21.5.2006 Oulainen
Satu Ylä-Mononen
Keltainen & Tiikerijuovainen
Nartut, pentuluokka
Love-Dane’s Åps My Nam-Nam 47618/05
8 kk Hyvin lupaava, oikealinjainen nartun pää. Hyvät silmät ja korvat, tällä hetkellä hieman kapea alaleuka. Kaunis kaula ja
ylälinja. Hieman pitkä lanneosa. Vahva luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Erinomainen eturinta. Tuhdissa kunnossa oleva runko.
Hyvä häntä. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Ystävällinen luonne.
PEN 1 KP ROP
Love-Dane’s Å-La-Laa 47622/05
POISSA
Jari Laakso
Urokset, junioriluokka
Love-Dane’s ZZ Top Guy 27638/05
1 v. erittäin lupaava junior uros jolla hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus. Lupaava raajojen luusto. Valitettavan jyrkkä lantio.
Erittäin lupaava ylärinta. Hyvät etu-, voimakkaat takakulmaukset. Hyvä kaula, ihanat päänlinjat. Täyteläinen kuono-osa, hyvä
otsapenger, voimakas kallo. Hyvät sivuliikkeet, edessä vielä turhanpäiväistä pyörimistä.
JUN EH 1
Opertunity’s Couldn’t Be Better 43992/05
1 v. voimakas juniori uros jolla ikäisekseen erinomainen rungon tilavuus. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä raajojen luusto.
Erittäin lupaava eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Voimakas kaula. Päänlinjat saavat vielä yhdenmukaistua. Aristokraattinen
kuonon selkä. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Liikkuu pitkällä sivuaskeleella, eestaas liikkeessä
vielä ymmärrettävää löysyyttä.
JUN EH 2
Orontius Veni Vidi Vici 32003/05
14 kk riittävän lyhytrunkoinen juniori uros jolla lupaava rungon tilavuus. Hyvä raajojen luusto. Rintakehä saa vielä syventyä.
Köyristää hiukan selkäänsä sekä liikkeessä että seistesä. Riittävät kulmaukset. Erittäin voimakas kallo. Hyvät päänlinjat,
otsapenger saisi olla selvempi. Hyvät silmät, runsaat huulet. Vielä ymmärrettävän vempulat iikkeet. Kehäkokemusta tulee
harjoituksen myötä.
JUN H
Urokset, nuortenluokka
Chic Carelia’s Armagnac 45006/04
20 kk hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus vaikka rintakehä saa vielä syventyä. Riittävät kulmaukset. Eturinta tarvitsee aikaa
kehittyäkseen. Vielä liian löysä kyynärpäistä liikkeissä ja seistessä. Melko jyrkkä lantio. Riittävän pitkä kaula ja pää. Varsin hyvät
päänlinjat. Turhan korostuneet kulmakaaret, hyvä puenta. Maski voisi olla täyteläisempi. Turhan pehmeät liikkeet.
NUO H
Urokset, avoinluokka
Abragabra’s Frantic Fellow 33155/04
2 v. lyhyt, kookas, voimakas uros jolla erinomainen raajojen luusto. Hyvä rungon leveys. Rintakehä saisi olla syvempi. Riittävät
kulmaukset. Pysty kaula joka voisi olla hiukan pitempi. Voimakas pää jonka linjat riittävän yhdensuuntaiset. Täyteläinen kuonoosa, hyvä purenta. Riittävän tehokkaat liikkeet. Koira tarvitsee ikää lisää kantaakseen komeutensa.
AVO EH 1
Love-Dane’s Ying Yang 30091/04
2 v. hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus. Lantion jyrkkyys häiritsee tasapainoa. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset.
Lupaava eturinta. Hyvät päänlinjat, riittävä otsapenger. Kaunis kaula. Varsin hyvät etuliikkeet, takaliikkeet saisivat olla pidemmät.
AVO EH 2
Urokset, valioluokka
Love-Dane’s Top Guy 35741/02
POISSA
Lyonhearts St. Nicholas 30793/01

POISSA
Nartut, junioriluokka
Love-Dane’s Zany Midnight 27640/05
POISSA
Nartut, avoinluokka
Lagarada’s Pearl To Chiccarelia 31799/04
2 v. erittäin feminiininen narttu jolla hyvä rungon pituus ja tilavuus. Kaunis ylälinja. Eturinta saisi olla voimakkaampi ja
täyteläisempi. Riittävät kulmaukset. Kaunis kaula. erinomaiset päänlinjat, riittävä otsapenger, kuono-osa saisi olla hieman
voimakkaampi. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeet paranisivat täyteläisemmällä rintakehällä. Silmät aavistuksen turhan syvällä
kallossa.
AVO ERI 1 PN4 SERT FINMVA
Love-Dane’s Moonlight Tango 40659/98
Vajaa 8 v. hampaat on, hyvä purenta. Erinomainen rungon tilavuus, hyvä pituus. Riittävä raajojen luusto. Kulmaukset voisivat olla
voimakkaammat. Erinomainen eturinta. Kaunis kaula. Varsin hyvät päänlinjat, riittävä otsapenger, melko kuivat huulet. Ikä alkaa
näkyä. Luonnolliset liikkeet.
AVO ERI 2 VASERT
Love-Dane’s Yellow Mocca 30085/04
2 v. hyvä rungon pituus, erinomainen raajojen luusto, jyrkkä lantio häiritsee. Eturinta tarvitsee huomattavasti aikaa. Hyvät
päänlinjat, täyteläinen kuono-osa, hyvä otsapenger, meislaus voisi olla kauniimpi. Lupaava nuori narttu. Joka tarvitsee vielä aikaa.
AVO EH 3
Nartut, valioluokka
Love-Dane’s X-Mas Romance 20241/04
2 v. 1 kk erittäin lupaava nuori narttu jolla hyvä rungon pituus ja erinomainen raajojen luusto. Riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Eturinta saa vieläkin täyttyä. Riittävän pitkä kaula, hyvät päänlinjat, riittävä otsapenger. Hyvät kulmaukset. Hiukan
vaappuvat takaliikkeet, edessä pyöritystä, hyvät sivuliikkeet.
VAL ERI 2 PN3
Love-Dane’s Monday Romance 40657/98
Vajaa 8 v. seistessä erinomaisen kaunis narttu jolla hyvä rungon pituus, ihana ylälinja, hyvä raajojen luusto. Kaunis eturinta. Hyvä
kaula. Riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat, riittävä otsapenger, erinomainen huulilinja. Erinomaiset sivu- ja takaliikkeet. Ikä alkaa
näkyä kyynärpäissä, etuliikkeissä.
VAL ERI 1 PN1 ROP RYP1 BIS2
Nartut, veteraaniluokka
Dane Amor Madam Versailles 40967/97
8,5 v. erittäin kaunis veteraani jolla hyvä rungon pituus ja tilavuus. Kaunis eturinta. Lantiossa hiukan jyrkkyyttä. Erinomaiset
päänlinjat, hyvä kuono-osa. Hyvät etukulmaukset, kinnerkulma aavistuksen ylikorostunut. Erinomaiset etuliikkeet, ikä alkaa
näkyä takaa.
VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS3-VET
Kasvattajaluokka
Kennel Love-Dane’s
139, 144, 150, 152. Ryhmä tyypiltään erinomaisia koiria joilla eriomaiset päät. Hyvät raajojen luustot. Lantion asentoon kannattaa
kiinnittää huomiota. Laadukasta kasvatustyötä! Tack, tack, tack!
KASV 1 KP RYP1

Satu Ylä-Mononen
Musta & Harlekiini
Nartut, pentuluokka
Anxious Ebony and Ivory 46016/05
8 kk Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Hyvä kuono-osa ja silmät. Oikea purenta mutta valitettavasti tällä
hetkellä liian kapea alaleuka, kulmahammas painaa kitalakeen. Erinomainen kaula. Hyvä selkä. Vahva luusto. Lupaava runko.
Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Erinomainen luonne.

PEN 3
Anxious Elovena 46013/05
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen lupaava nartun pää. Hyvä kaula ja selkä. Erinomainen luusto. Lupaava runko.
Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Erinomainen väritys. Hyvä purenta Valitettavasti
liian kapea alaleuka, kulmahampaat painavat kitalakeen. Erinomainen luonne.
PEN 2
Genedda Aurora Borealis 48195/05
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo. Hieman lyhyt kallo. Niukasti huulia. Korkeasti kiinnittyneet korvat. Erinomainen
purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pitkä lanneosa. Vahva luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Lupaava runko. Ikäisekseen
riittävä eturinta. Hyvä häntä. Lupaava väri. Ikäisekseen eriomaiset liikkeet. Ystävällinen luonne.
PEN 1
Jari Laakso
Urokset, avoinluokka
Anxious Dj White Ink 13921/04
2,5 v. kookas nuori uros. Hyvä rungon pituus. Erinomainen raajojen luusto. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Jyrkkä lantio
häiritsee tasapainoa. Köyristää hieman selkäänsä seistessä sekä liikkeessä. Varsin hyvät päänlinjat, voimakas täyteläinen kuonoosa. Hyvä otsapenger. Hyvät silmät ja purenta. Riittävät kulmaukset. Vielä erittäin löysä etuosa. Väritys toiselta kyljeltä turhan
mustanpuhuva.
Lee’s Tigerlad From Ravendane 12346/06
2,5 v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Erinomainen raajojen luusto. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset jotka ovat riittävät.
Hyvä voimakas kaula. Varsin hyvät päänlinjat. Turhan runsaat huulet ja kaulanahka. Hyvä otsapenger. Hyvät taka- ja sivuliikkeet,
edessä vielä nuoren koiran löysyyttä. Turhan suuri nahka.
AVO ERI 1 PU2 SERT FINMVA
Mi’havana Azel Fafage 24058/04
POISSA
Urokset, valioluokka
Danemanian Fits To Genedda 11455/02
4,5 v. kookas uros jolla erinomainen rungon tilavuus. Hyvä rungon pituus. Kulmaukset saisi olla voimakkaammat. Pysty
välikämmen. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat. Erinomainen kuono-osa, otsapenger saisi olla
voimakkaampi. Takaliikkeissä hiukan kapeutta ja voimattomuutta, riittävän tiiviit etuliikkeet.
VAL ERI 2 PU3
Genedda Star of Bemu’s 40947/01
4,5 v. erinomainen voimakas raajojen luusto. Erinomainen etu-, hyvät takakulmaukset. Kaunis ylälinja. Hyvä rungon tilavuus.
EEturinnassa voisi olla hieman enemmän syvyyttä. Voimakas kaula. Hyvät päänlinjat. Riittävät huulet, hyvät korvat, silmät,
purenta. Kapeahkot takaliikkeet. Edestä tiiviit kyynärpäät kaipaisivat tuulensuojaa eturinnasta. Virheistään huolimatta oikea koira!
VAL ERI 1 PU1
Nartut, junioriluokka
Danemanian La Joconde Gs 24615/05
1 v. lupaava juniori narttu jolla hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus. Eturinta tarvitsee aikaa täyttyäkseen. Riittävä raajojen
luusto. Vielä turhan jyrkkä lantio. Kaunis kaula. Erittäin lupaava pää jossa hyvät linjat, varsin hyvä otsapenger, riittävät huulet.
Kapeat mutta suorat takaliikkeet, edessä vielä ymmärrettävää löysyyttä.
JUN EH 1
Saradane’s Enchantress 20584/05
1,5 v. narttumainen, kaunis ylälinja seistessä. Hyvä raaja luusto. Eturinta saa kehittyä iän myötä. Aavistuksen jyrkkä lantio.
Riittävästi mutta tasapainoisesti kulmautunut. Varsin hyvät päänlinjat. Kaunis kuono-osa, hyvät korvat, silmät, purenta.
Erinomaiset huulet. Erittäin lupaavat takaliikkeet. Etuosa kaipaa rintakehää. Hyvin esitetty.
JUN EH 2
Nartut, avoinluokka
Anxious Dame Nature 13925/04

2,5 v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Kulmaukset saisi olla voimakkaammat. Hyvä ylälinja. Varsin hyvä eturinta niukoista
kulmauksista huolimatta. Riittävän voimakas kaula. Varsin hyvät päänlinjat. Riittävät huulet. Kapeat mutta suorat takaliikkeet,
riittävän tiiviit etuliikkeet. Merkit voisi olla syvemmät. Voisi käyttäytyä itsevarmemmin.
AVO EH 2
Danemanian Going Gets Tuff 12353/02
4,5 v. riittävän lyhyt kookas narttu jolla hyvä ylälinja. Kulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Hyvä kaula. Eturinta ikäänsä
nähden täyttymätön. Hyvät päänlinjat, otsapenger saisi olla voimakkaampi. Hyvä kuono-osa. Hiukan ylikorostunut
ampiaisvyötärö. Erinomaiset etuliikkeet, takaliikkeissä riittävä työntö.
AVO EH 1
Nartut, valioluokka
Saradane’s Can Be Act Able 16018/04
2,5 v. hyvä rungon pituus, riittävä syvyys. hyvä raaja luusto. Hyvät taka-, riittävät etukulmaukset. Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvät
päänlinjat, riittävä otsapenger. Hyvä kuono-osa. Edessä hiukan löysyyttä, riittävän pitkä askel.
VAL ERI 2 PN2
Anxious Deja Vu 13923/04
2,5 v. kookas, voimakas narttu jolla hyvä raajojen luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvä ylälinja. Eturinta saa vielä täyttyä. Riittävän
yhdensuuntaiset päänlinjat. Täyteläinen kuono-osa, otsapenger saisi olla voimakkaampi. Väritys saisi päättää mitä hän haluaa olla.
VAL ERI 1 PN1 VSP
Sininen
Urokset, avoinluokka
Saradane’s Dude of Dreams 43584/04
1 v 10 kk erittäin lupaava nuori uros. Erinomainen raajaluusto. Lupaava rungon tilavuus. Hiukan pitkä lanneosa, kaunis yllälinja.
Tasapainoiset kulmaukset. Erittäin kaunis pää jossa hyvät linjat, otsapenger saisi olla selkeämpi. Hyvät korvat, silmät ja purenta.
lupaavat liikkeet. Tulevaisuuden yksilö.
AVO ERI 1 PU1 SERT
Urokset, valioluokka
Genedda Robin Hood 17527/01
5 v. kookas uros jolla hyvä rungon pituus. Erinomainen raajaluusto. Kulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Liikkeessä
aavistuksen takakorkea. Riittävä eturinta. Hyvät päänlinjat, riittävä otsapenger, täyteläinen kuono-osa, hyvät huulet. Kulmaukset
määräävät liikkeet.
VAL ERI 1 PU2
Nartut, junioriluokka
Saradane’s Foz Act Able 40546/05
14 kk lupaava juniori narttu. Hyvä rungon tilavuus, kaunis ylälinja. Hyvä raajaluusto. Eturinta tarvitsee aikaa täyttyäkseen. Kaunis
kaula, hyvät päälinjat, riittävä otsapenger. Hyvät kulmakaaret. Riittävät huulet. Erittäin lupaavat sivuliikkeet, eestaas liikkeissä
näkyy nuoruus. Vielä melko pehmeä välikämmen.
JUN EH 1

