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tuomari: Satu Ylä-Mononen 

 

musta - harlekiini 

 

urokset 

 

pentuluokka 

 

Magic Alaunt Einoleino FI43174/06 

7,5 kk, ikäisekseen erinomainen koko. Lupaava pää, hyvät pään mittasuhteet, vielä hieman löysä 

purenta. Erinomainen vahva luusto, hyvä kaula ja ylälinja. Niukasti kulmutunut etuosa ja vielä 

puutteellinen eturinta. riittävästi kulmautuneet takaraajat, hyvä häntä. Liikkuu vielä melko lyhyellä 

askeleella, lanneosa köyristyy hieman liikkeessä. Erinomainen luonne, kokonaisuutena lupaava. 

PEK1 KP ROP-PENTU 

 

junioriluokka 

 

Aapo FI12655/06 

Hyvä koko, kovin hoikassa kunnossa esitetty juniori., Hyvä purenta, hyvät päänlinjat, hyvä kuono-

osa, raskas kallo, riittävä kaula ja luusto. Niukasti kulmautuneet raajat tällähetkellä. Kovin kapea 

runko, köyristää sekä seistessä että liikkeessä voimakkaasti etuosaa. Kapea reisi, lyhyt pysty lantio. 

Saisi liikkua ikäisekseen pidemmällä askeleella, voisi olla väriltään kirkkaampi. 

JUN H 

 

Black Terminator's Carlos FI32779/06 

10 kk. Hyvin lupaava harlekiini uros, lupaava koko. Hyvät pään mittasuhteet, hyvä purenta, huulet 

saisivat olla tiiviimmät, hyvä kaula. Lupaava runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, vahva 

luusto, hyvä häntä, tasaiset värimerkit. Liikkuu ikäisekseen hyvällä askelpituudella, erinomaisesti 

edestä ja takaa. Pää saisi olla jo nyt kauttaaltaan kuivempi, selkä saa vielä kiinteytyä liikkeessä. 

JUN EH1 

 

Black Terminator's Corona Borealis FI32780/06 

Eronomainen koko, hyvät pään mittasuhteet ja pään pituus, erinomainen purenta. Erinomainen 

kaula ja ylälinja, hyvä luusto, niukasti kulmautuneet eturaajat, riittävästi takaa. Tällä hetkellä vielä 

kovin ilmava runko, huulet voisivat olla tiiviimmät, liikkuu halutessaan hyvin. 

JUN EH2 

 

nuortenluokka 

 

Nicolas Copernicus von der Schlehhecke FI51897/05 

Hieman pitkärunkoinen uros, jolla erinomainen koko, hyvä purenta. Erinomainen päänlinjat, kuono-

osa saisi vielä täyttyä silmien alta, hyvä kaula, vahva selkä, vahva luusto. Niukasti kulmautuneet 

eturaajat, hyvin takaa, voisi olla lanneosaltaan lyhyempi. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

erinomaisesti edestä ja takaa. Huulet voisivat olla tiiviimmät, riittävä musta väri. 

NUO ERI1 PU1 SERTI ROP 

 

nartut 

 



junioriluokka 

 

Black Terminator's Cecilia FI32778/06 

10 kk. Lupaava juniorinarttu. Hyvä purenta, erinomaiset päänlinjat, lupaava pää kauttaaltaan. Hyvä 

kaula, vielä hieman pehmeä selkä, voimakkaasti laskeva lantio, hyvä luusto. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat, ikäisekseen erinomaisesti kulmautuneet eturaajat, ruoko saa vielä täyttyä. 

Liikkuu riittävällä askelpituudella, valitettavasti ontuu toista eturaajaansa. Hyvät värimerkit, 

ystävällinen luonne. 

JUN EVA 

 

 

sininen 

 

urokset 

 

avoinluokka 

 

Saradane's Diesel Vin FI43586/04 

2 v. Erinomainen pää, hyvät päänlinjat, erinomainen purenta, hyvä kaula ja ylälinja. Hoikassa 

kunnossa oleva runko, riittävä luusto, saisi olla voimakkaammin kulmautunut sekä edestä että takaa. 

Rintakehä saisi olla selvempi. Liikkuu pitkällä vapaalla askeleella, yhdensuuntaisesti edestä ja 

takaa, toivoisin selvemmän sukupuolileiman. 

AVO EH1 

 

veteraaniluokka 

 

Bonel Gosma FI20507/98 

Lähes 9 v. Aavistuksen pitkärunkoinen ja matalaraajainen uros. Ikäisekseen erinomainen purenta ja 

hampaat, kaunis kuono, vahva kallo. Kaunis kaula, erinomainen eturinta, erinomaisesti 

kulmautuneet raajat, ikä näkyy valitettavasti liikkeessä jo, liikkeessä etulinja laskee. Liikkuu 

hieman löysästi edestä, yhdensuuntaisesti takaa. Erinomaista nähdä vielä tuonikäinen vielä kehässä. 

VET EH1 

 

nartut 

 

avoinluokka 

 

Nobel Herzensbrecher Undómiel V Hearts FI29646/05 

Hyvä koko, hieman pitkärunkoinen narttu, jonka runko saa vielä täyttyä. Erinomainen pää ja 

purenta, suuret avoimet korvat, niukasti kulmautuneet eturaajat. Eturinta saa vielä täyttyä, joustavat 

liikkeet, etuliikkeet saa tiivistyä, hyvä väri, erinomainen luonne. 

AVO EH1 

 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

nuortenluokka 

 



Liebe Doggen James Dean FI12359/06 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvät päänlinjat, kuono-osa saa vielä täyttyä. Hyvä kaula, 

niukasti kulmautuneet eturaajat, vielä kesken kehityksen oleva runko. Eturinta saa vielä täyttyä, 

erinomainen vahva luusto, lyhyt lantio. Liikkuu riittävällä askelpituudella, vielä hieman löysästi 

edestä. Hyvä väritys, erinomainen luonne. 

NUO EH2 

 

Love-Dane's Zz Top Guy FI27638/05 

Erinomaiset mittasuhteet, seistessä hyvin tyylikäs, voimakkaasti kulmautunut uros. Hyvä purenta, 

erinomainen päänlinjat, kuono-osa saa vielä täyttyä, hyvä kaula. Erinomainen eturinta, erinomaiset 

etukulmaukset, hyvin voimakkaat takakulmaukset. Voimakas runko, liikkuu riittävällä 

askelpituudella, hyvä maski, kaunis väritys. 

NUO ERI1 PU3 SERTI 

 

avoinluokka 

 

Finlandia's Keep On Bandit FI28622/05 

AVO POISSA 

 

valioluokka 

 

Grand Kroyer's Athos FI42483/03 

Kookas, erinomainen vahva uros, jolla on erinomainen sukupuolileima. Kaunislinjainen uroksen 

pää, hyvä kaula. Erinomainen eturinta, erinomainen vahva runko, vahva luusto, turhan pystyt 

ranteet. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman kerien 

edestä, harmaantunut maski, erinomainen luonne. 

VAL ERI2 PU2 

 

Love-Dane's VIP Of North FI16371/03 

Hyvä koko, erinomaiset mittasuhteet, hyvät päänlinjat, hyvä purenta, kaunis kaula. Erinomainen 

eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, riittävä luusto, erinomainen runko. Liikkuu eriomaisella 

askelpituudella, varvas ahtaasti edestä, hyvä luonne. 

VAL ERI1 PU1 ROP 

 

Love-Dane's Ying Yang FI30091/04 

Hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta. 

Erinomainen eturinta ja runko, hyvin kulmautuneet raajat, luusto voisi olla kokoon nähden hieman 

voimakkaampi. Tehokkaat liikkeet, liikkuu erinomaisesti edestä ja takaa. 

VAL ERI3 PU4 

 

nartut 

 

nuortenluokka 

 

C'mon To Be Or Not To Be FI34199/05 

Tasapainoisesti rakentunut hyvät mittasuhteet omaava narttu. Erinomainen pää, purenta saa 

tiivistyä. Kaunis kaula, vahva selkä, niukasti kulmautuneet eturaajat, vielä puutteellinen eturinta. 

Hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä askelpituudella, liikkeessä köyristää hieman takaosaa. 

Hyvä luonne, esiintyy erinomaisesti. 

NUO EH1 



 

avoinluokka 

 

Chic Carelia's Avalon FI45002/04 

Vankkarunkoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät päänlinjat, erinomainen kuono, hyvä 

purenta, erinomainen eturinta. Niukasti kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman 

löysästi edestä, väritys voisi olla puhtaampi. 

AVO ERI1 PN1 SERTI VSP 

 

valioluokka  

 

Love-Dane's Ups I Love You FI38537/02 

5 vuotias, löysässä kunnossa esitetty, tänään ei parhaimmillaan esiintyvä narttu. Hyvät päänlinjat, 

hyvä purenta, kuluneet hampaat. Erinomainen eturinta, pehmeä selkä, hyvin kulmautuneet raajat, 

löysää mahanalusnahkaa, ei tänään liiku edukseen. 

VAL EH1 

 

veteraaniluokka 

 

Love-Dane's Moonlight Tango FI40659/98 

8,5 vuotias. Hyvät päänlinjat, kokoon nähden kevyt pää. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen 

eturinta ja runko. Kevyt luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Ikä näkyy jo liikkeissä, liikkuu 

jäykästi, ystävällinen luonne. 

VET EH1 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Love-Dane's 

Kolme urosta, yksi narttu. Erinomaiset sukupuolileimat. Kaikilla erinomaiset täyteläiset eturinnat, 

hyvin kulmautuneet raajat. Kauniit ylälinjat, narttu ei tänään tehokkaimmillaan liikkeessä, muuten 

kauttaaltaan erittäin yhteneväinen ryhmä. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV. 

 

 

 

 

 


