
 
28.07.2007 Vantaa 

 

Teija Salmi-Aalto 

 

 

Tiikerijuovainen - keltainen 

 

Urokset 

 

 

Jättiläisen Ox To Love-Dane’s 11780/07 

9kk. Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Keskivahva uros. Kaunisilmeinen pää, jossa erinomaiset 

mittasuhteet. Hyvät silmät ja hyvät pään tasot. Hyvä kaula. Hyvä selvä säkä. Pysty olkavarsi, josta johtuen hieman 

avoimet etukulmaukset. Hyvä ylälinja ja lantio. Vielä kovin keskeneräinen runko. Riittävä luusto. Hyvin kulmautunut 

takaosa. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Löysästi edestä, hyvin takaa. Hyvät käpälät. Miellyttävä kokonaisuus. Hyvä 

luonne. Kaunis väri ja hyvä kunto. Erinomaisesti esitetty. Lupaava nuorimies, joka luonnollisesti tarvitsee aikaa kasvaa 

raameihinsa. 

JUN ERI 2 VASERT 

 

Love-Dane’s Öky-Vip 22763/06 

15kk. Erinomainen tyyppi ja koko, sekä mittasuhteet. Voimakas maskuliininen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja pään 

tasot. Rodunomainen ilme. Hyvät silmät. Runsaat huulet. Hyvä vahva kaula. Erittäin hyvä ylälinja. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Ikäisekseen erinomainen runko ja sen vahvuus. Hyvä luusto. Liikkuu joustavalla 

taka-askeleella sivusta. Löysästi edestä, vielä tehottomasti takaa. Hyvin maskuliininen uros, joka tarvitsee vielä aikaa 

kasvaakseen raameihinsa. Hyvä luonne. Hyvä väri ja kunto. Hyvin esitetty. Tässä vaiheessa turhan ylpeä hännästään. 

JUN ERI 1 SERT 

 

Love-Dane’s Åthello 47616/05 

22kk. Erittäin hyvän tyyppinen, mutta hieman matalaraajaisen vaikutelman antava nuori uros. Voimakas rakenteinen. 

Hyvänmallinen urosmainen pää, jossa stoppi saisi olla selvempi ja kuonon selkä suorempi. Kaunis rodunomainen ilme. 

Hyvä vahva kaula. Erinomainen ylälinja. Upea eturinta. Erittäin voimakas runko. Hyvä luusto. Hyvin ja tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu joustavalla ja hyvällä askeleella sivusta. Löysästi edestä, hyvin takaa. Kaunis väri. 

Koira esitetään aivan liian tuhdissa kunnossa ja antaa raskaan vaikutelman, josta palkintosija. Erinomaisesti esitetty. 

Hyvä luonne. 

NUO EH 1 

 

Red Rublev Woodoo 44276/05 

NUO Poissa 

 

Dogiwogin Aragon 42981/04 

3v. Melko kevytrakenteinen. Keskikokoinen. Aavistuksen mittasuhteiltaan pitkä. Hyvän mallinen pää, jossa hyvät 

mittasuhteet., mutta saisi olla urosmaisempi. Riittävä kaula. Hyvä säkä ja ylälinja. Hyvä rintakehän syvyys, mutta saisi 

olla kauttaaltaan pyöreämpi ja eturinta voimakkaampi. Hieman pitkä lanneosa. Kokoon nähden riittävä luusto. Liikkuu 

hyvällä askelpituudella sivusta, hieman kapeasti takaa, löysästi edestä. Hyvä väri. Iloinen, mukava luonne. Hyvin 

esitetty. 

AVO H 

 

Abragabra’s Fantastic Phenom 33154/04 

3v. Erittäin hyvän tyyppinen, kookas. Mittasuhteiltaan hieman pitkä. Pitkä, melko kapea uroksen pää, jossa stoppi saisi 

olla selvempi. Pään tasot eivät ole yhdensuuntaiset. Riittävästi huulta. Hyvät silmät. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. 

Erittäin hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Erinomainen, voimakas eturinta. Hyvä rungon syvyys ja vahvuus. 

Hyvä luusto. Liikkuu riittävällä askelpituudella sivusta. Taka-askel saisi olla tehokkaampi. Löysät kyynärpäät, joka 

näkyy etuliikkeissä. Hyvät käpälät. Hyvä väri. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

VAL ERI 4 PU-4  

 

Alder Glade’s Dave 35387/05 

Reilu 2v. Kookas, erinomaiset mittasuhteet. Hyvä uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Hyvä ilme, jota 

häiritsee liian vaaleat silmät. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Hyvä rungon vahvuus ja syvyys, sekä eturinta ikäisekseen. 

Pysty olkavarsi, josta johtuen niukasti kulmautuntu edestä, erinomaisesti takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella sivusta, 

vielä hieman kapeasti edestä ja takaa. Liikkeet tulee kiinteytyä. Riittävä luusto. Kaunis väri. Hyvin esitetty. 

VAL ERI 2 PU-2 



 

Budoar James 43066/03 

Lähes 4v. keskikokoa hieman pienempi, keskivahva uros. Hyväilmeinen pää, joka voisi olla hieman pidempi. Hieman 

vaaleat silmät. Hyvä kaula ja säkä. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä syvä runko ja eturinta. Antaa hieman matalaraajaisen 

vaikutelman. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu riittävällä askelpituudella sivusta, 

erinomaisesti takaa ja erittäin löysästi edestä. Pyrkii seisomaan hieman pukkijaloin edestä. Toivoisin hieman 

ryhdikkäämmäksi. Hyvä väri. Rauhallinen luonne. Erinomaisesti esitetty. 

VAL EH 

 

Love-Dane’s Scooby Doo 31678/01 

6v. Erinomainen tyyppi. Keskikokoinen, vahvarakenteinen, aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Kaunisilmeinen vahva 

uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja pään tasot. Upea kaula, jossa erinomainen niskan kaari. Hyvä ylälinja. Hieman 

etuasentoiset lavat ja lyhyt olkavarsi, josta johtuen niukat etukulmaukset. Voimakkaat takakulmaukset. Hyvä vahva 

runko ja eturinta. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askelpituudella sivusta, löysästi edestä , hyvin takaa. 

Rodunomainen kokonaisuus. Upea tiikeriväritys. Erinomaisesti esitetty. Ihastuttava vanha herra. 

VAL ERI  

 

Love-Dane’s Victory of North 16372/03 

4,5v. Keskikokoinen, urosmainen, aavistuksen pitkä. Kaunisilmeinen uroksen pää, jossa hyvä stoppi ja pään tasot. 

Kuono-osa saisi olla pidempi. Erinomainen vahva kaula, jossa kaunis niskan kaari. Hyvä säkä ja selkälinja. Hieman 

jyrkkä lantio. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Erittäin voimakas eturinta ja syvä rintakehä. Hieman pitkä 

lanneosa. Riittävä luuston vahvuus. Hieman ulkokierteiset eturaajat, joka näkyy liikkeessä. Erinomainen, pitkä, 

maatavoittava sivuaskel. Erinomaisesti esitetty. Rodunomainen kokonaisuus. Hyvä väri. Mukava luonne. 

VAL ERI 1 PU-1 VSP 

 

Love-Dane’s X-mas Duke 20243/04 

3v. Erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyväilmeinen uroksen pää, jossa riittävä 

stoppi. Kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi. Hyvä vahva alaleuka. Hyvä kaula, säkä ja selkälinja. Hieman jyrkkä 

lantio. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta, syvyys ja rungon vahvuus. Liikkuu 

riittävällä askelpituudella sivusta, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Kaunis syvä väri. Upea kunto. Mukava luonne. 

Erinomaisesti esitetty. 

VAL ERI 3 PU-3 

 

 

Nartut 

 

 

Jättiläisen Orchidea 11783/07 

9kk. Keskikokoinen, erittäin hyvät mittasuhteet, narttumainen. Pitkä pää, jossa kaunis ilme. Tummat silmät. Stoppi saisi 

olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja säkä. Hieman pehmeä selkälinja. Hyvänmallinen runko ja rintakehä. Eturinta ja 

rungon syvyys tarvitsee aikaa. Melko pysty olkavarsi. Niukat kulmaukset edessä, takana hyvät. Lupaava leveä reisi. 

Riittävä luuston vahvuus. Koiran liikkeitä erittäin hankala nähdä sen kehätottumattomuuden vuoksi. Koira ei ole arka, 

vaan tottumaton olemaan esillä. Tarvitsee paljon harjoitusta ja aikaa. Kauniit raamit mihin kasvaa. 

JUN H 

 

Jättiläisen Orvokki 11872/07 

9kk. Erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Ryhdikäs. Erittäin kaunis nartun pää, jossa hyvät 

mittasuhteet ja pään tasot ja vahvuus. Hyvät tummat silmät. Upea ja jalo kaula, sekä niskan kaari. Hyvä säkä, selkä ja 

lantio. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Ikäisekseen erinomainen rungon syvyys ja vahvuus. Liikkuu 

ikäisekseen hyvällä askelpituudella, vielä kapeasti takaa, hyvin edestä. Kauniit käpälät. Hyvä väri. Hyvin esitetty. Upea 

luonne. 

JUN ERI 1 

 

Love-Dane’s Arctic Princess 53835/06 

10kk. Erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin kaunisilmeinen nartun pää, jossa 

stoppi saisi olla selvempi. Tummat silmät, aavistuksen löysät alaluomet. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Hieman pysty 

olkavarsi, josta johtuen avoimet kulmaukset edessä, hyvät takana. Ikäisekseen erinomainen runko, vahvuus ja syvyys. 

Hyvä eturinta. Hyvä luusto. Kauniit käpälät. Liikkuu erinomaisella askelpituudella sivusta, hieman ahtaasti takaa, hyvin 

edestä. Hieman nokinen väri tässä vaiheessa. Mukava luonne. Erinomaisesti esitetty. 

JUN ERI 3 

 

Ritzypal’s Cool Mystery 48830/06 



10kk. Kookas. Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Pitkä, melko vahva, mutta narttumainen pää, jossa 

erinomaiset mittasuhteet ja pään tasot. Kaunis ilme, riittävä stoppi. Erinomainen kaula. Hyvä säkä ja ylälinja. Pysty, 

lyhyt olkavarsi, josta johtuen niukat etukulmaukset. Tässä vaiheessa puutteellinen eturinta ja rungon syvyys. Hyvä 

rungon vahvuus. Hyvin kulmautunut takaosa. Vahva luusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella sivusta, vielä kapeasti 

edestä ja takaa. Lupaava juniori, joka tarvitsee aikaa kasvaa lupaaviin raameihinsa. Kaunis keltainen väri. Maski saisi 

olla tummempi. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. 

JUN ERI 2 

 

Dundane’s Shooting Star 37511/06 

21kk. Keskikokoinen. Erittäin hyvän tyyppinen. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Erittäin kaunisilmeinen pitkä 

nartun pää, jossa kuonon selkä saisi olla suorempi ja stoppi selvempi. Hyvä kaula, säkä ja selkälinja. Kaunis lantio. 

Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä leveä reisi ja matala kinner. Hyvä eturinta. hieman sisäänpäin 

kiertyneet kyynärpäät. Hyvä luusto. Liikkuu sivusta ok. Edestä hieman kapeasti, takaa yhdensuuntaisesti. hieman pitkä 

lanneosa. Vaalea väri. Erinomaisesti esitetty. Ehkä aavistuksen tukevassa kunnossa? 

NUO ERI 1 VASERT  

 

Alder Glade’s Daphne Great-M 35389/05 

AVO Poissa 

 

Alder Glade’s Demi 35392/05 

Reilu 2v. Erittäin hyvän tyyppinen. Ryhdikäs. Hyvät mittasuhteet. Erittäin kauniin mallinen ja ilmeinen nartun pää, 

jossa erinomaiset mittasuhteet ja pään tasot ja huulikulma. Hyvä kaula, säkä ja selkälinja. Hyvä rungon syvyys ja 

vahvuus. Hyvä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Riittävä luusto. Liikkuu sivusta ok. 

Yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Karva ei parhaassa mahdollisessa kunnossa tänään. Karva kokonaisuudessaan 

hieman harmahtava. Erittäin kaunislinjainen narttu, joka ei valitettavasti esiinny tänään edukseen ja on hieman 

huolissaan, josta johtuen palkintosija. 

AVO H 

 

Alder Glade’s Denice 35393/05 

2v. Erittäin jalo. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Hyvin narttumainen pää, jossa upeat pään tasot ja hyvä muoto. 

Kaunis ilme ja hyvät silmät. Hyvä pitkä kaula, jossa kaunis niskan kaari. Hyvä ylälinja. Pysty olkavarsi, josta johtuen 

niukat etukulmaukset. Erinomaiset takakulmaukset. Koira on vielä kovin kehittymätön rungoltaan ja antaa kovin 

ilmavan vaikutelman tässä vaiheessa. Kaunis luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu sivusta ok. Edestä kovin löysästi, takaa 

hyvin. Koira tarvitsee paljon aikaa kasvaakseen raameihinsa. Hyvä luonne. Erinomaisesti esitetty. 

AVO H  

 

Alder Glade’s Lizetta 28439/04 

3v. Keskikokoinen. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Kauniin mallinen nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet ja 

vahvuus. Stoppi voisi olla selvempi. Hyvät silmät. Ylväs olemus ja ryhti. Hyvä kaula ja säkä. Selkä pehmeä. Pitkä 

lanneosa. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä rungon vahvuus ja syvyys. Eturinta saisi olla 

täyteläisempi. hyvä luusto. Liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella, takaa leveästi, edestä löysästi. Seistessään erittäin 

puhutteleva narttu. Kaunis väri. Hyvin esitetty. 

AVO ERI 1 PN-4 SERT 

 

C’mon Pardon Me Boys 45529/04 

3v. Keskikokoinen, erittäin narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa stoppi tulisi olla 

selvempi. Hyvä kaula, säkä ja selkälinja. Etuasentoiset lavat ja pysty olkavarsi. Riittävä luusto. Rintakehä saisi olla 

syvempi. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu sivusta ok, hieman kapeasti takaa, löysästi edestä. Hieman kevyt 

kokonaisuus, joskin koira voisi olla hoikempi. Kaunis väri. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. 

AVO EH 2 

 

Helisain Caramel 14155/05 

2,5v. Erittäin kookas, vahvarakenteinen narttu. Hyvä pään profiili ja vahvuus. Hieman vaaleat silmät. Kallo saisi olla 

jalompi. Hyvä kaula. Säkä saisi olla selvempi. Hyvä rungon vahvuus ja syvyys. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Niukat 

etukulmaukset, hyvät takana. Vahva luusto. Liikkeet edestä ok, takaa hyvin voimattomat ja taka-askel lyhyt. Kaunis 

tiikeriväritys. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. Liikkeistä palkintosija.  

AVO H 

 

Love-Dane’s Strawberry 31683/01 

6,5v. Keskikokoa hieman pienempi. Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis nartun pää, jossa 

kaunis ilme. Erinomaiset mittasuhteet ja tasot. Hyvä kaula, säkä ja selkälinja. Niukasti, mutta tasapainoisesti 



kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä rungon vahvuus ja syvyys. Liikkuu sivusta ok, edestä ja takaa yhdensuuntaisesti. 

Ihastuttava luonne. Erinomaisesti esitetty. Hyvä väri. 

AVO EH 3 

 

Abragabra’s Fantastic Dream 33157/04 

3v. Kookas. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa stoppi voisi olla parempi. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Eturinta saisi olla täyteläisempi. Hyvä runko. Riittävä luusto. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu sivusta 

hyvin, hieman kapeasti takaa ja edestä. Kaunis väri. Hyvin esitetty. Mukava luonne. 

VAL ERI 3 

 

Alder Glade’s Dearie 35391/05 

2v. Erittäin hyvän tyyppinen. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Stoppi saisi olla selvempi. Hyvä 

kaula, runko ja eturinta. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvät sivuliikkeet, yhdensuuntaiset 

edestä ja takaa. Hyvä väri. Hyvin esitetty. Kaunis väri. 

VAL ERI 2 PN-3 

 

C’mon Ketchup 37607/03 

n. 4v. Ylväs, upearyhtinen, hyvin narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Erittäin narttumainen pää, jossa kaunis ilme. Hyvä 

kaula ja niska. Upea ylälinja. Hyvä runko. Hieman sisäkierteiset kyynärpäät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin 

takaa. Riittävä luusto. Heittelee hieman etujalkoja liikkeessä. Liikkuu hieman kapeasti takaa, huolimattomasti edestä. 

Hyvä luonne. Erinomaisesti esitetty. Koiralta puuttuu 2x P2 ja 2xP4 alaleuasta. 

VAL ERI 4 

 

Ritzypal’s Booby On Stars 34243/03 

4v. Erinomainen tyyppi, koko ja sukupuolileima. Kaunis narttumainen pää. Stoppi voisi olla selvempi. Hyvä kaula, 

ylälinja, runko, syvyys, vahvuus ja eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Erinomaiset sivuliikkeet, 

yhdensuuntaiset edestä ja takaa. Erinomainen väri. Hyvä luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

VAL ERI 1 PN-1 ROP 

 

Love-Dane’s Lili Marleen 37912/97 

10v. Ihastuttava, erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin kaunis pää kaikilta osin. Upea kaula. Hyvä ylälinja, runko ja 

eturinta. Liikkuu upealla askeleella. Ikäisekseen ihastuttava vanha rouva. Upeassa kunnossa ikäisekseen. Kunniaksi 

omistajalleen. 

VET ERI 1 PN-2 ROP-VET 

 

Kasvattaja: 

 

Kennel Alder Glade’s  

Ei Esitetty. 

 

Kennel Love-Dane’s 

(Öky-Vip, Victory Of North, X-mas Duke, Strawberry) 

3 urosta, 1 narttu. Selvät sukupuolileimat. Erinomainen rotutyyppi. Hyvät värit. Vahvat päät, joissa oikeat ilmeet. Hyvät 

liikkeet. 

KAS 1 KP 

 

 

 

 

 

Musta/harlekiini 

 

 

Urokset 

 

 

Mi’Havana Caprino Sajonne 14042/07 

PEK Poissa 

 

 



Megappon Lakagigar 41831/06 

12kk. Keskikokoa hieman pienempi. Hyvät mittasuhteet. Pitkä uroksen pää, jossa otsapenger voisi olla selvempi ja 

kuonon selkä suorempi. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvä huulikulma. ilmettä häiritsee avonaiset luomet. Lyhyehkö kaula. 

Suora selkälinja. Melko avoimet kulmaukset edessä, hyvät takana. Rungon tulee täyttyä ja syventyä. Kokoon nähden 

riittävä luusto. Liikkuu sivusta ok, kapeasti takaa ja edestä löysästi. Mukava luonne. Mustasta paistaa aavistus ruskeaa 

paikka paikoin. Hyvin esitetty.  

JUN H 

 

Galanthus Dedicated To Danemanian 47849/06 

18kk. Melko kookas. Hyvät mittasuhteet. Pitkä uroksen pää. Stoppi saisi olla selvempi. Hyvän malliset, hieman vaaleat 

silmät. Pään tulee kehittyä vielä vahvemmaksi. Hyvä kaula ja selkälinja. Jyrkkä lantio. Avoimet etukulmaukset, hyvät 

takana. Eturinnan ja rungon tulee vielä täyttyä ja vahvistua. Riittävä luusto. Liikkuu sivusta ok, vielä kovin löysästi 

edestä, kapeasti takaa. Hyvin esitetty. Hyvä turkki ja väri. Mukava luonne. Tarvitsee paljon aikaa. 

NUO H 

 

Jättiläisen Kalanchoe 43583/05 

AVO Poissa 

 

Sajonne Sir Gladstone 43004/03 

3,5v. Erittäin hyvän tyyppinen. Keskikokoinen. Keskivahva. Hyvän tyyppinen uroksen pää, jossa hyvä vahvuus ja hyvät 

mittasuhteet. Hyvä ilme. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Niukasti kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Eturinta saisi 

olla täyteläisempi ja runko aavistuksen syvempi. Riittävä luusto. Liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella, edestä 

löysästi, takaa ok. Erittäin hyvä harlekiiniväri molemmin puolin. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. 

AVO ERI 1 PU-1 SERT VSP 

 

Catapha’s Legacy of Atomic 2293/00 

Reilu 7-vuotias. Erittäin hyvän tyyppinen. Keskikokoinen. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Kaunisilmeinen uroksen 

pää, joka voisi olla aavistuksen pidempi ja vahvempi. Hyvä kaula, ylälinja, runko ja eturinta. Pitkä lanneosa. Hyvin 

kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Liikkuu sivusta ok. Yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä väri. 

Erinomaisesti esitetty. 

VAL ERI1 PU-2 

 

 

Nartut 

 

 

C’mon U-R-A Cutie 35070/06  

17kk. Keskikokoinen. Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Erittäin narttumainen pää. Turhan vaaleat silmät 

häiritsevät ilmettä. Hieman epävarmat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erittäin niukat etukulmaukset, pysty olkavarsi. 

Hyvä rungon syvyys. Eturinta puuttuu vielä täysin. Hyvä luuston vahvuus. Liikkuu sivusta ok, takaa hyvin ja edestä 

hyvin kapeasti. Aavistuksen kaarevat eturaajat. Erinomainen mantteliväritys. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. 

JUN EH 1 

 

Jättiläisen Magnolia 37702/06 

JUN Poissa 

 

Jättiläisen Malva 37700/06 

JUN Poissa 

 

Anastacia Bohemia Abrus 25045/06 

AVO Poissa 

 

Diplomatic’s Simone Simon 43453/07 

19kk. Erittäin hyvän tyyppinen. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Pitkä pää, jossa stoppi lähes olematon. Hieman 

takaluisu kallo. Erinomainen kuono-osa. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. 

Rungon ja eturinnan tulee vahvistua paljon. Riittävä luusto. Liikkuu erinomaisella askelpituudella sivusta. 

Yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä väri. Koira tarvitsee PALJON kehätottumusta. Lupaava kokonaisuus. Tänään 

palkinto kehäkäytöksestä. 

NUO H 

 



Jättiläisen Lutukka 13886/06 

19kk. Keskikokoinen. Hyvän tyyppinen. Mittasuhteiltaan ok. Narttumainen pää, jossa ilmettä häiritsee turhan vaaleat 

silmät. Otsapenger saisi olla voimakkaampi ja pään tasot yhdensuuntaisemmat. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, syvyys ja vahvuus. Pitkä lanneosa. Riittävä 

luusto. Liikkuu sivusta ok. Yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Musta väri ei ole tänään aivan puhdas, runsaasti ruskeaa 

kuultaa kyljistä. Erinomaisesti esitetty. Erinomainen luonne. 

NUO H  

 

Megappon Morritortdaigua 12627/06 

19kk. Keskikokoa hieman korkeampi. Hyvät mittasuhteet. Hyvin narttumainen ja jalo. Narttumainen pitkä pää. Vaalea 

silmät. Yhdensuuntaiset pään tasot. Huulikulma voisi olla selvempi. Hyvä pitkä kaula. Erinomainen säkä ja selkälinja. 

Riittävä rungon syvyys. Saa kauttaaltaan vahvistua ja voimistua paljon. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Liikkuu sivusta ok, vielä kovin kapeasti edestä ja takaa. Koira tarvitsee paljon aikaa kasvaa raameihinsa. Hyvä väri. 

Kauniit käpälät. Hyvin esitetty. Hyvä luonne. 

NUO EH 1 

 

Jättiläisen Illyria B’Seba 48299/04 

2,5v. Erittäin hyvin tyyppinen. Keskikokoinen ja vahvarakenteinen. Aavistuksen pitkä. Vahva, mutta narttumainen pää, 

jossa hyvät mittasuhteet ja tasot. Stoppi saisi olla selvempi. Hyvä vahva kaula. Hyvä säkä ja ylälinja. Voimakas runko 

ja eturinta. Pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä luusto. Kauniit käpälät. Liikkuu 

erinomaisella askelpituudella, erinomaisesti edestä ja takaa. Hyvä luonne. Erinomaisesti esitetty. Valitettavasti koiran 

musta väri ei ole puhdas, vaan ruskea kuultaa voimakkaasti. Siksi palkinto. 

AVO EH 1 

 

Patch-Guilt’s Citronella 47115/03 

N 4v. Keskokokoinen. Keskivahva. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet ja tasot. 

Stoppi voisi olla selvempi. Hyvä kaula. Hieman pehmeä selkälinja. Niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 

takaa. Erinomainen eturinta, syvyys ja vahvuus. Liikkuu sivusta ok. Hieman ahtaasti takaa, edestä hyvin. Selkälinja 

putoaa liikkeessä ja antaa hieman takakorkean vaikutelman. Miellyttävä rodunomainen kokonaisuus. Suloinen luonne. 

Hyvä väri. 

AVO EH 2 

 

Bonel S’aiDee Dogiwogi  24283/04 

3v. Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Kaunis nartun pää, jossa erinomaiset pään tasot, vahvuus ja 

mittasuhteet. Ilmettä häiritsee turhan avonaiset alaluomet. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Erinomainen runko, eturinta ja 

rungon syvyys. Hyvä eturinta. Liikkuu erinomaisella askeleella. Hieman kapeasti edestä, hyvin takaa. Upea väri, turkki, 

luonne ja esittäminen. 

VAL ERI 3 PN-4 

 

Bonel Santra 24281/04 

3v. Erinomainen tyyppi. Keskikokoinen. Aavistuksen mittasuhteiltaan pitkä. Melko vahva, mutta narttumainen pää, 

jossa hyvä ilme. Aavistuksen avoimet alaluomet. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu erinomaisella askeleella joka suunnasta. Erinomainen luonne. Melko hyvä 

turki ja musta väri. Erinomaisesti esitetty. 

VAL ERI 2 PN-3 

 

Bonel Sasha 24282/04 

3v. Erinomainen tyyppi. Hieman pitkä mittasuhteiltaan. Hyvä nartun pää, johon toivoisin kuono-osan aavistuksen 

pidemmäksi. Erinomaiset pään tasot. Upea pitkä, jalo kaula, Hyvä säkä ja selkälinja. Hieman etuasentoiset lavat ja pysty 

olkavarsi. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Riittävä luusto. Liikkuu upealla sivuaskeleella. Hyvin takaa, 

hieman kapeasti edestä. Ihana luonne. Upea väri ja karva. Erinomaisesti esitetty. 

VAL ERI 1 PN-1 ROP 

 

Ozaenas Liquid Gold 17908/05 

3v. Erittäin hyväntyyppinen. Keskikokoinen. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Erittäin kaunisilmeinen nartun pää, 

jossa erinomaiset mittasuhteet ja tasot. Kaunis rodunomainen ilme. Erittäin hyvä kaula, ylälinja ja runko. Eturinta saisi 

olla täyteläisempi.. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä leveä reisi ja matala kinner. Liikkuu 

sivusta ok. Yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä valkoinen pohjaväri. Tällä hetkellä hieman ”kulottuneet” mustat 

läikät. Erinomainen kokonaisuus. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

VAL ERI 4 

 



Sajonne True Romance 27694/04 

3v. Kookas. Hyvät mittasuhteet. Narttumainen. Erittäin kaunis pitkä nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus. 

Stoppi saisi olla vahvempi. Hyvä kaula. Erinomainen runko ja eturinta. Erittäin kaunis ylälinja. Riittävä luuston 

vahvuus. Erittäin hyvin kulmautunut edestä,  riittävästi takaa. Liikkuu sivuta erinomaisesti, edestä hieman kapeasti, 

takaa ok. Upea kokonaisuus. Karva ei parhaassa mahdollisessa kunnossa tänään. Erinomaisesti esitetty. 

VAL ERI  

 

Jättiläisen Barbarea 25994/99 

Reilu 8-vuotias. Erinomainen tyyppi ja koko. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Erittäin kaunis nartun pää kaikilta 

osin, joskin stoppi saisi olla selvempi. Hyvä kaula. Upea runko ja eturinta. Erinomaisesti kulmautunut. Hyvä luusto. 

Erittäin kaunis vanha rouvo, jossa ikä näkyy ehkä eniten värissä. Liikkuu hyvin. Ihana luonne. Hyvin esitetty. 

VET ERI 2 

 

Jättiläisen  Batseba 25999/99 

Reilu 8-vuotias. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Erittäin kaunis nartun pää kaikilta osin. Erinomainen kaula, 

eturinta ja runko. Hyvä luusto. Erinomaisesti kulmautunut. Liikkuu erinomaisesti ikäisekseen. Erittäin kaunis 

kokonaisuus, jossa ikä näkyy eniten värissä. Ihastuttava luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

VET ERI 1 PN-3 ROP-VET 

 

 

Kasvattaja: 

 

Kennel Jättiläisen  

Ei esitetty 

 

 

Sininen 

 

 

 

Urokset 

 

Saradane’s Hopev Oldstones 43413/06 

11kk. Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen. Voimakas nuoren uroksen pää, jonka toivoisin 

aavistuksen pidemmäksi. Voimakas kallo-osa. Hyvä kuono-osa. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvin kehittynyt 

runko. Eturinnan tulee täyttyä. Pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Luisu lantio. Liikkuu 

ikäisekseen erinomaisella askelpituudella. Vielä kapeasti takaa ja löysästi edestä. Koira tarvitsee paljon aikaa kasvaa 

raameihinsa. Lupaava nuorimies. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

JUN ERI 1 PU-3 SERT 

 

Genedda Communis Sensus 16211/06 

19kk. Hvä koko. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet, vahvuus ja tasot. 

Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä rungon syvyys, joskin saa vahvistua kauttaaltaan. Hieman pitkä luisu lantio. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luusto. Taka-askel saisi olla pidempi, edestä ok. Muuten yhdensuuntaiset 

liikkeet. Nuori uros, joka tarvitsee aikaa. Hyvä luonne. Erinomaisesti esitetty. Aavistuksen kulottunut sininen väri. 

Rodunomainen olemus. 

NUO ERI 1 PU-4 VASERT 

 

Bonel Oswald 41624/02 

5-vuotias. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Muuten hyvä pää, mutta toivoisin kuono-osan vahvemmaksi. Hyvä 

kaula. Hyvä säkä. Hieman pyöreä selkälinja ja pitkä luisu lantio. Niukasti kulomautunut edestä. Riittävästi takaa. Hyvä 

vahva runko ja eturinta. Riittävä luusto. Liikkuu riittävällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvin 

esitetty. Hyvä luonne. Väri ok. 

VAL ERI 3 

 

Bonel Roland 14105/04 

3,5v. Keskikoinen. Erittäin hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen pää, jossa rodunomainen ilme. Hyvä kaula, ylälinja, 

eturinta ja rungon syvyys. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luusto. Kauniit käpälät. Liikkuu hyvällä, 

joustavalla askeleella yhdensuuntaisesti. Hyvä väri. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. 

VAL ERI 2 PU-2 

 



Diplomatic’s Owen Orville 20158/05 

2,5v. keskikokoinen, erinomainen tyyppi ja sukupuolileima. Pitkä, vahva uroksen pää, jossa kuonon selkä saisi olla 

suorempi. Rodunomainen ilme ja olemus. Upea kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä rungon vahvuus, syvyys ja eturinta. 

Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Hyvä luuston vahvuus. Pitkät käpälät. Liikkuu sivusta hyvällä 

askelpituudella, edestä ja takaa ok. Tyylikäs kokonaisuus. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. Hyvä väri. 

VAL ERI 1 PU-1 VSP 

 

 

Nartut 

 

Bonel Xena 21087/06 

16kk. Keskikokoinen, erittäin hyvän tyyppinen. Hieman pitkä mittasuhteiltaan. Melko voimakasrakenteinen. Erittäin 

selvälinjainen nartun pää, jossa hyvä ilme. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Hyvä syvä runko. Eturinnan tulee täyttyä ja 

vahvistua. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hieman ulkokierteiset eturaajat, mikä näkyy etuliikkeissä. Hyvä 

sivuaskel. Liikkuu kapeasti edestä, takaa ok. Erittäin hyvä väri. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. 

JUN EH 1 

 

Bonel Victoria 46546/05 

22kk. Erinomainen tyyppi ja koko. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Erittäin kaunisilmeinen nartun pää, johon 

toivoisin aavistuksen pidemmän ja syvemmän kuono-osan. Kaunis kaula. Hyvä ylälinja. Erinomainen runko. Hyvä 

eturinta. Hieman pitkä lanneosa. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. 

Liikkuu erinomaisesti joka suunnalta. Erinomainen lihaskunto ja väri. Hyvin esitetty. 

NUO ERI 1 PN-1 SERT ROP 

 

Bonel Vivi 46547/05 

22kk. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Voimakasrakenteinen. Vahva, mutta silti narttumainen pää, jossa hyvät tasot. 

Hieman avoimet alaluomet häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula. Upea niska. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja 

takaa. Eturinnan tulee täyttyä. Hyvä rungon syvyys. Hieman pehmeät ranteet. Liikkuu voimakkaasti, hyvällä askeleella. 

Yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä väri. Upeat lihakset. Hyvin esitetty. 

NUO ERI 2 PN-2 VASERT 

 

Genedda Bonum Omen 50861/05 

AVO Poissa 

 

Diplomatic’s Oprah Winfrey 16718/05 

2,5V. Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvin feminiininen. Pitkä kapea nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet ja rodunomainen 

olemus. Kaunis kaula. Erinomainen ylälinja. Hyvä vahva runko. Hyvä eturinta ja rungon syvyys. Riittävä luusto. 

Liikkuu upealla askelpituudella. Yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Kantaa itsensä ryhdikkäästi. Erittäin upea 

kokonaisuus, mutta valitettavasti väri ei ole parhaassa mahdollisessa kunnossa ja koira on kauttaaltaan rusehtava, joka 

määrää palkintosijan. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. 

VAL EH 1 

 

Kasvattaja: 

 

Kennel Bonel 

(Oswald, Roland, Victoria, Vivi) 

2 urosta, 2 narttua. 2 eri yhdistelmää. Ryhmä hyvän värisiä sinisiä, joilla hyvät luustot ja rakenteet Selvät 

sukupuolileimat. Erinomaiset liikkeet. Hyvät luonteet. 

KAS 1KP 

 

 


