
25.6.2006 Rovaniemi 

 

Markku Kipinä 

 

Sininen 

Urokset, veteraaniluokka 

 

Bonel Gosma 20507/98 
8 vuotias vahvaluustoinen hieman pitkärunkoinen uros, jolla melko kapea pää, suurehkot hyväasentoiset korvat, tummat 

silmät, vahvat leuat, runsaasti kaulanahkaa. Kauniin muotoinen kaula joka voisi olla hieman pidempi. Ikäisekseen hyvä 

ylälinja, hieman matalaraajainen ja huomattavan voimakkaasti kulmautunut takaa kuin edestä. Ikä painaa jo liikkeitä. 

Erittäin löysä edestä. Hyvä väri. 

VET EH 1 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Genedda Ab Imo Pectore 48198/05 
POISSA 

 

Nobel Herzensbrecher Undomiel v Hearts 29646/05 
Kaunislinjainen tyylikäs hieman pitkärunkoinen lanneosaltaan, sivulta kaunislinjainen pää, suuret hyväasentoiset 

korvat, hyvät silmät korvat. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. Voimakkaasti kulmautunut takaa kuin edestä. Hieman 

ulkokierteiset raajat edessä ja takana. Liikkuu hyvällä askeleella mutta ahtaasti takaa ja löysä edestä. Kaunis väri. Hyvä 

luonne. 

JUN ERI 1 PN3 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Saradane’s For Act Able 40546/05 
Erinomainen kaunislinjainen nuortenluokan narttu jolla kaunislinjainen, hyväilmeinen pää, hyväkokoiset korvat, hyvät 

silmät ja purenta. Erinomainen kaula, hyvä ylälinja. Hieman avoimin kulmautunut edestä, hyvä häntä. Kaunis väri. 

Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hieman löysä edestä. Hyvä luonne. 

NUO ERI 1 PN1 ROP SERT CACIB 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Bonel Pocahonthas 45450/02 
Mittasuhteiltaan eriomainen kaunislinjainen narttu joka voisi olla hieman vahvempi rungoltaan. Kaunislinjainen pää, 

hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Melko hyvä väri. Hyvä 

luonne. Liikkuu kauniilla sivuaskeleella, löysä edestä ja kapea takaa. 

AVO ERI 1 PN2 VASERT VARACA 

 

 

Musta & Harlekiini 

Urokset, junioriluokka 

 

Nicolas cCopernicus von der Schlehhecke 51897/05 
Vahvarakenteinen hyväluustoinen juniori jolla hieman korkeakalloinen pää, hyvät pään sivulinjat, suurehkot 

hyväasentoiset korvat, hyvä kaula, hyvä purenta. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä häntä. erittäin suora etuosa ja 

ulkokierteiset eturaajat. voimakkaasti kulmautunut takaa. Hyväväri. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, mutta erittäin löysä 

ja vaakkuva edestä. 

JUN H 

 

Urokset, valioluokka 

 

Danemanian Fits to Genedda 11455/02 
Kaunislinjainen hyvänvärinen maskuliininen uros jolla kauniit päänlinjat, hyväasentoiset korvat, hyvät silmät ja 

purenta. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvä häntä. Niukahkot mutta tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä 

sivuaskeleella. Hieman ahdas takaa ja löysä edestä. Hyvä luonne. 

VAL ERI 1 PU1 VSP CACIB 

 

Danemanian Hilarious Hippo 41951/02 
Seistessä kaunislinjainen mutta hieman pitkärunkoinen uros jolla kaunislinjainen pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. 

Lapa voisi olla viistompi. Hyvä häntä. Hyvä runko. Hieman ulkokierteiset takaraajat. Nostaa liikkeessä hännän turhan 

ylös. Kinnerahdas takaa, löysä edestä. 

VAL ERI 2 PU2 VARACA 

 



Genedda Star of Bemu’s 40947/01 
Vahvaraajainen vahvaluustoinen harlekiini jolla voisi olla korkeammat raajat, maskuliininen. Sivulta kaunislinjainen 

pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. Vahva kaula. Hyvä runko ja häntä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Hieman löysä 

edestä ja kinnerahdas takaa. Melko hyvä väritys. Hyvä luonne. 

VAL ERI 3 PU3 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Anxious Ebony and Ivory 46016/05 
POISSA 

 

Genedda Aurora Borealis 48195/05 
POISSA 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Jättiläisen Ilythia B’Seba 48296/04 
Kaunislinjainen mutta turhan pitkärunkoinen narttu jolla kaunislinjainen pää, suuret mutta hyväasentoiset korvat, hyvät 

silmät ja purenta. Kaunis kaula. Hyvin rakentunut takaosa. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Hieman ahdas takaa ja löysä 

edestä. Pehmeät ranteet. Hyvä luonne. 

NUO EH 1 

 

Nartut, valioluokka 

 

Jättiläisen Gladiolus 28330/03 
Hieman pitkärunkoinen ja matalaraajainen, melko tasapainoisesti rakentunut narttu. Kaunis päänlinja. Hyvät korvat, 

silmät ja purenta. Hyvä häntä. Voimakkaasti kulmautunut takaa. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hieman ahtaasti takaa, 

kyynärpäistä löysä edestä. Väritys voisi olla paremmin jakautunut, turhan paljon harmaita pläsejä. Hyvä luonne. 

VAL ERI 2 PN2 VARACA 

 

Saradane’s Can Be Act Able 16018/04 
Kaunislinjainen mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla kaunis pää, korvat ja silmät ja purenta. Erinomaisesti 

rakentunut takaosa. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Erinomaisen kaunis väritys. Liikkuu hyvällä taka-

askeleella, hieman löysä edestä. 

VAL ERI 1 PN1 ROP CACIB 

 

 

Keltainen & Tiikerijuovainen 

Urokset, junioriluokka 

 

Liebe Doggen James Dean 12359/06 
Mittasuhteiltaan erittäin hyvä 9 kk ikäinen uros jolla melko hyvät päänlinjat, hyväasentoiset kookkaat korvat, 

erinomaiset tummat silmät. Erittäin avoimet kulmaukset, turhan pitkä lanneosa. Hyvä häntä. Jyrkkä lyhyt lantio. Kaunis 

väritys. Hyvä luonne. Voisi liikkua pidemmällä joustavalla askeleella. 

JUN EH 2 

 

Love-Dane’s ZZ Top Guy 27638/05 
Maskuliininen komeapäinen uros. Hyvät päänlinjat, hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis kaula. Ikäisekseen hyvä 

runko, hieman voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Jyrkkä lantio. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askeleella 

mutta menettää helposti askelrytminsä. Hyvä väri ja luonne. 

JUN ERI 1 PU4 SERT 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Chic Carelia’s Aragom 45007/04 
Vankkaluustoinen vahvarakenteinen vielä erittäin löysä uros. Hieman pyöreyttä kallon linjoissa. Korvat voisivat olla 

korkeammalle kiinnittyneet, tummat silmät, hyvä purenta, vahva hyvä kaula. Syvä runko, hieman pyöreä lantio siksi 

antaa takakorkean vaikutelman. Kantaa häntää korkealla liikkuessa. Voisi olla parempi polvikulma. Kaunis väritys. 

Liikkuu löysästi edestä. Runsaasti kaulanahkaa. 

NUO EH 1 

 

Helisain Casanova 14149/05 
Mittasuhteiltaan erittäin hyvä uros jolla kuitenkin saisi olla selvempi sukupuolileima. Suurehkot korvat, tummat silmät, 

hyvä purenta, vahva kaula. Erittäin avoimesti kulmautunut edestä. Hyvä häntä. Riittävät takakulmaukset. Hyvä väri. 

Liikkeessä vielä hyvin kapea takaa ja löysä edestä. Tarvitsee aikaa ja kehätottumusta. 

NUO H 

 



Urokset, avoinluokka 

 

Edendane’s Gil-Galad 27695/04 
POISSA 

 

Grand Kröyer’s Athos 42483/03 
POISSA 

 

Love-Dane’s Ying Yang 30091/04 
Melko tasapainoisesti rakentunut uros jolla kuitenkin saisi olla selvempi sukupuolileima. Hyvä päälinja, hyvät 

suurehkot korvat, hyvä purenta, hyvä kaula, melko hyvin rakentunut etuosa, turhan jyrkkä lantio, hyvä häntä. Hyvä väri 

ja luonne. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, vielä löysästi edestä. 

AVO ERI 1 VASERT 

 

Urokset, valioluokka 

 

Budoar Jayson 43068/03 
POISSA 

 

Love-Dane’s Victory of North 16372/03 
Tasapainoisesti rakentunut vahvarakenteinen näyttävä uros jolla hyvät mittasuhteet, vahva hyväilmeinen pää. 

Erinomainen ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Hyvä väri ja luonne. Liikkuu erinomaisella 

sivuaskeleella. 

VAL ERI 1 PU1 ROP CACIB RYP4 

 

Love-Dane’s V.I.P of North 16371/03 

Vahvarakenteinen, tyypiltään eriomainen uros jolla maskuliininen pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula. 

Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Turhan jyrkkä lantio. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Hyvä väri ja 

luonne. 

VAL ERI 3 PU3 

 

Lyonhearts St. Nicholas 30793/01 
Seistessä näyttävä uros. Hyvä päänlinja, hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis kaula. Avoimesti kulmautunut edestä ja 

erittäin voimakkaasti takaa. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella mutta löysä edestä. Voisi esiintyä ryhdikkäämmin. Hyvä 

luonne ja väri. 

VAL ERI 2 PU2 KANS MVA 

 

Nartut, junioriluokka 

 

C’mon To Be Or Not To Be 34199/05 
hyvin kevytrakenteinen ja ilmava kokonaisuus, hyvät päänlinjat, hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis kaula. Erittäin 

avoimesti kulmautunut edestä. Kapea runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Ylälinjan tulisi olla suorempi. Liikkuu 

riittävällä sivuaskeleella. Hyvä luonne ja väri. 

JUN EH 1 

 

Love-Dane’s Åps My Nam-Nam 47618/05 
Matalaraajainen erittäin voimakasluustoinen hieman pitkärunkoinen narttu jolla kaunisilmeinen pää, turhan suuret 

korvat, hyvät silmät ja purenta. Erittäin hyvin kulmautunut. Hyvä häntä. Erittäin pehmytrunkoinen. Hyvä sivuaskel 

mutta tarvitsee lisää kehätottumusta. Hyvä väri. 

JUN H 

 

Red Rublev Wanamo 44274/05 
POISSA 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Lagarada’s Peart to Chic Carelia 31799/04 
POISSA 

 

Love-Dane’s Moonlight Tango 40659/98 
Seistessä kaunis raaminen lähes 8-vuotias narttu jolla hyvät päänlinjat, hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis 

kaulalinja. Vahva runko. Melko tasapainoisesti kulmautunut. Raidoitus voisi olla selvempää. Liikkuu riittävällä 

askelpituudella, liikkeissä painaa jo ikä. 

AVO ERI 1 PN3 SERT 

 

Nartut, valioluokka 

 



Love-Dane’s Midnight Sun 40656/98 
POISSA 

 

Love-Dane’s Monday Romance 40657/98 
Kaunislinjainen feminiininen narttu. Kaunislinjainen pää, hieman ilmavat korvat, tummat silmät, hyvä purenta. Kaunis 

kaula ja ylälinja. Hyvä häntä. Melko tasapainoisesti kulmautunut. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Liikkuu kauniilla 

sivuaskeleella, löysä edestä. Hyvä väri ja luonne. 

VAL ERI 1 PN1 VSP KANS MVA 

 

Love-Dane’s X-mas Romance 20241/04 
Pitkärunkoinen vahvaluustoinen narttu jolla hyvä päänlinja, suorahkot korvat, vaaleahkot silmät, hyvä purenta. 

Avoimesti kulmautunut etuosa. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne ja väri. 

VAL ERI 2 PN2 CACIB 

 

Nartut, veteraaniluokka 

 

Dane Amor Madam Versailles 40967/97 
Kaunislinjainen veteraaninarttu. Vahva luusto. Hyvät päänlinjat. Hieman alas kiinnittyneet korvat, hyvät silmät ja 

purenta. Kaunis kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Hyvä luonne ja väri. 

Koira liikkuu tänään epäpuhtaasti. 

VET EH 1 

 

Love-Dane’s Just a Minute 33027/96 
POISSA 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Love-Dane’s 

Koirat 991, 992, 1000, 1001. Kaunislinjaisia, jaloja hyvällä sivuliikkeellä liikkuvia koiria. Hyviä päitä, riittäviä luustoja 

ja hyvin esitettyjä koiria. Hyvää kasvatustyötä! 

KAS 1 KP BIS2 


