Iisalmi 27.5.2007
tuomari: Juha Putkonen
keltainen - tiikerijuovainen
urokset
junioriluokka
Dogiwogin Blackamoore FI11382/06
Hyvänkokoinen, hyväluustoinen juniori uros. Hyvät rungon mittasuhteet, selvä sukupuolileima.
Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, hieman kyömy kuono-osa, tiukka saksipurenta. Kaunis ylälinja,
hyvä runko ja eturinta ikäisekseen. Eturinnan tulee vielä kehittyä alaosaltaan. Tasapainoiset
kulmaukset, erinomaiset käpälät, hyvä karva ja hyvä keltainen väri. Liikkuu vielä kovin löysästi
edestä, muuten ok., Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen.
JUN EH1
Love-Dane's Ässä-Kuningas FI19894/06
Pienikokoinen, hyväluustoinen. Päänlinjat saisi olla yhdensuuntaisemmat, hieman kyömy kuonoosa, hyvä purenta. Hyvä runko ikäisekseen, eturinnan tulee vielä kehittyä. Niukasti kulmautunut
edestä, riittävästi takaa, tällä hetkellä kapea edestä, kääntää etukäpäliä ulospäin, käpälien tulisi olla
tiiviimmät. Hyvän pituinen häntä, liikkuu löysästi edestä ja kovin lyhyellä sivuaskeleella. Hyvä
karva ja keltainen väri, naamassa voimakas maski.
JUN H
nuortenluokka
Glückskind Bestario FI43721/05
Hyvänkokoinen, hyväluustoinen, hyvät rungon mittasuhteet. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat,
hieman kyömy kuono-osa, tummat silmät, löysät alaluomet, hyvä purenta. Hyvä kaula ja runko,
eturinnan tulee kehittyä vielä alaosastaan. Niukasti kulmatunut edestä, hyvin takaa, käpälät saisivat
olla tiiviimmät. Tällä hetkellä kapea edestä ja kääntää etukäpäliään ulospäin. Hyvän pituinen häntä,
tällä hetkellä liikkuu kapeasti ja löysästi edestä., Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen.
NUO EH1
Glückskind Bravura FI43723/05
Sopivan kokoinen, hyväluustoinen, selvä sukupuolileima. Hyvät rungon mittasuhteet. Hieman
pyöristynyt kallo-osa ja päänlinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Hyvät korvat, hieman kyömy
kuono-osa, tummat silmät, löysät alaluomet. Hyvä runko, riittävä eturinta, riittävästi kulmautuneet
raajat, käpälien tulisi olla tiiviimmät, hyvän pituinen häntä. Eturinnan tulee vielä täyttyä
alaosastaan. Liikkuu hieman löysästi edestä, hieman luisu lantio. Hieman lyhyt sivuaskel, hyvä
karva ja tiikeriväritys.
NUO EH2
avoinluokka
Love-Dane's Yrjö-Suuri FI30090/04
Sopivan kokoinen, hyväluustoinen, kaunislinjainen uros. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, tummat
silmät, hyvä purenta, selvä säkä, kaunis ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset, käpälien tulisi olla

tiiviimmät, hyvän pituinen häntä, hieman leveä etuosa. Hyvä karva ja väri, erinomainen runko,
riittävä eturinta. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman ulkonevien kyynärpäin.
AVO ERI1 PU3 SERTI
Orontius Veni VIdi Vici FI32003/05
AVO POISSA
valioluokka
Abragabra's Frantic Fellow FI33155/04
VAL POISSA
Grand Kroyer's Athos FI42483/03
4-vuotias, erinomainen koko, hyvä luustonvahvuus. Päänlinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat,
keskiruskeat silmät, hieman löysät alaluomet, hyvä purenta, hieman löysät huulet., Hyvä ylälinja ja
runko, riittävä eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvän pituinen häntä,
erinomaiset käpälät, hyvä karva ja keltainen väri. Hieman nokisuutta raajoissa. Liikkuu hieman
löysästi edestä, riittävällä askelpituudella.
VAL ERI2 PU2
Love-Dane's Victory Of North FI16372/03
Sopivan kokoinen, hyväluustoinen kaunislinjainen uros. Yhdensuuntaiset päänlinjat, tummat silmät,
alaluomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta. Kaunis niskankaari, eriomainen runko ja eturinta,
hieman pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät, hyvän pituinen häntä. Hyvä
karva ja kaunis keltainen väri. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten ok.
VAL ERI1 PU1 VSP
Love-Dane's Ying Yang FI30091/04
Sopivan kokoinen, hyväluustoinen, hyvät rungon mittasuhteet. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat,
hyvät tummat silmät, erinomainen purenta. Erinomainen runko ja eturinta, hieman lyhyt häntä,
riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Käpälät saisivat olla tiiviimmät, hieman luisu lantio.
Liikkuu hieman löysästi edestä, riittävällä askelpituudella. Voisi nostaa häntäänsä paremmin
liikkeessä.
VAL ERI4
Love-Dane's Zz Top Guy FI27638/05
Sopivan kokoinen, hyväluustoinen, hyvät rungon mittasuhteet. Yhdensuuntaiset päänlinjat, tummat
silmät, hieman löysät alaluomet, hyvä purenta. Hyvä kaula, runko ja eturinta, tasapainoiset
kulmaukset. Hyvänpituinen häntä, käpälät saisivat olla hieman tiiviimmät, hyvä karva, liikkuu
löysästi edestä, muuten ok. Hieman laskeva lantio, saisi nostaa häntäänsä paremmin liikkeessä.
VAL ERI3 PU4
nartut
junioriluokka
Nelia von Gigantic Blau MET-Dog 4/07
10 kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, ryhdikäs juniori narttu. Lähes yhdensuuntaiset päänlinjat,
tummat silmät, hieman löysät alaluomet. Ikäisekseen hyvä runko ja eturinta, tasapainoiset
kulmaukset, käpälät voisivat olla tiiviimmät, hyvän pituinen häntä., Hyvä karva ja keltainen väri,

voisi nostaa häntänsä paremmin liikkeessä. Liikkuu niin kuin tämän ikäisen kuuluukin. Tarvitsee
runsaasti aikaa kehittyäkseen.
JUN EH1
nuortenluokka
Glückskind Ballerina FI43718/05
NUO POISSA
Red Rublev Wanamo FI44274/05
NUO POISSA
avoinluokka
Chic Carelia's Avalon FI45002/04
AVO POISSA
valioluokka
Love-Dane's Valentine FI16370/03
Sopivan kokoinen, hyväluustoinen, kaunislinjainen valionarttu. Hieman kevyt, mutta narttumainen
pää, päänlinjat eivät aivan yhdensuuntaiset, tummat silmät, hieman löysät alaluomet, hyvä purenta.
Kaunis ylälinja, erinomainen runko ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, käpälät voisivat olla
tiiviimmät. Hyvän pituinen häntä, hyvä karva ja keltainen väri, Saisi nostaa häntäänsä paremmin
liikkeessä. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten ok. Haja-asentoiset korvat.
VAL ERI2 PN3
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
Kaunis, ryhdikäs valionarttu, jolla kaunis narttumainen pää, jossa yhdensuuntaiset päänlinjat,
tummat silmät, kaunis huulilinja. Erinomainen niskan kaari ja ylälinja, hyvä runko, riittävä eturinta.
Tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät, hyvän pituinen häntä. Hyvä karva ja keltainen väri.
Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten ok.
VAL ERI1 PN1 ROP
veteraaniluokka
Love-Dane's Lilli Marlen FI37912/97
Noin 10-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaninarttu. Päänlinjat eivät aivan
yhdensuuntaiset, tummat silmät, hyvä purenta. Kaunis niskankaari, hyvä runko ja eturinta,
tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät. Hyvän pituinen häntä, hyvä karva ja keltainen väri.
Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten ok. Toivon koiralle terveitä vuosia ja pitkää ikää.
VET ERI1 PN2 ROP-VET BIS-1-VET
Love-Dane's Monday Romance FI40657/98
8,5 vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty kaunislinjainen veteraaninarttu. Lähes yhdensuuntaiset
päänlinjat, tummat silmät, hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko, eturinta ja
kulmaukset. Hyvän pituinen häntä, hyvä karva ja keltainen väri. Liikkuu hieman löysästi edestä,
muuten ok. Toivon koiralle terveitä vuosia ja pitkää ikää.
VET ERI2 PN4

kasvattajaluokka
Kennel Love-Dane's
Yksi uros + kolme narttua, kaikki eri yhdistelmästä. Kaikilla selvät sukupuolileimat. Kaikilla hyvät
korvat ja kauniit keltaiset värit. Tasapainoinen ja korkealaatuinen ryhmä. Onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV.

tuomari: Stefan Sinko, Slovenia
musta - harlekiini
nartut
pentuluokka
Ozaenas Nougat FI54548/06
7 kk vanha. Narttumainen pää. Hyvä purenta. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Vahva luusto.
Ihastuttava kaulalinja. Hyvä ylälinja. Oikeat takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys ja kiinnitys.
Väritykseltään kaunis puhdas pohja, myös melko hyvät läiskät. Liikkuu hyvin.
PEN1 KP ROP-PENTU
urokset
junioriluokka
C’mon Very Hot Choice FI44266/06
1 vuotta vanha. Hyvän tyyppinen pää, jossa oikeanlainen purenta. Hieno kaulalinja. Ylälinja voisi
olla vahvempi. Hyvät rungon mittasuhteet. Oikeanlaiset takakulmaukset. Tulisi olla paljon
enemmän massaa rungossa. Liikkeiden koordinaatio tulisi olla paljon parempi.
JUN EH2
Mihavana Bodom Minnas FI17742/06
15 kk vanha. Melko vahva uros. Hyvän tyyppinen pää, jossa oikeanlainen purenta. Vahva luusto.
Hyvä kaula ja ylälinja. Voisi olla täyteläisempi eturinta. Hyvä alalinja. Oikeanlaiset
takakulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Melko hyvä väritys. Liikkuu hyvin.
JUN ERI1 PU-4
avoinluokka
Bonel Sebastian FI24280/04
3-vuotias. Melko vahva uros hyvää tyyppiä. Päässä oikea purenta ja hyvässä mittasuhteessa
runkoon. Erittäin hyvä syvä kylkikaari. Hyvä kaulalinja. Ylälinja voisi olla vahvempi. Hyvät
takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Esiintyy hienossa turkissa. Liikkuu oikein.
AVO ERI2 PU2 VASERT
Hexemeister Ares FI42705/02
5-vuotias. Melko vahva uros jolla hyvät rungon mittasuhteet. Kuono voisi olla syvempi- Hyvä kaula
ja ylälinja. Oikeat takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Väri ei optimaalinen. Liikkuu hyvin.

AVO ERI3
Zsiegmondy Liberté FI25451/05
2 vuotta vanha. Erittäin vahva uros. Hyvä tyyppi. Hyvä profiili päässä. Oikea purenta. Erittäin
hienot rungon mittasuhteet. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikeat kulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Väri
ei optimaalinen. Erinomainen liike.
AVO ERI1 PU2 SERT FI MVA
valioluokka
Blockbuster von Schöntal FI24334/03
4,5 vuotta vanha. Erittäin hyvä tyyppi. Hieno, oikeanlainen pää, jossa hyvä purenta. Ihastuttava
etuosa, kaula ja ylälinja. Erittäin hyvät lihakset. Oikea hännänkiinnitys. Hyvät takakulmaukset.
Melko hyvä väritys. Liikkuu hyvin, etuliike voisi olla hieman parempi.
VAL ERI1 PU1 ROP
nartut
nuorten luokka
Anxious Elba to Ozaenas FI46015/05
Melkein 2-vuotias. Hieno narttu. Feminiininen pää, jossa hyvä purenta. Erittäin hyvät rungon
mittasuhteet. Erittäin hyvä etuosa, kaula ja ylälinja. Oikea hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvät
takakulmaukset. Hyvä, joustava liike.
NUO ERI1 PN1 SERT VSP
avoinluokka
Blackbagheera’s C’Est La Vie FI29649/04
3-vuotias. Ei optimaalinen pään tyyppi. Hieman liian vaaleat silmät. Oikea purenta. Tulisi olla
hieman vahvempi etuosa. Kauttaaltaan liian laihassa kunnossa, tarvitsee enemmän painoa. Hyvät
takakulmaukset. Liikkuu hyvin.
AVO EH1

sininen
urokset
nuorten luokka
Bonel Utixo FI46509/05
20 kuukautta. Hyvä tyyppi. Päässä hyvät linjat ja mittasuhteessa runkoon. Oikea purenta. Hyvä
rintakehä. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Hyvä, joustava
liike.
NUO ERI1 PU3 SERTI
avoinluokka
Bonel Ronny FIN14104/04

3 vuotta vanha. Melko vahva uros. Päässä oikea purenta. Vahva runko. Voisi olla hieman enemmän
kaulalinjaa. Erittäin hyvä rintakehä. Hyvä ylälinja. Oikeat kulmaukset takana. Hyvä
hännänkiinnitys. Hyvä, joustava liike.
AVO ERI1 PU4 VASERT
Cavaliere Nobile-B LO104/34486
AVO POISSA
Nobel Hertzenbrecher Elrond v Hearts FI29644/05
AVO POISSA
valioluokka
Genedda Robin Hood FI17527/01
6 vuotta vanha. Iso uros. Hyvä tyyppi. Päässä oikea purenta ja mittasuhteessa runkoon.
Erinomainen etuosa. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikeat kulmaukset takana. Liikkuu hyvin. Liikkeessä
hännän kanto hieman liian iloinen.
VAL ERI2 PU2
Saradane’s Dude of Dreams FI43584/04
2 vuotta 10 kuukautta. Vahva uros. Erittäin hyvä pään tyyppi ja oikea purenta. Ihastuttava etuosa.
Hyvä kaula ja ylälinja. Oikeat takakulmaukset. Hyvä häntä. Häntä voisi olla pidempi. Hyvä liikkuja,
VAL ERI1 PU1 VSP
nartut
junioriluokka
Bonel Xtreme Eleanor FI21088/06
15 kk. Päässä oikea purenta ja mittasuhteessa runkoon, mutta ei optimaalinen kuono. Tulisi olla
hieman vahvempi rinta. Hieno kaulalinja. Ylälinja on hyvä mutta tarvitsee aikaa. Oikeat
takakulmaukset. Rungossa tulisi olla enemmän painoa. Liikkeiden koordinaatio ei optimaalinen.
JUN EH2
Genedda Clandestina Vox FI16207/06
17 kk. Hyvä pääntyyppi ja linjat. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikea hännänkiinnitys ja
kanto. Oikeat kulmaukset takana. Liikkuu oikein.
JUN ERI1 PN2 SERT
avoinluokka
Kozmic Blue’s Lucy FI49951/04
2,5-vuotias. Narttumainen pään tyyppi, jossa oikea purenta. Hyvä etuosa ja kaulalinja. Aavistuksen
pitkä runko, mutta oikea ylälinja. Oikeat kulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu oikein.
AVO ERI1 PN3 VASERT
valioluokka
Bonel Onella FI41628/02

4,5 vuotta vanha. Hyvä tyyppi. Hieno narttumainen pää, jossa oikeat linjat ja purenta. Hyvä etuosa
ja ylälinja. Erittäin hyvä rungon malli. Oikeat takakulmaukset. Liikkuu oikein.
VAL ERI1 PN1 ROP
veteraaniluokka
Bonel Heartbreaker FI39433/98
VET POISSA
kasvattajaluokka
Kennel Bonel
Laadukas kasvattajaryhmä luokkavoittajista tänään sisältäen rodun parhaan koiran.
1 KP ROP-KASV

