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Markku Kipinä
Keltainen & Tiikerijuovainen
Nartut, pentuluokka
Dundane’s Shooting Star 37511/06
Kaunislinjainen ikäisekseen hyvin kehittynyt, mittasuhteiltaan erinomainen pentu jolla kaunislinjainen ryhdikäs olemus.
Suurehkot hyväasentoiset korvat, tummat silmät. Otsapenger voisi olla voimakkaampi. Kaunis kaula. Tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Hyvä luonne. Hyvä häntä.
PEN 1 KP ROP
Urokset, junioriluokka
Red Rublev Wohweli 44278/05
POISSA
Urokset, avoinluokka
Budoar James 43066/03
Maskuliininen, mittasuhteiltaan erittäin hyvä uros jolla hyvät päänlinjat. Suurehkot hyväasentoiset korvat. Silmät tulisi
olla tummemmat, alaleuan leveämpi ja purennan selvemmin saksipurenta. Hyvä kaula. Seistessä hyvä ylälinja. Syvä
vahva runko ja hyvä raajojen luusto. Hyvä häntä. Liikkuu jäykällä taka-askeleella ja erittäin löysästi edestä.
AVO EH 1
C’mon On The Top 42269/04
Kooltaan, mittasuhteiltaan erittäin hyvä maskuliininen uros jolla hyvät päänlinjat, voisi kantaa korviaan paremmin.
Hyvät silmät. alaleuan tulisi olla leveämpi. Toinen kulmahammas menee ikeneeseen. Voimakkaammin kulmautunut
takaa kuin edestä, siksi laskeva ylälinja. Liikkuu ahtaasti takaa ja erittäin löysä edestä.
AVO H
Edendane’s Gil-Galad 27695/04
POISSA
Urokset, valioluokka
Diplomatic Val Kilmer 21975/03
Erinomaisen kaunislinjainen, kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla hyvä sukupuolileima. Suuret mutta
hyväasentoiset korvat. Tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko. Hyvä
häntä. Liikkuu eriomaisella joustavalla sivuaskeleella, voisi olla tiiviimpi edestä. Erinomaiset tassut.
VAL ERI 1 PU1 ROP RYP2
Urokset, veteraaniluokka
Grazy Danes Ilja 36014/97
9-vuotias, erinomaisessa kunnossa oleva maskuliininen, kooltaan, mittasuhteiltaan ja luustoltaan erinomainen uros.
Erinomainen pää. Ryhdikäs hyväkuntoinen, hyväliikkeinen uros jota on ilo katsella.
VET ERI 1 PU2 SERT ROP-VET
Nartut, junioriluokka
Alder Glade’s Daphne Great-M 35389/05
Ryhdikäs, mittasuhteiltaan erinomainen feminiininen juniori jolla hyvät päänlinjat, otsapenger voisi olla selvempi.
Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta. Hyväasentoiset mutta suurehkot korvat. Kaunis kaula, hyvä ylälinja ja häntä.
Turhan pysty olkavarsi. Voisi liikkua hieman pidemmällä ja joustavammalla askeleella. Ei parhaassa turkissa tänään.
Hyvä luonne.

JUN EH 1
Alder Glade’s Doris To C’mon 35396/05
POISSA
Love-Dane’s Zcarlet’s Sun 27641/05
Hieman pitkärunkoinen junior jolla erinomaisen kaunis pää. Hyvät korvat, tummat silmät. Hyvä purenta. Kaunis kaula.
Hyvä raajojen luusto. Erittäin pehmyt ylälinja ja etuosa vajoaa liikkeessä. Koiralla vaikea pitää rytmiä liikkeessä. Hyvä
häntä. Hyvä luonne.
JUN EH 3
Red Rublev Walkyria 44273/05
Seistessä kaunislinjainen juniori jolla hyvät mittasuhteet. Päänlinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Hyvät korvat,
silmät ja purenta. Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella mutta kinner ahdas takaa.
Voisi esiintyä ryhdikkäämmin.
JUN EH 2
Nartut, nuortenluokka
C’mon Ray of Sunshine 20067/05
Elegantti hyvänkokoinen narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet. Feminiininen kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät
ja purenta. Kaunis kaula. Erittäin voimakkaasti kulmautunut takaa ja suora edestä. Vielä hyvin kapea rungoltaan.
Kaunis turkki. Hyvä luonne. Liikkeissä vaikea pitää rytmi, ahdas takaa ja löysä edestä.
NUO H
Maxidane’s Georgia 18490/05
Seistessä ryhdikäs kaunislinjainen narttu jonka ryhti romahtaa liikkeessä. Kaunis feminiininen pää, tummat silmät, hyvä
purenta. Lapa tulisi olla viistompi. Hyvin kulmautuneet takaraajat mutta hieman jyrkkä lantio. Hyvä häntä. Etuliikkeen
tulee kiinteytyä. Hyvä luonne.
NUO EH 1
Nartut, avoinluokka
C’mon Pippi Långstrum 45524/04
Kaunislinjainen mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla feminiininen pää. Hyvät korvat, tummat silmät, hyvä purenta.
Kaunis kaula. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Hyvä luonne. Liikkeissä
hieman ahdas takaa ja löysä edestä.
AVO ERI 1 PN4 SERT
Dogiwogin Laodicea 37250/99
POISSA
Nartut, valioluokka
Edendane’s Luthien Tinuviel 27698/04
Erinomaisen kaunislinjainen feminiininen narttu joka on tasapainoisesti rakentunut. Turhan suuret mutta hyväasentoiset
korvat. Kauniit silmät. Hyvä purenta. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä kaula ja häntä. Liikkuu riittävällä
askelpituudella mutta ahdas takaa ja löysä edestä. Kaunis väri. Hyvä luonne.
VAL ERI 3 PN3
Edendane’s Audney Hepburn 37098/03
Kaunislinjainen kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Hyvät päänlinjat. Suurehkot hyväasentoiset korvat.
Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä purenta. Hyvä ylälinja, häntä, raajojenluusto ja kulmaukset. Liikkuu joustavalla
hyvällä sivuaskeleella, löysä edestä.
VAL ERI 2 PN2
Ritzypal’s Booby On Stars 34243/03

Erittäin kaunis, ryhdikäs mittasuhteiltaan ja luustoltaan erinomainen narttu jolla erittäin tasapainoinen rakenne. Kaunis
feminiininen pää. Erinomainen kaikkine yksityiskohtineen. Hyvä väri ja luonne. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella,
löysä edestä.
VAL ERI 1 PN1 VSP

Sininen
Urokset, pentuluokka
Genedda Absit In Vidia 48194/05
Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, hieman lanneosaltaan pitkä pentu. Suuret korvat. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä
kaula ja selkälinja. Hyvä häntä. Tasapainoisesti mutta niukahkosti kulmautunut. Liikkuu ryhdikkäästi, tasapainoisella
askeleella. Hyvä väri.
PEN 1 KP ROP
Uroket, nuortenluokka
Diplomatic’s Owen Orville 20158/05
Ryhdikäs, hyvä raaminen uros jolla selvä sukupuolileima ja hyvät mittasuhteet. Suurehkot korvat, hyvät silmät,
purennan tulisi olla selvemmin saksipurenta. Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä, luonne ja liikkeet.
Hyvä väri.
NUO EH 1
Saradane’s Dream Maker 43585/04
POISSA
Urokset, avoinluokka
Genedda X-File 35984/03
Maskuliininen kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, joka voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut.
Hyvät päänlinjat, suurehkot hyväasentoiset korvat, hyvät silmät ja purenta. Hyvä runko, pysty olkavarsi ja sisäkierteiset
raajat. Hyvä häntä. Ei parhaassa turkissa tänään. Hyvä luonne. Liikkuu tasapainoisesti mutta hieman voimattomasti.
AVO EH 1
Nartut, nuortenluokka
Diplomatic’s Oprah Winfey 16718/05
Erittäin tasapainoinen kauniisti rakentunut mittasuhteiltaan eriomainen narttu jolla kaunis pää kaikkine
yksityiskohtineen. Kaunis kaula, ylälinja ja häntä. Eturinnan tarvitsee vielä kehittyä ja kiinteytyä. Liikkuu kauniilla
joustavalla sivuaskeleella, löysä edestä. Väri ok.
NUO ERI 1 PN 1 ROP SERT
Nartut, avoinluokka
Genedda Read My Lips 17528/01
Feminiininen, hyväluustoinen, seistessä tasapainoinen narttu jolla hyvät päänlinjat. Voisi kantaa korvansa paremmin.
Hyvät silmät ja purenta. Hyväluustoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Kaunis väri. Valitettavasti koira liikkuu erittäin
jännittyneesti eikä saa rytmiä liikkeisiinsä. Pidättäytyväinen luonne.
AVO EH 1
Nartut, valioluokka
Genedda X-Tra Terrestial 35985/03
Kaunis raaminen, feminiininen, hyväluustoinen narttu jolla tulisi olla hieman voimakkaampi rintakehä.
Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Suuret korvat. Hyvät silmät ja purenta. Kaunis kaula. Hyvä häntä.
Liikkuu hyvällä sivuaskeleella.
VAL ERI 1 PN 2

Musta & Harlekiini
Urokset, junioriluokka
Catapha’s Waylon 42314/05
Vielä hieman liian elegantilta vaikuttava juniori jolla voisi olla selvempi sukupuolileima. Hyvät päänlinjat, voisi kantaa
korviaan paremmin, tummat silmät, hyvä purenta ja hyvä ylälinja. Niukat mutta tasapainoiset kulmaukset.
Ulkokierteiset takaraajat. Erittäin kapea runko ja ahtaat liikkeet. Tarvitsee aikaa. Kaunis väri.
JUN H
Danemanian Messenger 27257/05
Maskuliininen mutta vielä erittäin kehittymätön rungoltaan. Hieman takaluisu kallo. Hyvät korvat, silmät ja purenta.
Riittävästi kulmautunut etuosa mutta heikot takaraajat. Liikkuu lyhyellä ahtaalla takaliikkeellä. Hyvä väri ja luonne.
Kantaa häntäänsä korkealla.
JUN H
Jättiläisen Kalanchoe 43583/05
Vahvaluustoinen, maskuliininen uros jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvin rakentunut etuosa.
Selkälinja voisi olla suorempi. Jyrkkä lantio. Vetää takaraajat liikkeessä rungon alle pilaten ylälinjan. Hyvin jakautunut
väritys mutta turhan paljon harmaita ja jopa keltaisia laikkuja. Hyvä luonne.
JUN H
Ozaenas Lovejoy 17909/05
Tyypiltään erinomainen vahvarakenteinen, hyvin kehittynyt juniori jolla erinomaisen kaunis väritys. Hyvät päänlinjat,
hyvät korvat, silmät ja purenta. Erinomainen ylälinja ja häntä. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu ja esiintyy
erinomaisesti.
JUN ERI 1 PU 2 SERT
Urokset, nuortenluokka
Tellus Danes Zeal Megappon 48286/04
Hyvänkokoinen mittasuhteitaan erinomainen nuori uros jolla riittävä sukupuolileima. Päänlinjat voisivat olla
yhteneväisemmät. Vilkkuluomet häiritsevät silmien ilmettä. Hyvä purenta. Kokkaat korvat. Tasapainoisesti mutta
niukahkosti kulmautunut. Hyvä raajojen luusto. Vielä erittäin kehittymätön rungoltaan. Kaunis mantteli väritys.
Tarvitsee runsaasti kehäharjoitusta.
NUO EH 1
Urokset, avoinluokka
Catapha’s Remember Brando 10501/03
POISSA
Catapha’s Thunder Bruno 30064/04
Vahvaluustoinen mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla hyvä sukupuolileima. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Vahva
kaula. Hyvä ylälinja ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä väri ja luonne. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
AVO ERI 1 PU 3 VASERT
Genedda Symphony of Spots 40945/01
Vahvaluustoinen hieman pitkärunkoinen maskuliininen uros jolla hyvät päänlinjat, voisi kantaa korviaan paremmin,
hyvät silmät ja purenta. Vahva kaunis kaula. Hyvin kulmautunut etuosa vielä voimakkaammin takaa. Väriläiskät turhan
paljon harmaita, kaunis pohjaväri. Esiintyy riittävällä sivuaskeleella.
AVO EH 2
Urokset, valioluokka
Catapha’s Legacy of Atomic 22293/00
Melko tasapainoisesti rakentunut uros jolla voisi olla selvempi sukupuolileima. Hyvät päänlinjat, hyvät korvat, silmät ja
purenta. Kaunis kaulalinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä runko. Hyvä väri. Liikkuu hyvin mutta uhoaa turhan paljon
kehässä.

VAL ERI 3
Danemanian Hilarious Hippo 41951/02
Maskuliininen hieman pitkä lanneosaltaan. Erinomainen pää kaikkine yksityiskohtineen. Erinomainen ylälinja.
Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä runko. Hyvä väri ja häntä. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Hyvä luonne.
VAL ERI2 PU 4
Henevaz Highland Bird 19013/03
Erittäin tasapainoinen kaunislinjainen tasapainoisesti rakentunut uros jolla riittävä sukupuolileima. Hyvälinjainen pää
joka voisi olla pidempi. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Vahva kaunis kaula. Hyvä runko ja häntä. Tasapainoisesti
kulmautunut. Kaunis väritys. Liikkuu ja esiintyy erinomaisesti.
VAL ERI 1 PU 1 ROP
Nartut, junioriluokka
Catapha’s Winner-X 42315/05
Tasapainoisesti rakentunut juniori jolla voisi olla hieman pidempi pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä ylälinja ja
häntä. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin. Vaihtaa juuri karvaa ja siksi hieman ruskehtava väri turkissa.
JUN EH 3
Denim Danes Fear-N-Loathing 48132/05
Vahvaluustoinen hieman pitkärunkoinen junior jolla hieman karkea kallo-osa. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis
kaula. Niukahkot mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko ja häntä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hieman ahdas
takaa, löysä edestä. Tarvitsee kehätottumusta. Hyvä väri.
JUN EH
Genedda Zymphatic Alien 38594/05
Seistessä kaunislinjainen feminiininen juniori jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät silmät ja purenta, korvat ok.
Kaunis kaula ja hyvin rakentunut etuosa. Ikäisekseen hyvä runko. Turhan voimakkaasti kulmautunut takaosa joka vie
liikkeessä ryhtiä. Hyvä luonne. Kinnerahdas.
JUN EH 4
Henevaz Pearl Evita 25242/05
Kaunis tasapainoisesti rakentunut ryhdikäs narttu jolla eriomainen pää kaikkine yksityiskohtineen. Erinomainen ylälinja
ja häntä. Erinomaisesti rakentunut takaosa. Hieman pysty olkavarsi. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä väri. Liikkuu ja
esiintyy hyvin.
JUN ERI 1 PN 1 VSP SERT
Megappon No No Nanette 16521/05
Erittäin vahvarakenteinen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät päänlinjat, korvat, silmät ja purenta. Riittävä kaula.
Hyvin kulmautunut etuosa mutta erittäin ulkokierteiset tassut. Hyvä runko. Ni

