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Brigitte Thieleman, Tanska
Keltainen ja tiikerijuovainen
Urokset, pentuluokka
Genedda Ens Entium 52063/06
Keskikokoinen 8 kuukautta vanha pentu. Erittäin hieno pää joss hyvä kallo and hyvä kuono-osa. Hieno ilme. Liian
isot ja matalalle asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula. Lapakulmaus voisi olla parempi ja ylälinjan tulee kiinteytyä.
Rungon substanssin tulee kehittyä. Hyvä luusto, kissantassut. Hyvät kulmaukset takana. Erittäin hyvä väritys. Upea
luonne. Hyvin esitetty.
PEK3
Genedda Eo Ioso 52064/06
8 kuukautta vanha. Erittäin hieno pentu. Tyypillinen pää, jossa hyvä ilme. Lapakulmauksien tulisi olla paljon
paremmat. Ulkonevat kyynärpäät. Hyvä luusto. Jalkojen tulisi olla paremmat. Hyvä ylälinja. Hyvä runko
ikäisekseen. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu vielä pentumaisesti. Tarvitsee vielä kehittyä paljon. Erittäin hyvä väri.
Hyvä luonne ja hyvin esitetty.
PEK2
Jättiläisen Ox to Lovedanes 11780/07
Erittäin lupaava pentu. Jo nyt tyypillinen pää, joka on täysin standardin mukainen. Ihastuttava ilme. Hyvä kaula.
Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä runko ikäisekseen, mutta rinnan tulee vielä kehittyä. Erittäin hyvin kulmautunut sekä
edestä että takaa. Upea väri. Hyvin esitetty. Ihastuttava luonne
PEK1, KP, ROP-PENTU
Nartut, pentuluokka
All About The Daisy Chain 39796/07
7 kuukautta vanha narttu. Kaunis narttumainen pää jossa hyvä kallo ja hieno kuono-osa. Tarvitsee enemmän
stoppia. Hieno ilme. Kaunis kaula. Liian suora lapakulmaus. Liian pitkä ja heikko selkä. Hienot takakulmaukset.
Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu hienolla draivilla takaa, mutta vielä kovin löysästi edestä. Hyvä väri. Hieno luonne.
PEK1, KP, VSP-PENTU
Catapha’s Yellow Rose 12476/07
7 kuukautta vanha. Pään tulee kehittyä. Vielä kovin kapea kuono-osa. Tarvitsee enemmän stoppia. Hyvä ilme.
Erittäin huonot lapakulmaukset. Liian heikot takakulmaukset. Pitkä ja heikko selkä. Hyvä luusto ja tassut. Hyvä väri.
Liikkuu ilman draivia takaa. Tarvitsee todella paljon aikaa kehittyäkseen. Ihastuttava luonne ja hyvin esitetty.
PEK3
Love-Dane’s Arctic Princess 53835/06

Hyvä rotutyyppi. Upea, tyypillinen pää. Ilme voisi olla parempi, hieman löysyyttä toisessa silmässä. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hyvä runko ikäisekseen. Lapakulmaus voisi olla paljon parempi. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä luusto ja
substanssi ikäisekseen. Liikkuu vielä kovin ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä luonne ja hyvin esitetty.
PEK2, KP

Musta ja harlekiini
Urokset, pentuluokka
Catapha’s Yes But Not Yet 12470/07
Pois
Ozaenas No or Never 54550/06
8 kuukauden ikäinen. Paljon substanssia ikäisekseen. Pää, jossa hieno kuono-osa, mutta ei saa olla yhtään
raskaampi kallo. Hyvä ilme. Hyvä kaula. Hyvä lapakulmaus, mutta ulkonevat kyynärpäät. Etuosa voisi olla parempi.
Hyvät kulmaukset takana. Hyvä väritys. En pysty katsomaan koiran hampaita tänään ja handlerin tulee sosialistaa
koiraa paljon ennen seuraavaa näyttelyä. Liike vielä löysää edestä ja takaa.
PEK1
Nartut, pentuluokka
Catapha’s Yannichel 12471/07

7 kuukautta vanha. Erittäin hieno ja elegantti pentu. Erittäin hieno turkki ja väri. Hyvä kallo, mutta kuono-osan tulee
kehittyä ja saisi olla enemmän stoppia. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman suora lapakulmaus, ok takaa.
Täytyy vielä kehittyä kaikin puolin. Liikkuu erittäin hyvin ikäisekseen. Lupaava pentu.
PEK1, KP, ROP-PENTU
Ozaenas Nougat 54548/06
8 kuukautta vanha. Hyvä koko. Erittäin hyvä pää, jossa hyvä kallo ja hieno kuono-osa. Tarvitsee enemmän stoppia.
Erittäin suora lapakulmaus. Hienot takakulmaukset. Tarvitsee vielä enemmän substanssia rintaan ja runkoon. Tällä
koiralla on liian pitkä ja heikko selkä. Erittäin hieno harlekiiniväritys. Ihastuttava luonne. Liikkuu vielä hieman
löysästi sekä edestä että takaa, Erittäin hyvin esitetty.
PEK2, KP

Sininen
Urokset, nuorten luokka
Genedda Absit Invidia 48194/05
Substanssikas sininen uros. Kallo on liian raskas. Toivoisin pidemmän kuono-osan. Erittäin hyvä ilme. Korvat
voisivat olla paremmin asettuneet. Toivoisin pidemmän kaulan. Hyvä lapakulmaus, toivoisin paremmat
takakulmaukset. Erittäin hyvä ylälinja. Substanssikas runko, jossa erittäin hieno syvä rinta. Hyvä luusto ja
kissantassut. Liikkuu hyvin. Erinomainen väri ja hyvä koko. Hyvin koulutettu ja huippu luonne
ERI, NUK2, PU-4, VASERT
Genedda Communis Sensus 16211/06

Erittäin hyvä koko. Erinomainen tyyppi. Tyypillinen pää jossa hyvä kallo ja hieno kuono-osa. Liian paljon huulia.
Hyvä ilme. Ihastuttava kaula. Hieno ylälinja, mutta laskeva lanne. Hyvät lapakulmaukset. Hieman heikot
takakulmaukset. Liikkuu elegantisti ja drivella takaa. Erittäin hyvä väri. Hyvä luonne ja hienosti esitetty.
ERI, NUK1, PU-2, SERT, VACA
Urokset, avoin luokka
Cavalier Nobile-B LO104/32286
Pois
Nobel Herzanbrecher Elrond v Hearts 29644/05
Pois
Urokset, valioluokka
Bonel Oswald 41624/02
Hyvä tyyppi. Pää on kallon osalta liian raskas. Hyvä ilme. Liian lyhyt ja kovera kuono-osa. Purenta voisi olla paljon
parempi. Toivoisin pidemmän kaulan ja paremman selän. Laskeva lantio. Hyvät kulmaukset sekä edessä että
takana. Hyvä substanssi. Hyvä luusto ja tassut. Hyvä väri. Hyvä luonne ja hyvin esitetty.
EH, VAK3
Bonel Quentin Blue 28150/03
Substantikas sininen uros. Hyvä koko. Kallo on liian raskas. Toivoisin pidemmän kuono-osan. Hyvä stoppi.
Erinomainen ilme. Toivoisin pidemmän kaulan. Erittäin hyvä lyhyt runko ja hieno ylälinja. Hyvä lantio. Hyvä rinnan
syvyys. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin, hieman löysästi edestä. Erinomainen väri. Huippu luonne. Hyvin
esitetty.
ERI, VAK2
Saradane’s Dude of Dreams 43584/04
Erittäin tyylikäs sininen uros. Hyvät pääntasot, mutta silti liian raskas kallo. Hyvä stoppi. Hyvä ilme. Substantikas
runko, jossa hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Erinomainen väri ja luonne. Hyvin
esitetty.
ERI, VAK1, PU-1, ROP, CACIB
Tavernier’s Barret’s Privateer 31551/05
Pois
Urokset, veteraaniluokka
Bonel Gosma 20507/98
9 vuotta vanha. Yhä hyvässä kunnossa. Päässä yhdensuuntaiset tasot, mutta liian raskas kallo ja kuono-osa. Liian
paljon poskia. Erittäin hyvä runko 9-vuotiaaksi urokseksi. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Oikeanlainen liikunta ikäisekseen. Erinomainen väri. Huippu luonne ja hyvin esitetty.
ERI, VEK1, ROP-VET, PU-3
Nartut, junioriluokka

Bonel Xara FIN21090/06
Erittäin hyvän kokoinen. Hänellä on ihastuttava rotutyyppi. Hyvin muodostunut pää, jonka en toivoisi enää
vahvistuvan, niin kalloltaan kuin kuonoltaankaan. Liian paljon huulia nartuksi.Silmät voisivat olla paremmin
asettuneet. Erittäin hieno kaula. Substanssikas runko ikäisekseen, mutta rinnan tulee vielä kehittyä. Laskeva lanne.
Hieno luusto ja kulmaukset. Erinomainen väri. Liikkuu hienolla askeleella takaa, hieman ahtaasti ja löysästi edestä.
Hyvä luonne. Hienosti esitetty.
ERI, JUK1
Unique Amigo Perro FIN15422/07
Melko pieni tyttö, joka tarvitsee paljon enemmän kokoa. Pää on kalloltaan liian raskas. Kaunis kuono-osa. Ilme
voisi olla parempi. Kaunis kaula. Selkä ja ylälinja voisivat olla paremmat. Suora lapakulmaus. Takaa riittävästi
kulmautunut. Rungon tulee kehittyä, mutta hän on vielä nuori. Hieno väri. Erinomainen luonne. Liikkeet voisivat olla
paremmat, enemmän driveä takaliikkeissä. Tyttö joka tarvitsee aikaa kehittyäkseen.
EH, JUK2
Nartut, nuortenluokka
Bonel Victoria FIN46546/05
Hyvä koko. Pää on liian raskas kallon osalta ja liikaa poskia. Kuono-osa voisi olla pidempi. Erinomainen ilme. Hyvät
korvat. Hyvä kaula. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä rungon substanssi ikäisekseen, mutta rinnan tarvitsee vielä kehittyä.
Takakulmaukset voisivat olla paremmat. Hyvä luusto ja kissantassut. Erinomainen väri. Liikkuu erinomaisella
drivellä takaa, liian ahtaasti ja löysästi edestä. Ihastuttava luonne ja hyvin esitetty.
ERI, NUK2, PN-4
Genedda Cladestina Vox FIN16207/06
Upea rotutyyppi. Erittäin erinomainen pää, jossa hyvä kallo ja hieno kuono-osa. Hyvä stoppi. Ihana ilme.
Ihastuttava kaula. Ylälinja voisi olla paremman mallinen, muuten hyvä substanssi ikäisekseen. Hyvin kulmautunut.
Hyvä luusto. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Erinomainen väri ja luonne. Hyvin esitetty.
ERI, NUK1, PN-3, VASERT
Nartut, avoin luokka
Geneda Read My Lips FIN17528/01
Erittäin hyvä koko. 6-vuotias narttu, jolla hyvä rotutyyppi. Tyypillinen pää kaikkine yksityiskohtineen. Hieno kaula.
Selkä on liian pitkä ja heikko. Hyvä luusto. Voisi olla paremmat tassut. Löysät kyynärät. Toivoisin enemmän
syvyyttä rintakehään. Liikkuu tänään erittäin huonosti ilman driveä takaliikkeissä. Näyttää, että koiralla on kipuja
etujaloissa ja sen vuoksi se saa vain hyvän tänän. Erinomainen väri ja luonne.
H
Nobel Herzenbrecher Undomiel v Hearts FIN29646/05
Hyvä rotutyyppi. Tyypillinen pää jossa hyvä kallo ja kuono-osa. Ihastuttava kaula. Hyvin muotoutunut runko, mutta
hieman heikko selkä. Hyvät kulmaukset, sekä edessä että takana, mutta löysät kyynärät. Hyvä luusto ja tassut.
Erittäin tyypillinen liike, jossa hyvä lennokkuus takaa ja hyvät etuliikkeet. Erinomainen väri. Ihastuttava luonne.
Hyvin esitetty.
ERI, AVK1, PN-1, VSP, SERT, CACIB, FIN MVA

Nartut, valioluokka
Bonel Onella FIN41628/02
Tyypillinen valionarttu. Erittäin hieno pää, jossa hyvä kallo ja hieno kuono-osa. Hyvä stoppi. Ihastuttava kaula. Voisi
olla paljon paremmin kulmautuneet lavat. Liian heikko takaosa. Substanssikas, hyvin muodostunut runko. Hyvä
rintakehän syvyys. Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu liian ahtaasti ja ilman lennokkuutta takaa. Erinomainen väri.
Erittäin hyvin esitetty. Huippu luonne.
ERI, VAK1, PN-2
Genedda X-Tra Terrestial FIN35985/03
Poissa
Nartut, veteraaniluokka
Bonel Heartbreaker FIN39433/98
Poissa
Kasvattajaluokka
Kennel Bonel
1234, 1239, 1241, 1245
Tämä sinisten kasvattaja on tehnyt erittäin hyvää työtä vaikean väriryhmänsä kanssa. Kaikki koirat tässä ryhmässä
ovat rotutyypillisiä ja upeat päät, lukuun ottamatta yhtä. Heillä on kaikilla hyvät koot, upeat värit ja paljon
substanssia. Hyvät ilmeet. Onnittelut tälle kasvattajalle ja minulle on iso kunnia nähdä sininen ryhmä, jossa on
näinkin korkea laatu.
1 KP ROP- kasvattaja
Kennel Genedda
Poissa
Jens Myrman
Keltainen ja tiikerijuovainen
Urokset, junioriluokka
Catapha’s Xanthus FIN41991/06
15 kuukautta. Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä pää, jossa hyvät yksityiskohdat ja mittasuhteet.
Erinomainen kaula, ylälinja ja takakulmaukset. Riittävät kulmaukset edessä. Tulee vielä kehittyä eturinnan,
rintakehän ja substanssin osalta. Hyvä luusto ja tassut. Upea väri. Erinomainen sivuliike, taka- ja etuliikkeiden tulee
vielä tiivistyä.
EH, JUK3
Edendane’s Merry-Go-Round FIN14446/06
17 kuukautta. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Super pää, jossa erittäin hyvät yksityiskohdat ja mittasuhteet,
mutta pään tasojen tulisi olla yhdensuuntaisemmat. Elegantti kaula. Hyvä ylälinja. Laskeva lantio. Hieman kapea
reisi. Erittäin hyvin kehittynyt runko ikäisekseen, jossa super eturinta. Hyvä luusto ja tassut. Hyvä sivuliike, etu- ja
takaliikkeiden tulee vielä kehittyä. Voisi olla hieman enemmän massaa.

EH, JUK2
Love-Dane’s Ässä-Kuningas FIN19894/06
16 kuukautta. Keskikokoinen. Päässä hyvä pituus, voisi olla parempi yhdensuuntaisuus kuonon ja kallon linjoissa.
Hyvä kaula. Melko hyvä ylälinja, mutta hieman laskeva. Suorat kulmaukset edessä ja takana. Hyvä eturinta ja
rintakehän syvyys. Tarvitsee enemmän leveyttä etujalkojen väliin. Melko lyhyt sivuaskel, tarvitsee kehittyä etu- ja
takaliikkeiden osalta.
H
Love-Dane’s Öky-Vip FIN22763/06
14 kuukautta. Erittäin maskuliininen nuori uros. Erittäin maskuliininen ja voimakas pää, jossa hyvät mittasuhteet.
Hyvä kaula ja ylälinja. Liian alas asettunut häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Erittäin hyvä rintakehän
syvyys. Hyvä eturinta, mutta vielä ihan liian kapea edestä, mikä vaikuttaa myös etuliikkeisiin. Hyvä sivuliike, ok
takaa, erittäin löysä edestä.
EH, JUK1
Urokset, nuorten luokka
Dogiwogin Blackamore FIN11382/06
Pois
Liebe Doggen James Dean FIN12359/06
21 kuukautta. Keskikokoinen.Hyvät mittasuhteet. Päässä hyvä pituus ja mittasuhteet. Hyvä kaula, ylälinja, lantio ja
takakulmaukset. Melko hyvät kulmaukset edessä. Hyvä eturinta ja rintakehän syvyys, mutta rintakehän alemman
osan tulee täyttyä etujalkojen välistä. Liikkuu melko lyhyellä sivuaskeleella ja näyttää ontuvan vasenta takajalkaa.
Kaikenkaikkiaan haluaisin hänen näyttävän tässä iässä enemmän urokselta.
H
Love-Dane’s Ålympus FIN47617/05
Pois
Urokset, avoin luokka
Alder Glade’s Dante FIN35386/05
Pois
Alder Glade’s Dante FIN35387/05
2-vuotias. Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä pää, jossa hyvät mittasuhteet. Voisi aavistuksen täyttyä
silmien alta. Erinomainen kaula, ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Erittäin hyvät kulmaukset edessä. Erinomainen
eturinta ja syvyys, tarvitsee enemmän leveyttä etujalkojensa väliin tasoittaakseen etuliikkeensä. Hyvä sivuliike.
Voisi olla hieman vapaampi takaliike.
ERI, AVK1, PU-4, SERT, FI MVA
Heritage Hill’s Texas Tycoon FIN25654/05

2-vuotias. Keskikokoinen. Super pää, jossa erinomaiset mittasuhteet, yksityiskohdat ja ilme. Elegantti kaula. Hyvä
ylälinja. Laskeva lantio. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen eturinta ja rintakehän syvyys. Hyvä
luusto ja jalat. Melko lyhyt sivuaskel, ok takaa, hieman epävakaa edestä.
ERI, AVK2, VA-SERT
Love-Dane’s Yrjö Suuri FIN30090/04
3-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Päässä hyvä pituus, melko hyvät mittasuhteet, pääntasojen tulee kehittyä.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Laskeva lantio. Hyvät takakulmaukset, liian suorat edestä. Hyvä rintakehän syvyys ja
hyvä eturinta. Tarvitsee kehittää leveyttä etujalkojen väliin. Hyvä sivuliike, erittäin epävakaa edestä ja takaa.
H
Wilhelmiinan Wirka-Wirhe FIN47418/04
3-vuotias. Hyvä koko, voisi olla hieman lyhyempi. Melko maskuliininen pää, kuono liian lyhyt verrattuna kalloon.
Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla parempi. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä rintakehän syvyys, voisi olla enemmän
leveyttä etujalkojen välissä. Erittäin hyvä liikkuja takaa ja sivusta, erittäin epävakaa edestä.
H
Urokset, valioluokka
Diplomatic’s Val Kilmer FIN21975/03
6-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Maskuliininen pää, jossa hyvä pituus ja mittasuhteet. Stopin tulisi olla
paremmin erottuva ja vähemmän poskia. Kaunis kaula. Hyvä ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Erinomainen
eturinta ja rintakehän syvyys. Erittäin hyvä luusto. Varpaat hieman (?) sekä seisoessa että etuliikkeessä. Hyvä
sivuliike.
ERI, VAK4
Edendane’s Henry Higgings FIN37095/03
4-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Super pää, jossa kaikki rotutyypilliset yksityiskohdat, joita
rotumääritelmä vaatii. Kaunis kaula, ylälinja, takakulmaukset ja lantio. Hieman liitoiteltu eturinta (kananrinta).
Erittäin hyvä luusto ja jalat. Erittäin hyvä sivuliike, ok takaa, hieman epävakaa edestä.
ERI, VAK1, PU-1, VSP, CACIB
Edendane’s Thranduil FIN27696/04
3-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Ihastuttava pään koko, jossa hyvät mittasuhteet, tarvitsee vain paremman
tasapainon kuonon ja kallon suhteen. Kaunis kaula, ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Erinomainen eturinta ja
rintakehän syvyys. Hyvä luusto ja tassut. Kaunis väri. Hyvä liikkuja edestä ja takaa, hieman epävakaa edestä.
ERI, VAK2, PU-2, VA-CACIB
Grand Kröyer’s Athos FIN42483/03
4-vuotias. Erittäin hyvä koko, substanssi ja mittasuhteet. Maskulinen hyvä pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvä
kaula ja ylälinja, hieman laskeva lantio. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvin kehittynyt runko, ei tänään parhaassa
turkissa ja värissä. Hieman suorat välikämmenet. Liikkuu hyvin sivusta, ok takaa, epävakaasti edestä.
ERI
Helisain Samurai FIN16847/02

5-vuotias. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää, jossa hyvät yksityiskohdat ja mittasuhteet. Erinomainen
kaula, ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Hyvin kehittynyt runko. Erinomaiset sivuliikkeet, ok takaa, hieman
epävakaat edestä.
ERI, VAK3, PU-3
Love-Dane’s Quentino FIN35276/00
Poissa
Love-Dane’s Victory of North FIN16372/03
4-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman liian lyhyt kuono verrattuna kalloon, kallon ei tule olla lyhyempi. Hyvä
kaula ja ylälinja, hieman laskeva lantio. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hieman ylikuormittunut eturinta, liian
paljon koiraa edessä ja liian vähän takana. Erittäin hyvä sivuliike, liian löysä edestä ja takaa.
H
Love-Dane’s Wish Come True FIN12612/04
Poissa
Love-Dane’s Ying Yang FIN30091/04
3-vuotias. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Päässä hyvä pituus, mutta tasojen tulisi olla yhdensuuntaisemmat,
voisi omata paremman tasapainon kuonon ja kallon tasoissa. Hyvä kaula ja ylälinja, laskeva lantio. Hieman suorat
kulmaukset. Hyvä eturinta ja rintakehän syvyys. Takakorkea liikkeessä, melko hyvät sivuliikkeet. Tarvitsee kehittyä
etu- ja takaliikkeissä.
H
Love-Dane’s Zz Top Guy FIN27638/05
3-vuotias. Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Maskuliininen pää, jossa hyvä pituus ja melko hyvät mittasuhteet.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman laskeva lantio. Hyvät kulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehän syvyys. Liikkuu
takakorkeana, mutta hyvät sivuliikkeet. Ok takaa, vielä epävakaat edestä.
EH
Lyonheart’s St. Nichlavas
6-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Päässä hyvä pituus, tarvitsee enemmän maskuliinisuutta ja voimaa
urokseksi. Hyvä kaula, ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Suora edestä, puutteellinen substanssi etujalkojen välissä.
Erittäin hyvä sivuliike, hieman ahdas takaa, hieman epävakaa edestä.
EH
Nartut junioriluokka
Cataphta’s Xanthe FIN41998/06
15kk. Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäin narttumainen pää, missä hyvät tasot. Tarvitsee hieman enemmän
huulta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pitkä lanne, tyydyttävät kulmaukset takana, erittäin suora edestä. Rungon
tarvitsee kehittyä. Silti hyvät raamit, jotka tulee täyttää. Erittäin hyvä sivuliike, ahdas takaa, epävakaa edestä.
H
Edendane’s Fortune Teller FIN14449/06

16kk. Hyvä koko ja mittasuhteet ja substanssi. Kaunis nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet ja yksityiskohdat.
Erinomainen kaula ja ylälinja, laskeva lantio. Hyvät kulmaukset takana, melko hyvät edessä. Hyvä eturinta ja
rintakehän syvyys, tarvitsee enemmän leveyttä etujalkojen väliin. Erittäin hyvä sivuliike, ok takaa, epävakaa edestä.
EH, JUK2
Love-Dane’s Ällis-Tytti FIN19891/06
16kk. Keskikokoinen. Pää, joka ei vastaa minun tulkintaani rotumääritelmästä, tarvitsee enemmän glamouria ja
parannusta päähän. Hyvä kaula ja ylälinja, takakulmaukset. Hyvä rintakehän syvyys, tarvitsee enemmän täytettä
etujalkojen väliin. Liikkuu ok sivusta ja takaa, erittäin epävakaasti edestä.
T
Ritzypal’s Classy Witch FIN48829/06
9kk. Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Erinomainen
kaula, lantio, ylälinja ja takakulmaukset. Hieman suora edestä. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvä luusto ja tassut.
Vapaa liike.
ERI, JUK1
Nartut, nuorten luokka
Dundane’s Shooting Star FIN37511/06
19kk. Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Voisi toivoa hieman
enemmän huulta. Hyvä kaula, ylälinja, takakulmaukset ja lantio. Hyvä eturinta ja rintakehän syvyys. Hieman ahtaat
kyynärät. Hyvä sivuaskel, ok takaa, hieman epävakaa edestä.
ERI, NUK1, SERT
Grand Fawn’s Juno FIN20015/06
18kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää, vielä erittäin keskeneräinen. Tasojen tulee olla
yhdensuuntaisemmat. Hyvä kaula, ylälinja, hieman laskeva lantio. Hyvät kulmaukset takana, hieman suorat
edessä. Hyvä rintakehän syvyys, tarvitsee täyttyä etujalkojen välistä. Hyvä sivuliike, ok takaa, hieman epävakaa
edestä.
H
Love-Dane’s Åbs My Beauty FIN47619/05
Poissa
Love-Dane’s Åbs My Sweetie FIN47620/05
Hyvä koko. 21 kk. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus, mutta tarvitsee hieman tasapainoa pään ja kallon
leveyden suhteen. Erinomainen kaula, ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Hyvä rintakehän syvyys. Erittäin hyvä
liikkuja kaikin puolin.
EH, NUK2
Nartut, avoin luokka
Chic Carelia’s Alter Ego FIN45003/04
2,5-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään pituus, tarvitsee enemmän eleganssia. Erinomainen kaula,
ylälinja ja lantio. Hyvät takakulmaukset. Hyvät etukulmaukset. Hyvin kehittynyt runko. Alalinjan tulisi olla parempi.

Erittäin hyvät sivuliikkeet, hyvät takaa, epävakaat edestä. Narttu, joka kokonaisuudessaan antaa raskaan
vaikutelman.
H
Chic Carelia’s Athens S61251/2004
Melkein 3-vuotias. Hvyä koko, antaa hieman pitkän vaikutelman. Narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hieman pitkä lanne. Hyvät takakulmaukset, hieman suora edestä. Hyvä rintakehän syvyys. Erittäin
hyvä sivuliike, ok takaa, hieman epävakaa edestä.
ERI, AVK1, VASERT
C’Mon To Be Or Not To Be FIN34199/05
Poissa
Nartut, valioluokka
Alder Glade’s Dearie FIN35391/05
3-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomainen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja yksityiskohdat. Erinomainen
kaula, ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Erittäin hyvin kehittynyt runko. Erinomainen liikkuja kaikin puolin.
ERI, VAK4
C’Mon Ketchup FIN37607/03
4-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Super pää, jossa hyvät mittasuhteet ja yksityiskohdat. Erinomainen
kaula, ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Erinomainen eturinta ja rintakehän syvyys. Voisi toivoa hieman enemmän
luustoa kokoon nähden. Liikuu ok kaikin puolin.
ERI, VAK3, PN-4
Edendane’s My Fair Lady FIN37097/03
4-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Ihastuttava pää ja ilme, upea kaula. Erinomainen ylälinja, lantio ja
takakulmaukset. Hieman suora edestä. Hyvä rintakehän syvyys, ei saa kehittyä enempää eturinnasta. Erinomainen
luusto. Ihastuttava liikkuja takaa ja sivusta. Voisi toivoa paremmat etuliikkeet.
ERI, VAK1, PN-1, ROP, CACIB
Grandman’s Lucia FIN46883/04
Poissa
Lagarada’s Pearl to ChicCarelia FIN31799/04
3-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomainen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja yksityiskohdat. Erinomainen
kaula, ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Hyvin kehittynyt runko, seisoo löysin jaloin. Tänään hän voisi kantaa
vähemmän painoa. Hyvä liikkuja takaa ja sivusta, hieman epävakaa edestä.
ERI
Love-Dane’s Very Hot Romance FIN16369/03
4-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erinomainen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja yksityiskohdat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset takana, hieman suorat edessä. Hyvä rintakehän syvyys, tarvitsee täytettä
etujalkojen väliin. Tänään hänellä on raskas alalinja. Ihastuttavat sivuliikkeet, ok takaa, yhä epävakaat edestä.

ERI
Love-Dane’s Wild Midnight FIN12615/04
3-vuotias. Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomainen pään pituus. Toivoisin hieman eleganssia kalloon. Hyvä
huuli, erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä sivuliike,
hyvä takaa, hieman epävakaa edestä.
ERI, VAK2, PN-3, VARACA
Maxidan Georgia FIN18490/05
2,5-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman
laskeva lantio. Melko hyvät kulmaukset. Hieman puutteellinen rintakehän syvyys. Terve liikkuja.
EH
Nartut, veteraaniluokka
Love-Dane’s Lilli Marlen FIN37912/97
10-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Ihastuttavassa kunnossa ikäisekseen. Super pää. Elegantti kaula.
Säilyttää yhä ylälinjansa. Upea lantio ja takaosa. Hieman suora edestä. Hyvä rintakehän syvyys. Liikkuu yhä
maatavoittavasti ja lennokkaasti.
ERI, VEK2
Love-Dane’s Monday Romance FIN40657/98
8,5-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet.ja yleiskunto ikäisekseen. Super pää. Erinomaiset mittasuhteet ja
yksityiskohdat. Erinomainen kaula, ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Erittäin hyvin rakentunut runko, yhä tyylikäs
liikkuja.
ERI, VEK1, PN-2, ROP-VET
Kasvattajaluokka
Kennel Edendane’s
1307, 1319, 1320, 1342
Kasvattajaryhmä koostuu kolmesta uroksesta ja yhdestä nartusta, jotka ovat kolmesta eri yhdistelmästä. Ryhmä,
joka on erittäin rotumääritelmän mukainen kaikin osin. Kauniit päät, erittäin hyvin rakentuneet rungot. Erinomaiset
värit. Upeat liikkeet.
1 KP ROP-KASV
Kennel Love-Dane’s
1309, 1327, 1345, 1349
Ryhmä koostuu kahdesta nartusta ja kahdesta uroksesta, jotka ovat neljästä eri yhdistelmästä. Kaikki erittäin
rotumääritelmän mukaisia. Hyvät päät, hyvin rakentuneet rungot, terveet liikkeet.
2 KP.
Musta ja harlekiini
Carsten Birk, Tanska

Urokset junioriluokka
Black Terminator’s Carlos FIN32779/06
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva kuono. Ok kallo. Voisi olla hieman tiiviimmät silmäluomet. Hyvin asettuneet
korvat. Hyvä purenta. Pitkä, puhdas kaula. Suora selkä. Hyvä lantio ja hännänkiinnitys. Hyvä rinnan syvyys.
Hieman suora lapavarsi, hyväksyttävästi kulmautunut takaa. Hyvä väri ja turkki. Hyvät välikämmenet. Liikkuu
hyvällä drivellä, mutta ylälinja voisi olla tiiviimpi.
EH, JUK1
Galanthus Dedicated to Danemanian FIN47849/06
Erittäin hyvä koko. Hyvä ilme. Hyvä kuononpituus, mutta tarvitsee enemmän stoppia. Puhdas kallo, hyvä purenta.
Hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula ja säkä. Hieman pehmeä selkä. Hyvä rinnan syvyys, mutta vielä kapea
edestä. Liian pehmeät välikämmenet ja tassut. Liian heikko reisi. Kaunis väri ja turkki. Liikkuu hyvällä askeleella,
mutta vielä hieman löysästi edestä ja takaa.
H
Magic Alaunt Einoleino FIN43174/06
Hyvä koko. Puhdas kallo ja hyvä kuonon pituus, mutta tarvitsee enemmän stoppia. Tarvitsee tiiviimmät
silmäluomet. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä purenta. Huulikulman tulisi olla selvempi. Hieman lyhyt kaula. Hyvä
lyhyt selkä. Tarvitsee vielä lisää syvyyttä ja leveyttä rintaan ja runkoon. Erinomainen luusto ja tassut. Hyväksyttävä
väri. Pyrkii peitsaamaan, tulisi liikkua vapaammin. Tulee olla itsevarmempi kehässä.
T
Magic Alaunt Elokuun Väinö FIN43175/06
Erittäin hyvä koko. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta tarvitsee enemmän stoppia. Päässä tasaiset ylälinjat.Toivoisin
vähemmän huulta. Hyvä purenta ja korvien asento. Vahva kaula. Hyväksyttävä ylälinja. Voisi olla paremmin
kulmautunut. Hyvin kehittynyt rinta ja runko ikäisekseen. Vahva luusto ja tassut. Hieman liian laskeva lantio.
Hyväksyttävä väri, hyvä turkki. Tulisi liikkua vapaammin. Luonne ok, mutta kehäharjoittelusta olisi hyötyä.
H
Urokset, nuorten luokka
Jättiläisen Kalanchoe FIN43583/05
Erinomainen ulkomuoto ja substanssi. Hyvä ilme, ruskeat silmät. Voisi olla hieman pidempi kuono. Hyvä stoppi.
Hyväksyttävä kallon leveys. Hyvä purenta ja korvien asento. Erinomainen kaula, säkä ja ylälinja. Hyvin asettunut
häntä. Hyvä rinnan syvyys. Vahva luusto. Hyväksyttävät kulmaukset. Etujalat voisivat olla suoremmat. Kaunis
turkki. Hyvin jakautuneet läiskät, muutama keltainen läiskä eivät ole toivottavia. Liikkuu erinomaisella draivilla. Hyvä
luonne. Hyvin esitetty.
EH, NUK1
Urokset, avoin luokka
Anxious Dj White Ink FIN13921/04
Erinomainen koko ja substanssi. Hyvä kuononpituus ja stoppi. Hyväksyttävä kallon leveys. Voisi kantaa korviaan
paremmin lähempänä päätä. Hyvät huulet ja purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rinnan syvyys, mutta yhä kapea
edestä. Kaunis alalinja. Hyväksyttävästi kulmautunut. Erittäin hyvä väri ja turkki. Elegantit liikkeet, hyvä luonne.

EH, AVK2
Catapha’s Thinker Elmer FIN30065/04
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä ilme. Hyvät pään tasot. Liikaa poskia. Hyväksyttävä stoppi, hyvä purenta.
Toivoisin hieman pidemmän kaulan. Erinomainen säkä ja ylälinja. Hyvä rinnan syvyys. Lavat voisivat olla paremmin
taakse asettuneet. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman pehmeät tassut. Liikkuu hyvällä askeleella takaa, hieman
löysästi edestä. Kantaa häntäänsä liian iloisesti. Hyvä luonne.
H
Catapha’s Vince FIN42274/05
Erinomainen koko. Hyvin muodostunut pää, jossa hyvät mittasuhteet. Puhdas kallo. Tarvitsee enemmän stoppia.
Hyvä purenta ja korvien asento. Erinomainen kaula. Hyväksyttävä selkä, liian laskeva lantio. Tarvitsee enemmän
runkoa. Voisi olla vahvemmat reidet ja paremmin kulmautunut. Kaunis väri. Voisi olla pidempi askel takaliikkeessä.
Tarvitsee paljon enemmän itseluottamusta. Pyrkii pelkopuremaan.
HYL
Galanthus You’re All That NO2119/04
Hyvä koko ja ulkomuoto. Hyvät pään mittasuhteet. Hyväksyttävä stoppi ja hyvät pään ylätasot. Ihastuttavat tummat
Mantelisilmät. Hyvä purenta ja korvien asento. Erittäin hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Voisi olla aavistuksen lyhyempi
lanne. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut. Kaunis väri ja turkki. Liikkuu vapaasti ja tehokkaasti. Hyvä luonne.
ERI, AVK1, PU-3, SERT, FI MVA
Niclavas Copernicus von der Schlehhecke FIN51897/05
Hyvä koko. Liian raskas kallo. Tarvitsee enemmän stoppia. Hyvä ilme. Toivoisin tummemmat silmät. Huulikulma
voisi olla selkeämpi. Hyvä purenta ja korvien asento. Hyvä pitkä kaula. Tasainen ylälinja. Hieman liian pitkä lanne.
Hyvä rinnan syvyys, pitäisi olla leveämpi. Tarvitsee enemmän kulmausta lapavarteen ja suoremmat etujalat. Hyvin
kulmautunut takaa. Vahingoittunut häntä. Voisi näyttää enemmän asennetta liikkeessä. Hyvä luonne.
T
Urokset, valioluokka
Horseberg Judje JJ DKK06501/2005
Erinomainen koko. Hyvät mittasuhteet. Hyvä puhdas kallo, pitkä kuono. Tarvitsee enemmän stoppia. Hyvät huulet
ja purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rinnan syvyys ja eturinta. Hieman kapea edestä. Voisi olla paremmin
kulmautunut. Hyvä väri ja turkki. Tarvitsee enemmän driveä takaliikkeisiin. Hyvä luonne.
EH, VAK3
Ladoguerie Canadese Agalenthus CKCSBPJ959797
Hyvä koko ja ulkomuoto. Hyvät pään mittasuhteet, mutta liikaa poskia. Tarvitsee enemmän stoppia. Erinomainen
ilme, jossa tummat mantelisilmät. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt etuosa. Kauniisti ?
alalinja. Tehokkaat liikkeet. Hyvä väri ja turkki. Hyvä luonne.
ERI, VAK1, PU-1, VSP, CACIB
Blockbuster von Schöntal FIN24334/03
Hyvä koko ja ulkomuoto. Erittäin hyvä ilme ruskein silmin. Vahva kuono, hyväksyttävä kallo. Hyvät huulet ja korvien
asento ja purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvin taakse asettuneet lavat, mutta liian suora lapavarsi.

Hyväksyttävästi kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja tassut. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä väri ja turkki. Liikkuu hyvällä
askeleella takaa, mutta tarvitsee enemmän askelpituutta eteen. Hyvä luonne.
ERI, VAK2, PU-2, Vara-CACIB
Capatha’s Legacy of Atomic FIN22293/00
Hyvä koko, mutta voisi olla lyhyempi rungoltaan. Hyvä ilme. Tummat silmät. Puhdas kallo, hyväksyttävä stoppi ja
kuono. Hyvä purenta. Hieman liian korkealla kannetut korvat. Hyvä kaula. Erinomainen lapa. Liian pitkä selkä.
Hyvin kulmautunut edestä, ylikulmautunut takaa. Hyvin kehittynyt etuosa. Hyvä turkki ja väri. Hyvät liikkeet ja
luonne.
EH, VAK4
Catapha’s Thunder Bruno FIN30064/04
Hyvä koko. Hyvä ilme. Hyvät pääntasot. Hyvät huulet. Voisi olla hieman tiiviimmät silmäluomet. Hyvä purenta.
Erinomainen kaula ja säkä. Tasainen selkä. Hyvin taakse asettuneet lavat. Hieman kapea reisi ja suora takaa.
Kaunis turkki ja väri. Tarvitsee enemmän voimaa takaliikkeisiin. Hyvä luonne.
EH
Sorbus Intermediate Dollar EST-02149/04
Erittäin hyvä koko. Hyvä kuonon pituus, mutta hieman liian pyöreä kallo. Hyväksyttävä stoppi. Mantelisilmät. Hyvä
purenta. Erinomainen kaula, säkä ja ylälinja. Hyvin kulmautunut. Pihtikinttuiset ja hieman heikot välikämmenet.
Hyvä rinnan syvyys. Hyvä läiskien jakaantuminen, mutta hieman liikaa pieniä mustia läiskiä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, mutta tulisi olla voimakkaampi takaa. Liian löysä edestä. Hyvä luonne.
H
Zsiegmondy Liberte FIN25451/05
Hyvä koko. Ihan liian raskas pää. Liian raskas kallo, liian paljon huulia. Hyvä stoppi, mantelisilmät. Hyvä purenta ja
kaula. Tasainen ylälinja. Hyvin taakse asettuneet lavat., liian suora takaa. Hyvä rinnan syvyys mutta liian
poimuttunut. Hyvä väri ja turkki. Vahva luusto ja jalat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta tarvitsee enemmän
voimaa takaliikkeisiin. Hyvä luonne.
T
Nartut, junioriluokka
Black Terminator’s Cecilia FIN32778/06
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvin muodostunut pää ja puhdas kallo. Hyvä kuonon substanssi, tarvitsee enemmän
stoppia. Selkeäpiiirteinen huulikulma. Hyvä purenta. Aavistuksen roomalainen kuono. Hyvin asettuneet ja hyvän
kokoiset korvat. Hyvä, pitkä kaula. Tasainen selkä. Toivosin paljon paremmin taakse asettuneet lavat. Hyvin
kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja jalat. Liian löysä kyynäristä, ok takaliikkeissä. Hyvä luonne.
H
Catapha’s Xiomara FIN41994/06
Hyvä koko, mutta liian kevyesti rakentunut ikäisekseen. Puhdas kallo ja hyvä kuonon pituus, mutta hieman liian
suippo. Tarvitsee enemmän stoppia. Silmäluomien tulisi olla tiiviimmät. Hienot tummat silmät. Hyvä korvien asento
ja purenta. Hyvä ylälinja. Hyvin taakse asettuneet lavat, hyväksyttävästi kulmautunut takaa. Hyvät jalat ja väri.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta tulisi olla suoralinjaisempi takaliikkeessä.
T

Jättiläisen Magnolia FIN37702/06
Hyvä koko ja mittasuhteet. Pääntasot tulisi olla yhdensuuntaisemmat. Tarvitsee enemmän huulia. Hyvän muotoiset
silmät, hyvä purenta. Liian löysästi kannetut korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvin kehittynyt
runko ikäisekseen. Hyvä luusto ja jalat. Kaunis turkki ja väri. Erittäin tehokkaat liikkeet. Hyvä luonne.
H
Nartut, nuorten luokka
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvin muodostunut pää jossa puhdas kallo ja vahva kuono. Hyvät huulet ja stoppi.
Erittäin hieno ilme ruskeilla silmillä. Hyvä purenta ja korvien asento. Hyvä kaula ja ylälinja. Tarvitsee enemmän
kulmauksia substanssia runkoon. Hyvä turkki, voisi olla puhtaampi väritys. Tehokkaat liikkeet, mutta hieman
ulkonevat kyynärät. Tarvitsee paljon enemmän itsevarmuutta.
H
Genedda Actum Est FIN48196/05
Hyvä koko, mutta voisi olla hieman lyhyempi runko. Hyvän muotoinen pää jossa kaunis ilme. Hyväksyttävä kuonon
pituus. Hyvä purenta ja huulet. Erinomainen kaula ja säkä. Hieman pehmeä selkä. Hyväksyttävästi kulmautunut.
Hyvä rinnan syvyys. Hyvä väri ja turkki. Maatavoittavat liikkeet.
EH, NUK1
Nartut, avoin luokka
Danemanian Klein Kuh FIN39827/04
Hyvä koko ja ulkomuoto. Kaunis pään profiili. Hyvä stoppi ja hyvän muotoiset korvat. Hyväksyttävä kuonon pituus.
Toivoisin puhtaamman kallon. Hyvä purenta ja huulet. Voisi kantaa paremmin korviaan. Erinomainen kaula ja säkä,
tasainen selkä. Hyvä rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja jalat. Voisi olla paremmin merkkautunut.
Hyvä turkki. Liikkuu hyväksyttävällä draivilla, mutta ylälinja voisi olla suorempi liikkeessä. Hyvä luonne.
EH, AVK1
Genedda Zympatic Alien FIN38594/05
Poissa
Horseberg Fenway Foxy FIN10321/04
Poissa
Jättiläisen Illyria B’Seba FIN48299/04
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä rungon substanssi. Toivoisin puhtaamman kallon ja pidemmän kuono-osan. Hyvä
ilme ja purenta. Liian raskaat korvat. Hyväksyttävä ylälinja. Lapojen tulisi olla paremmin taakse asettuneet. Hyvin
kulmautunut takaosa. Hyvä rinnan syvyys. Tulisi olla sysimustempi. Hyvä turkki. Liikkuu hyvällä taka-askeleella,
hieman löysästi edestä. Voisi ollla hieman itsevarmempi.
H
Rivercrest Jane Grey FIN34693/05
Poissa
Nartut, valioluokka

Bonel Sasha FIN24282/04
Erittäin hyvät mittasuhteet ja ulkomuoto. Erinomaisesti muodostunut pää. Hyvä stoppi. Ihastuttavat, tummat silmät.
Hyvin asettuneet korvat. Hyvä purenta ja huulet. Erinomainen kaula ja säkä. Voisi olla aavistuksen tiiviimpi selkä.
Hyvin kulmautunut. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä luusto ja jalat. Erinomainen turkki ja väri. Vapaa liikkuja. Hyvä
luonne.
ERI, VAK1, PN-1, ROP, CACIB
Jättiläisen Fortuna FIN15126/03
Poissa
Nykänen’s Princess Liberte FIN32679/01
Poissa
Ozaenas Elegia FIN33412/00
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvän muotoinen pää jossa hyvä stoppi. Kaunis ilme. Purenta ok. Hyvin asettuneet
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Liian suorat lavat, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä rungon
substanssi. Iästä johtuen turkki ei huippukunnossa. Tehokkaat liikkeet. Hyvä luonne.
EH, VAK4
Ozaenas Liquid Gold FIN17908/05
Erittäin hyvä koko ja substanssi. Puhdas pää jossa yhdensuuntaiset linjat. Hyvä stoppi. Hyvä ilme, ruskeat silmät.
Hyvät huulet ja purenta. Hyvin kannetut korvat. Erinomainen kaula. Hieman liian pitkä lanne. Hyvin kulmautunut.
Hyvä, leveä ja syvä rinta. Erinomainen luusto ja jalat. Kaunis turkki ja väri. Tehokkaat, maatavoittavat liikkeet.
Ihastuttava luonne. Hyvin esitetty.
ERI, VAK2, PN-2, VACA
Rivercrest Susa of Genesis FIN20766/02
Poissa
Wysiwyg Katie Dogiwogi FIN44795/05
Hyvä koko. Erittäin hyvä ilme jossa tummat silmät. Hyvä kuonon pituus. Tarvitsee enemmän stoppia. Hyvä purenta.
Kantaa korviaan hieman lennokkaasti. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä lantio ja hännän kiinnitys. Hyvin taakse
asettuneet lavat, mutta hieman lyhyt olkavarsi. Tarvitsee enemmän substanssia runkoon ja voimaa taakse. Kaunis
turkki ja väri. Voisi olla hieman maatavoittavammat liikkeet. Hyvä luonne. Hyvin esitetty.
EH, VAK3
Nartut, veteraaniluokka
Catapha’s Juliette FIN26605/99
Hyvä koko. Hienot, tummat silmät. Hyvä stoppi. Hyvät pään tasot. Hieman liian lyhyt kuono ja voisi olla puhtaampi
kallo. Purenta ja korvien asento ok. Hyväksyttävä kaulan pituus. Hyvä säkä. Liian pitkä lanne. Hyväksyttävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä väri ja turkki. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Ihastuttava
luonne.
H
Jättiläisen Batseba FIN25999/99

Hyvä koko ja substanssi. Hyvän muotoinen pää jossa hyvä stoppi ja kuonon pituus. Ihastuttavat tummat silmät.
Purenta ja korvien asento ok. Vahva kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Vahvat takakulmaukset. Tulisi
olla puhtaampi väriltään. Erittäin hyvät liikkeet. Hyvä luonne.
EH, VEK1
Kasvattajaluokka
Kennel Catapha’s
Poissa
Kennel Jättiläisen
Poissa

