
30.06.2007 Tuusula 

 

Rony Doedjins, Alankomaat 

 

keltainen – tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

Jättiläisen Ox To Love-Dane’s 11780/07 

Oikein mukava nuori urospentu. Neliömäinen muoto. Riittävä luusto ikäisekseen. Mukavasti rakentunut pää. Riittävän 

paralleelit tasot, mutta toivoisin enemmän stoppia. Mukavan syvä kuono, hyvät huulet ja maski. Riittävä eturinta. 

Rungon tulee vielä kehittyä. Ihana kaula. Ylälinjan tulee vielä kehittyä. Erinomainen lanne ja hännänkiinnitys. Riittävät 

takakulmaukset. Erittäin hyvä turkin laatu. Liikkeiden tulee vielä kehittyä vahvemmiksi. Mukava luonne. Erittäin hyvin 

esitetty. 

PEK1 KP ROP-pentu 

 

junioriluokka 

 

Edendane’s Merry-Go-Round 14446/06 

Hyvä koko. Maskuliininen. Erittäin hyvä luusto ja substanssi. Neliömäinen muoto. Toivoisin päähän paralleelimmat 

tasot. Silmäluomet ovat hieman avoimet. Kuononselkä voisi olla suorempi. Toivoisin tiiviimmät käpälät ja vahvemman 

etuosan. Hyvä eturinta. Hyvä kaula ja ylälinja. Lanne voisi olla parempi. Vahvat kulmaukset takana, riittävät edessä. 

Hyvä turkin kunto ja lihaskunto. Oikeanlaiset liikkeet. 

JUN ERI1 PU3 VASERT 

 

Giant Dane’s Bless My Heart 11736/06 

JUN POISSA 

 

Love-Dane’s Åthello 47616/05 

JUN POISSA 

 

Budoar James  43066/03 

Neliömäinen uros, erittäin paljon substanssia, erittäin maskuliininen. Pää voisi olla hienostuneempi. Riittävän paralleelit 

tasot, silmien väri voisi olla tummempi. Oikeanlainen etuosa ja jalat, ranteet voisivat olla vahvemmat. Syvä runko, 

oikeanlainen ylälinja. Hyvä kaula. Oikeanlainen lanne ja hännänkiinnitys. Oikeanlaiset kulmaukset edessä ja takana. 

Liikkuu helposti ja riittävällä draivilla sekä askelpituudella. Hyvä turkin rakenne ja luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

AVO ERI1 PU2 SERTI FIN MVA 

 

Edendane’s Thranduil 27696/04 

AVO POISSA 

 

Love-Dane’s Victory Of North 16372/03 

Substanssinen uros. Hyvä koko ja mittasuhteet. Neliömäinen muoto. Pää voisi olla hienostuneempi. Riittävän 

yhdensuuntaiset tasot.  Tummat silmät. Syvä kuono. Oikea pigmentaatio. Erinomainen eturinta ja syvä runko. Voisi olla 

vahvemmat ranteet. Erittäin hyvä lanne ja hännänkiinnitys. Oikeanlaiset kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu helposti, 

mutta takaliikkeessä voisi olla enemmän draivia. Hyvä luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

nartut 

 

Jättiläisen Orvokki 11782/07 

Erittäin leikkisä nuori narttu. Liikkeitä vaikea arvostella koiran pomppiessa ympäriinsä. Seistessä kaunis siluetti. Hyvä 

pää, erittäin hyvä silmien muoto ja väri. Stoppia saisi olla enemmän. Erittäin hyvä väri. Kaunis kaula ja ylälinja 

seistessä. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Riittävästi kehittynyt runko ikäisekseen. Hieman pyöreä lanne. 

Erinomainen turkin laatu ja väri. Tarvitsee kehäkokemusta liikkeiden näyttämiseen. Mukava luonne. 

PEK 1 KP VSP-PENTU 

 

Ritzypal’s Charmed Queen 48828/06 

Erittäin elegantti ja erittäin nuori narttu, jonka tulee vielä kypsyä. Erittäin hyvä luusto ja substanssi. Mukavasti 

kehittynyt pää, kauniit silmät ja ilme. Toivoisin hieman enemmän stoppia ja huuliprofiilin tulee vielä kehittyä. Kaunis 



kaula ja ylälinja. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Mukavan kiinteät tassut. Erinomainen turkin rakenne. 

Liikkeiden tulee vielä parantua, mutta ikäisekseen erittäin hyvä rotunsa edustaja. 

JUN ERI1 

 

Red Rublev Walkyria 44273/05 

Feminiinen narttu. Keskikokoinen. Tulee kehittyä kauttaaltaan. Riittävä luusto ja substanssi. Feminiinen pää, hyvät 

silmät, toivoisin paremman stopin. Oikeanlainen maski ja pigmentaatio. Erittäin hyvä etuosa ja jalat. Erinomainen 

eturinta. Riittävästi kehittynyt runko ikäisekseen. Hyvä ylälinja, riittävät takakulmaukset. Hyvä turkin laatu. Ei suurin 

koira, mutta pidän ulkomuodosta. Liikkeet ok ikäisekseen. Hyvä luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

NUO ERI1   

 

Alder Glade’s Daphne Great-M 35389/05 

Hyvä koko ja riittävä luusto. Feminiininen pää, mutta toivoisin syvemmän stopin. Riittävän yhdensuuntaiset tasot. 

Hyvät silmät ja ilme. Ranteet voisivat olla vahvemmat. Riittävä eturinta. Hyvä kaula. Ylälinjan tulisi olla vahvempi. 

Riittävät takakulmaukset. Liikkeissä voisi olla enemmän voimaa ja draivia. Hyvä turkin laatu ja luonne. 

AVO EH4 

 

C’mon Pardon Me Boys 45529/04 

Feminiininen narttu, toivoisin enemmän substanssia kauttaaltaan ja hieman vahvemman luuston. Feminiinen pää, jossa 

yhdensuuntaiset tasot. Stoppi voisi olla syvempi. Keskiruskeat silmät. Voisi olla vahvemmat ranteet. Riittävät 

kulmaukset edessä ja takana. Erittäin hyvä lanne ja hännänkiinnitys. Hyvä turkin laatu. Liikkuu helposti. Hyvä luonne. 

AVO EH 

 

Helisain Candy 14154/05 

Hyvin substanssikas narttu. Pitkärunkoinen, mutta erittäin hyvä luusto ja substanssi. Feminiininen pää, hyvät silmät ja 

ilme. Toivoisin paremman stopin. Erinomainen eturinta. Erittäin hyvä runko ja ylälinja. Oikeanlaiset kulmaukset edessä 

ja takana. Toivoisin vahvemmat jalat ja ranteet. Erinomainen turkin kunto. Liikkuu helposti, etuliikkeet hieman leveät. 

Erittäin vahva narttu, jolla hyvä luonne. 

AVO ERI1 PN3 SERTI FIN MVA 

 

Helisain Caramel 14155/05 

Substanssikas narttu, hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä luusto. Feminiininen pää, hyvät silmät ja luusto. Kallo 

voisi olla hienostuneempi. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Liian pyöreä lanne. Erittäin hyvä runko ja eturinta. Saisi 

seistessä olla edestä vahvempi. Erittäin hyvä turkin kunto. Liikkuu helposti. Hyvä luonne. Erittäin hyvässä kunnossa. 

AVO ERI3 

 

Meherzugi Odessa 26923/05 

Substanssikas narttu. Erittäin hyvä luusto ja substanssi. Pää voisi olla hienostuneempi, hieman liian pyöreä kallo. 

Erittäin hyvä pigmentaatio ja ilme. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Toivoisin vahvemman ylälinjan ja paremmat 

takakulmaukset. Hieman pyöreä lanne. Erittäin hyvä etuosa seistessä. Syvä runko. Erinomainen turkin kunto. Riittävä 

liikkuja. Mukava luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

AVO ERI2 PN4 VASERT 

 

Edendane’s My Fair Lady 37097/03 

Feminiinen narttu. Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä siluetti. Oikeanlainen luusto ja substanssi. Feminiininen 

pää. Riittävän yhdensuuntaiset tasot. Toivoisin paremman stopin, mutta erittäin hyvä pigmentaatio ja pidän ilmeestä. 

Kaunis kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä hännänkiinnitys. Erittäin hyvä eturinta ja runko. Riittävät kulmaukset edessä, 

oikeanlaiset takana. Erittäin hyvä turkin laatu. Liikkeissä voisi olla hieman enemmän draivia. Mukava luonne. 

VAL ERI2 PN2 

 

Ritzypal’s Booby On Stars 34243/03 

Vahva narttu, hyvä koko, tyyppi ja temperamentti. Erittäin hyvä luusto ja substanssi. Feminiininen pää, voisi olla 

hieman enemmän stoppia, mutta pidän ilmeestä. Erinomainen ylälinja, lanne ja hännänkiinnitys. Erinomainen etuosa ja 

runko. Hyvä määrä kulmauksia edessä ja takana. Erinomainen turkin laatu ja kunto. Liikkuu helposti. Erinomainen 

rotunsa edustaja. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PN1 ROP RYP-2 

 

Musta-harlekiini 

 

urokset 



 

Act Able Dark Delegate 42904/06 

10kk ikäinen, nuori, substanssikas uros. Hyvä koko ja mittasuhteet. Tarvitsee vielä kypsyä kauttaaltaan, tarvitsee paljon 

aikaa. Saisi olla enemmän itseluottamusta kehässä. Pää voisi olla hienostuneempi ja tasot voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat. Etuosan tulee vahvistua. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Ylälinjan tulisi olla vahvempi. 

Hieman pyöreä lanne. Hyvässä kunnossa ja hyvän värinen. Liikkeiden tulee parantua, tarvitsee enemmän voimaa ja 

draivia. 

JUN EH1 

 

Magic Alaunt Elokuun Väinö 43175/06 

Iso uros. Hyvä luusto, mutta tarvitsee enemmän voimaa ja vahvuutta kauttaaltaan. Pään tulisi olla hienostuneempi, 

huulien tulisi olla tiukemmat. Kallon tulisi olla hienostuneempi. Erittäin heikko edestä. Ylälinjan tulee tiivistyä. Hyvä 

rungon syvyys. Liian laskeva lanne. Tarvitsee enemmän voimaa ja draivia liikkeeseen sekä yhdensuuntaisemman 

askelluksen. Hyvä turkin kunto ja luonne. 

JUN H 

 

Don Vito’s Belgarath 33421/03 

Hyvä uros, hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä luusto. Hyvä pään profiili. Hyvät silmät ja ilme. Erittäin hyvä kaula, 

olkavarsi on hieman pysty. Toivoisin hieman suoremmat eturaajat, nyt kääntyvät hieman ulospäin. Hieman pyöreä 

lanne. Oikeanlaiset takakulmaukset. Oikeanlainen kunto. Liikkeissä voisi olla enemmän voimaa ja draivia. Hyvä 

luonne, hyvin esitetty. 

AVO ERI2 PU2 VASERT 

 

Henevaz Happy Harlekin 19010/03 

Maskuliininen uros, hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä luusto ja substanssi. Pää voisi olla hienostuneempi. 

Oikeanlainen pigmentaatio. Hyvä kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä lanne. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Riittävä 

eturinta. Erittäin hyvä runko. Ranteiden pitäisi olla vahvemmat. Erittäin hyvä lihaskunto. Liikkeet voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat ja niissä voisi olla enemmän voimaa ja draivia. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. 

AVO ERI3 PU3 

 

Hoppingham’s Factduty Heka 12019/05 

Suuri uros. Tahtoisin lisää vahvuutta sekä seisomiseen että liikkeeseen. Hieman pitkä runko. Pää voisi olla 

hienostuneempi. Hieman avoimet silmäluomet. Toivoisin vahvemman etuosan, etenkin jaloista. Riittävä eturinta, hyvä 

runko. Ylälinjan tulisi olla kiinteämpi. Riittävät takakulmaukset, mutta askelluksen tulisi olla yhdensuuntaisempaa ja 

liikkeessä tulisi olla enemmän voimaa ja draivia. Suussa erittäin pienet elementit. Voisi olla ulospäin suuntautuneempi 

luonne. 

AVO EH4 

 

Jättiläisen Kalanchoe 43583/05 

Keksikokoinen, neliömäinen, hyvät mittasuhteet. Riittävä luusto ja substanssi. Maskuliininen pää, toivoisin lisää 

pituutta päähän. Riittävä stoppi. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta, erittäin hyvä runko. Riittävät 

kulmaukset edessä ja takana. Jalat kääntyvät hieman itään ja länteen. Oikeanlaiset liikkeet ja riittävä draivi. Hyvä 

luonne. Hyvin esitetty. 

AVO ERI1 PU1 SERTI VSP  

 

Jättiläisen Cupido 38415/00 

Suuri uros. Riittävä luusto ja substanssi. Luonne voisi olla ulospäin suuntautuneempi, nyt lähes tärisee kehässä. Erittäin 

avoimet silmäluomet. Toivoisin lisää stabiiliutta etuosaan. Laskeva ylälinja. Oikeanlaiset takakulmaukset. Tarvitsee 

vahvemmat liikkeet, yhdensuuntaisemman askelluksen ja vahvemman takaliikkeen. Luonteen ja liikkeiden vuoksi 

arvosanana erittäin hyvä. 

VAL EH1 

 

Nartut  

 

Don Vito’s Ce’Nedra 34104/06 

Feminiininen narttu ja on sääli, että häntä pelottaa niin paljon kehässä. Tämä ei ole tanskandoggin tyypillinen luonne. 

Tulee kehittyä kauttaaltaan rungossa ja substanssissa. Mukavan paralleelit pään tasot. Hyvä silmänmuoto. Ylälinjan 

tulee tiivistyä ja myös etuosan. Liikkeitä on vaikea arvostella. Hyvä turkin laatu. Tarvitsee paljon aikaa. 

JUN T 

 



Jättiläisen Magnolia 37702/06 

Feminiininen narttu, jonka tulee kypsyä kauttaaltaan, mutta ulkomuoto on hyvin elegantti. Riittävä pigmentaatio. 

Feminiininen pää, johon toivoisin hieman lisää pituutta. Rungon tulee kehittyä. Toivoisin paremman eturinnan. 

Kohtalaiset kulmaukset edessä ja takana. Ylälinjan tulee vahvistua. Hyvä turkin kunto. Liikkeiden tulee vahvistua ja 

saada lisää voimaa ja draivia. 

JUN EH1 

 

Billy Jean Quincy Etc 35671/07 

Hyvä koko, riittävä luusto ja substanssi. Erittäin hyvät mittasuhteet. Toivoisin hienostuneemman pään ja enemmän 

pituutta päähän. Alaleuka voisi olla vahvempi. Oikeanlainen pigmentaatio ja toivoisin yhdenmukaisemmat tasot. 

Erittäin hyvä etuosa ja jalat, riittävä eturinta. Ylälinjan tulee kehittyä paremmaksi ja rintakehään tulee kehittyä 

tilavammaksi. Kohtalaiset takakulmaukset. Hyvä väri ja harleiiniväri. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen. 

NUO EH2 

 

Jättiläisen Lutukka 13886/06 

Hyvä narttu tyypiltään ja kooltaan. Täydellinen rakenne. Feminiininen, riittävästi luustoa ja substanssia. Riittävän 

yhdensuuntaiset tasot. Silmän väri voisi olla sävyä tummempi. Erittäin hyvä etuosa ja jalat. Erinomainen eturinta, 

erittäin hyvä ylälinja. Hieman pyöreä lanne. Riittävä rungon kehitys ikäisekseen. Erittäin hyvä turkin kunto. Liikkuu 

helposti. Hyvä luonne, hyvin esitetty. 

NUO ERI1 PN3 SERTI 

 

Megappon Morritort D’aigua 12627/06 

Elegantti narttu, hyvä koko, mutta toivoisin todella enemmän luustoa ja substanssia. Hyvin kehittynyt pää, hyvin 

hienostunut, hieman enemmän stoppia. Silmien väri voisi olla sävyä tummempi. Toivoisin lisää eturintaa ja runkoa. 

Erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen turkin kunto, erittäin hyvä lihaskunto. Liikkeet ovat helpot, mutta tahtoisin nähdä 

enemmän voimaa ja draivia. Tyyppi ja profiili kokonaisuudessaan ovat liian kevyet minulle. 

NUO EH3 

 

Hoppingham’s Factduty Mirkku 12021/05 

Feminiininen narttu, hyvä koko, hieman pitkä runko. Riittävä luusto ja substanssi. Hyvä, pitkä pää, jossa oikeat 

yhdensuuntaiset tasot. Toivoisin enemmän stoppia. Toivoisin hieman enemmän rungon syvyyttä. Liikkeissä voisi olla 

enemmän voimaa ja draivia. Luonne saisi olla ulospäin suuntautuneempi.  

AVO ERI1 VASERT 

 

Iwa Saxifraga 39637/04 

Hyvin substanssikas narttu. Paljon luustoa ja substanssia. Hyvin neliömäinen, mutta toivoisin hienostuneemman pään. 

Hyvin leveä kallo. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Erittäin hyvä pigmentaatio. Kauttaaltaan voisi olla enemmän 

eleganssia. Erittäin hyvä kaula, oikeanlainen ylälinja. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Liikkeet voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat ja niissä voisi olla enemmän voimaa ja draivia takana. Hyvä kunto, hyvä luonne. 

AVO ERI2 

 

Rivercrest Jane Grey 34693/05 

Elegantti narttu. Riittävä luusto ja substanssi. Neliömäinen. Toivoisin lisää syvyyttä rintakehään ja kauttaaltaan saisi 

olla enemmän luustoa ja substanssia. Feminiininen pää, jossa riittävän yhdensuuntaiset tasot. Riittävät kulmaukset 

edessä ja takana. Riittävä eturinta. Erinomainen etuosa ja jalat. Ylälinja voisi olla vahvempi. Erinomainen turkin kunto. 

Liikkuu helposti, mutta toivoisin lisää draivia takaliikkeeseen. Erinomainen luonne, hyvin esitetty. 

VAL ERI3 PN4  

 

Jättiläisen Gladiolus 28330/03 

VAL POISSA 

 

Ozaenas Liquid Gold 17908/05 

Erinomainen narttu tyypiltään ja kooltaan. Hyvin elegantti. Erittäin hyvä luusto ja substanssi. Hyvä pään pituus, hyvin 

feminiininen. Hyvät silmät ja ilme. Riittävä pigmentaatio. Erinomainen etuosa ja jalat. Erittäin hyvä runko ja ylälinja. 

Oikeanlainen lanne ja hännänkiinnitys. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä turkin laatu ja kunto. Liikkuu 

helposti. Hyvä luonne, hyvin esitetty. 

VAL ERI2 PN2 

 

Saradane’s Candy For World 16021/04 



Hyvin tyypillinen narttu. Erinomainen koko, erittäin hyvät mittasuhteet, luusto ja substanssi. Feminiininen pää. 

Erinomainen pigmentaatio. Erittäin hyvin paralleelit tasot. Erittäin hyvä eturinta. Erittäin hyvä etuosa ja jalat. Riittävät 

kulmaukset edessä ja takana. Erittäin hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen runko. Hyvä turkin kunto. Liikkuu 

helposti. Hyvä luonne, hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

kasvattaja 

 

Kennel Jättiläisen  

(Kalanchoe, Cupido, Magnolia, Lutukka) 

Hyvä ryhmä kooltaan ja substanssiltaan. Kahden koiran luonteen tulisi asettua, koska ne eivät ole onnellisia. Liikkeissä 

tasalaatuiset. Pään profiileiltaan tasalaatuinen ryhmä. 

KASV1 

 

siniset 

 

urokset 

 

Herdolf Humvee Cruise 47227/06 

Suuri uros, joka tarvitsee paljon aikaa kypsyäkseen. Riittävä luusto kokoisekseen. Pää voisi olla hienostuneempi. 

Erittäin hyvä silmien muoto, tasojen yhdenmukaisuuden tulisi olla parempi. Hyvin pyöreä lanne. Tarvitsee paremmat 

kulmaukset eteen, vahvat kulmaukset takana. Erinomainen väri ja kunto. Tarvitsee paljon aikaa kypsyäkseen. 

Liikkeiden tulisi vahvistua. 

JUN H 

 

Saradane’s Hard Rock 43410/06 

Nuori uros, hyvänkokoinen. Riittävä luusto ja substanssi. Oikeanlaiset mittasuhteet. Pää voisi olla hienostuneempi, 

kallo hieman pyöreä. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja ikäisekseen. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen etuosasta ja rungosta. 

Erinomainen turkin kunto ja väri. Liikkeiden tulee vahvistua ja saada lisää voimaa sekä draivia. Hyvä luonne, hyvin 

esitetty. 

JUN EH1 

 

Herdolf Nute Gunray 41562/04 

Suuri uros. Hyvä koko ja kohtuulliset mittasuhteet. Hyvä luusto. Pää voisi olla hienostuneempi. Silmäluomet voisivat 

olla tiiviimmät. Paljon löysää nahkaa pään ympärillä. Toivoisin vahvemman ylälinjan. Hyvin laskeva lanne ja heikko 

takajalka seisten ja liikkeessä. Tarvitsee yhdensuuntaisemman askelluksen sekä enemmän voimaa ja draivia. Etuliike 

erittäin leveä ja löysä. Hyvä turkin kunto ja väri. Hyvä luonne. 

AVO H 

 

Kozmic Blue’s Gunther 37652/05 

Elegantti uros, mutta silti maskuliininen. Erittäin hyvät mittasuhteet. Riittävä luusto ja substanssi. Pää voisi olla 

hienostuneempi ja pidempi. Hieman leveä kallo. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Riittävä eturinta ja rungon 

kehitys. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Tassut voisivat olla hieman tiiviimmät. Erinomainen turkin kunto. Hyvä väri 

ja luonne. Hyvin esitetty. 

AVO ERI1 PU2 SERTI 

 

Saradane’s D’Willowrun 43588/04 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Maskuliininen, oikeanlainen pää, jossa riittävän yhdensuuntaiset tasot. Toivoisin enemmän 

stoppia. Toivoisin vahvemmat ranteet ja kompaktimmat tassut. Riittävä eturinta. Riittävä ylälinja ja hännänkiinnitys. 

Liikkuu helposti, mutta toivoisin vahvemman takaliikkeen ja etuliike on löysää. Hyvä turkin kunto ja väri. Hyvin 

esitetty. 

AVO ERI2 PU3 VASERT 

 

Bonel Oswald 41624/02 

Substanssikas uros. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikeanlainen luusto. Pää voisi olla hienostuneempi. Hieman leveä kallo. 

Toivoisin vahvemman etuosan, jalat kääntyvät itään ja länteen. Riittävä eturinta, mutta olan asento voisi olla taka-

asentoisempi. Kaula ja ylälinja voisivat olla paremmat. Hieman pyöreä lanne, matala hännänkiinnitys. Syvä runko. 

Erinomainen kunto ja väri. Liikkeet voisivat olla vahvemmat, enemmän voimaa ja draivia. Hyvä luonne. 

VAL EH2 

 



Tavernier’s Barret’s Privateer 31551/05 

Erinomainen rotunsa edustaja. Hyvä koko ja tyyppi. Riittävä luusto ja substanssi. Pää voisi olla hienostuneempi, mutta 

oikeanlaiset paralleellit tasot. Kaunis kaula ja ylälinja. Hieman pyöreä lanne. Erinomainen eturinta ja runko. Erittäin 

hyvät kulmaukset. Erinomainen turkin kunto ja väri. Liikkeet ok, erittäin hyvä ulottuvuus ja draivi. Hyvä luonne, hyvin 

esitetty. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

Coleridge’s Obi-Wan Kenobi 30228/99 

8,5-vuotias uros. Hyvä koko ja luonne. Purennassa näkyy ikä. Oikeanlainen pään profiili. Ihana kaula, ylälinja ja 

hännänkiinnitys. Riittävä eturinta, erittäin syvä runko. Erinomainen turkin kunto, ihana väri. Liikkeiden tulisi olla 

yhdensuuntaisemmat, enemmän voimaa ja draivia. 

VET ERI1 PU4 ROP-VET 

 

nartut 

 

Bonel Xena 21087/06 

Hyvin feminiininen narttu. Hyvä tyyppi ja koko. Tarvitsee kypsymistä kauttaaltaan, mutta siluetti on kauniin 

feminiininen. Feminiininen pää, jossa riittävät yhdensuuntaiset tasot. Tarvitsee vahvemman etuosan, jalat kääntyvät 

hieman itään ja länteen. Kohtuulliset kulmaukset edessä ja takana. Ylälinjan tulee vahvistua. Upea turkin kunto ja väri. 

Erittäin helposti liikkuva narttu, liikkeiden tulee tiivistyä. Erittäin hyvä lihaskunto. 

JUN ERI1 PN3 

 

Herdolf Halley’s Comet 47230/06 

Feminiininen narttu. Temperamentin tulee tasoittua. On erittäin ujo kehässä ja suuta on vaikea tarkistaa. Hyvä koko ja 

mittasuhteet. Feminiininen pää. Tarvitsee enemmän eturintaa ja enemmän rintakehän syvyyttä. Ylälinjan tulee kehittyä. 

Erinomainen turkin laatu ja kaunis väri. Liikkeiden tulee parantua. Luonteen vuoksi arvosana hyvä. 

JUN H 

 

Herdolf Herminia Castor 47231/06 

Hyväkokoinen ja –tyyppinen narttu. Riittävä luusto ja substanssi. Kehäkäytöksen tulee asettua, tarvitsee hieman lisää 

itseluottamusta. Korvien kiinnittyminen voisi olla tyypillisempi. Ylälinjan tulee kehittyä. Hieman pyöreä lanne. 

Etuliikkeen tulee asettua. Hyvä väri ja turkin kunto. 

JUN EH3 

 

Saradane’s Heart To Heart 43416/06 

Erittäin nuori ja leikkisä narttu. Tarvitsee aikaa kypsyäkseen. Toivoisin hieman enemmän substanssia kauttaaltaan. Hän 

on erittäin elegantti, mutta toivottavasti substanssi tulee ajan kanssa. Feminiininen pää. Erittäin hyvä kaula, kohtuulliset 

kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen turkin kunto ja väri. Liikkuu helposti. Erittäin hyvin esitetty. 

JUN ERI2 PN4 

 

Bonel Victoria 46546/05 

Erinomainen narttu tyypiltään ja kooltaan. Erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Toivoisin hieman enemmän stoppia, 

mutta erittäin tyypillinen ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen lanne ja hännänkiinnitys. Erittäin hyvä eturinta. 

Hyvä etuosa ja jalat. Erittäin hyvä runko. Riittävät takakulmaukset. Erinomainen turkin kunto. Erittäin hyvä väri. 

Erittäin hyvin esitetty. Hyvä luonne. Helposti liikkuva narttu. Erinomainen rotunsa edustaja. 

NUO ERI1 PN1 SERTI ROP  

 

Bonel Viivi 46547/05 

Hyvin substanssikas narttu. Hyvä koko ja mittasuhteet. Pää voisi olla hienostuneempi. Hieman avoimet silmäluomet. 

Jalat ja ranteet voisivat olla vahvemmat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä eturinta ja runko. Oikeanlaiset 

kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen lihaskunto. Kaunis turkki ja väri. Takaiikkeessä voisi olla enemmän draivia. 

Hyvä luonne. 

NUO ERI2 PN2 VASERT 

 

Genedda Bonum Omen 50861/05 

Suuri narttu. Toivoisin enemmän itseluottamusta kehässä. Seistessä hyvä siluetti. Riittävä luusto ja substanssi. Hyvä, 

feminiininen pää. Ihana silmien muoto ja väri. Toivoisin selvemmän stopin. Etuosan tulee olla vahvempi, erityisesti 

jaloista. Ylälinjan tulee olla vahvempi. Lanne on hieman pitkä. Liikkeeseen toivoisin enemmän voimaa ja draivia.  

Hyvä turkin kunto ja väri. 

AVO EH1 



 

kasvattaja 

 

Kennel Bonel 

(Oswald, Xena, Victoria, Viivi) 

Erinomainen ryhmä. Hyvin samantyyppisiä. Erittäin hyvät pään profillit. Pidän kaikkien neljän ilmeistä. Erittäin hyvät 

rungot ja substanssit. Hyvä väri ja kunto. Erittäin samantasoisia liikkujia. 

KASV1 KP ROP-KASV 

 

Kennel Herdolf 

KASV EI ESITETTY 


