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Anne Sune, Viro 

 

Keltainen & Tiikerijuovainen 

Urokset, pentuluokka 

 

Maxidan’s Here Comes the Sun 51978/05 
POISSA 

 

Nartut, pentuluokka 

 

Glückskind Balleriina 43718/05 
Erittäin hyvä tyyppi, vielä hyvin pentumainen. Voimakas narttumainen pää, missä linjat saisivat olla enemmän 

yhdensuuntaiset. Vahva kaula. Hieman pitkä runko. Seisoessa ja liikkuessa takakorkea. Hyvät etukulmaukset, 

takaraajoissa toivoisin enemmän polvikulmausta. Miellyttävä luonne. Esiintyy hyvin. 

PEN 1 KP ROP 

 

Glückskind Bellezza 43715/05 
Erinomainen tyyppi, hyvä luusto, hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvälinjainen narttumainen pää, kaunis ilme. Hyvä 

luusto, hyvät mittasuhteet, vähän suora etuosa, hyvät etu- ja takakulmaukset, liikkuu vapaasti. Miellyttävä luonne. 

PEN 2 

 

Glückskind Biancaneve 43719/05 
Erittäin hyväntyyppinen, hyvä koko, hieman kevytluustoinen, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, toivoisin vahvemman 

alaleuan, vahva kaula. Seisoessa ja liikkuessa liian takakorkea, hyvät kulmaukset edessä ja takana. Tarvitsee vielä aikaa. 

PEN 3 

 

Glückskind Bohaterka 43717/05 
Erinomainen tyyppi, vankka vahva luusto, ikäisekseen hyvin kehittynyt. Kaunis vahva narttumainen pää. Hyvät 

mittasuhteet, hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Erittäin lupaava pentu. 

PEN 4 

 

Urokset, junioriluokka 

 

Great-Golden’s Irwin Goodman 43461/04 
Erittäin hyväntyyppinen, hyvänkokoinen, vielä kehittymisvaiheessa oleva uros. Urosmainen pää joka saisi olla jalompi, 

kaunis kaula ja selkä, rintakehä vasta kehittymässä. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Vapaat liikkeet. 

JUN ERI 2 

 

Love-Dane’s ZZ Top Guy 27638/05 
Erinomainen tyyppi, vahva luusto. Kaunislinjainen urosmainen pää, Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, erittäin 

hyvät etu- ja takakulmaukset, liikkuu ikäisekseen lupaavasti. Esiintyy hyvin. 

JUN ERI 1 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Abragabra’s Fantastic Phenom 33154/04 
Erittäin hyvätyyppinen, vahvaluustoinen, vahva urosmainen pää, toivoisin enemmän samansuuntaisia päänlinjoja. 

Todella vahva kaula ja selkä, erinomainen eturinta, erinomaiset etu- ja takakulmaukset, hieman pitkä lanneosa. Vapaat 

joustavat liikkeet. 

NUO ERI 3 

 

Abragabra’s Franic Fellow 33155/04 
Erittäin hyvä tyyppi, vahvaluustoinen, todella urosmainen koira. Ylväsryhti, hyvälinjainen urosmainen pää, hyvä kaula 

ja selkälinja, riittävät kulmaukset edessä, erittäin hyvät takana. Liikkeet vapaat ja joustavat. 

NUO ERI 1 PU 4 VASERT 

 

Love-Dane’s Ying Yang 30091/04 
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, hieman pitkä runko, urosmainen pää, linjat saisivat olla samansuuntaisemmat. Hyvä 

kaula, vahva selkä, toivoisin enemmän eturintaa, riittävät kulmaukset edessä, erittäin hyvät takana. Liikkuu hyvin takaa, 

mutta edestä kyynärpäät liian löysät. 

NUO ERI 2 

 

Wilhellmiinan Wirka-Wirhe 47418/04 



Erittäin hyvä tyyppi ja koko, riittävä luusto, vahva urosmainen pää. Hyvä kaula, hieman pitkä runko, toivoisin 

syvemmän ja leveämmän eturinnan. Riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Liikkuu hyvin, hieman laihassa 

kunnossa, köyristää selkää. 

NUO ERI 4 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Dogiwogin Sunnysize 14507/01 
Erittäin hyväntyyppinen, hyvä luusto, hyvä urosmainen pää missä linjat saisivat olla samansuuntaisemmat, hyvä kaula. 

Vahva selkä, toivoisin enemmän eturintaa, riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hyvät liikkeet, kyynärpäät 

edessä löysät. 

AVO ERI 3 

 

Edendane’s Gil Galad 27694/04 
POISSA 

 

Love-Dane’s X-Mas Duke 20243/04 
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, voimakas urosmainen pää, kaunisilmeinen, vahva kaula. Kaunis selkälinja, leveä 

syvä rintakehä, eturintaa saisi olla enemmän. Hyvät etu- ja takakulmaukset, takaraajoihin toivoisin enemmän 

polvikulmauksia. Hyvät vapaat joustavat liikkeet. 

AVO ERI 1 

 

Love-Dane’s Young Hamlet 30089/04 
Erittäin hyväntyyppinen, vahva luusto, hyvälinjainen voimakas uroksen pää, hyvä kaula ja selkälinja, hieman pitkä 

runko, eturintaa saisi olla enemmän, hyvät etu- ja takakulmaukset, liikkuessa selkä saisi olla tiiviimpi. 

AVO ERI 2 PU 3 SERT 

 

Urokset, valioluokka 

 

Love-Dane’s Quick Duke 35277/00 
Erinomainen tyyppi, vahva luusto ylväsryhti, kaunislinjainen voimakas pää, vahva kaula. Hieman pitkä runko, riittävä 

eturinta, hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvät joustavat liikkeet. Esiintyy tänään hieman lihavassa kunnossa. 

VAL ERI 1 PU 1 ROP 

 

Love-Dane’s Victory of North 16372/03 
Erinomainen tyyppi, hyvälinjainen voimakas pää, vahva runko, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset edessä, erittäin hyvät 

takana. Liikkeet vapaat. Esiintyy hyvin. 

VAL ERI 2 PU 2 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Abragabra’s Fantastiv Dream 33157/04 
Erittäin hyväntyyppinen, keskellä kehitystä. Hyvä luustoinen. Hyvälinjainen nartun pää, kaunis kaula, hyvä ylä- ja 

alalinja, riittävä eturinta, hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkeet vapaat joustavat. 

NUO ERI 1 PN 4 SERT 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Hideho’s Odysseia 39090/00 
POISSA 

 

Love-Dane’s X-Mas Romance 20241/04 
Erittäin hyväntyyppinen, hyvä luustoinen, hyvälinjainen narttumainen pää, hyvä kaula, ja selkälinja, riittävä eturinta, 

hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkeet vapaat ja joustavat. Esiintyy hyvin. 

AVO ERI 1 VASERT 

 

Love-Dane’s Monday Romance 40657/98 
Erinomainen tyyppi, hyvä luusto, kaunislinjainen pää, Kaunis kaula ja selkälinja, hyvä eturinta, erittäin hyvät etu- ja 

takakulmaukset. Vapaat ja joustavat liikkeet. 

VAL ERI 2 PN 2 

 

Love-Dane’s Willd Midnight 12615/04 
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, kauniit linjat, hyvä pää, toivoisin enemmän samansuuntaisia linjoja, hyvä eturinta, 

hyvä etu- ja takakulmaukset. Esiintyy tänään hieman lihavassa kunnossa. Liikkeet vapaat, voisi liikkua paremmin jos 

olisi hieman kevyemmässä kunnossa. 



VAL ERI 1 PN 1 VSP 

 

Nartut, veteraaniluokka 

 

Love-Dane’s Lilli Marlen 37912/97 
Erinomaisessa kunnossa oleva jo vanhempi rouva, joka vielä Nauttii elämästä. Liikkuu hyvin. Pitkää ikää ja terveyttä. 

VET ERI 1 PN 3 VET OP VET BIS 3 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Love-Dane’s 
375, 377, 382, 383. Erittäin hyvätyyppisiä ja samanlaisia tyypiltään, hyvät luustot, hyvälinjaiset päät, hyvät kulmaukset, 

liikkuvat todella hyvin ja joustavasti. Onnittelut kasvattajalle. 

KASV 1 KP ROP-KASV BIS 1 KASV 

 

 

Musta ja Harlekiini 

 

Urokset. nuorteluokka 

 

Bonel Sebastian 24280/04 
POISSA 

 

Danemanian Jaguar 40937/04 
Erittäin hyvätyyppinen, vielä kehittymisvaiheessa, kaunis linjainen nuori uros. Pitkä pää missä linjat saisivat olla 

yhdensuuntaisemmat, elegantti kaula ja selkälinja, riittävä eturinta, hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu vapaasti 

joustavalla askeleella. Esiintyy hyvin, tarvitsee lisää itsevarmuutta. 

NUO ERI 1 PU 1 VSP SERT 

 

Mi’Havanna Azelfafage 24058/04 
Erittäin hyvätyyppinen ja kokoinen, vahva luusto, urosmainen pää mihin toivoisin enemmän jaloutta, riittävä kaula, 

vahva selkä, tarvitsisi enemmän eturintaa, hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkeet vapaat ja joustavat. 

NUO ERI 2 PU 2 VASERT 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Hexenmeister Ares 42705/02 
Erittäin hyvätyyppinen, vahva luustoinen uros, aika hyvälinjainen urosmainen pää, vahva kaula ja selkä, laskeva 

selkälinja, toivoisin enemmän eturintaa, vähän suora etuosa, hyvät takakulmaukset. Liikkuessaan nostaa hännän liian 

korkealle selän päälle, liikkeessä selkä notkuu liikaa. 

AVO EH 2 

 

Santiago Moloseum 46692/03 

Hyvätyyppinen, riittävän vahva luusto, hyvälinjainen pää, riittävä kaula, hieman pitkä laskeva selkälinja, saisi olla 

enemmän eturintaa, liian suora etuosa, Riittävät takakulmaukset. Liikkeessä selkä köyristyy liikaa ja häntä nousee liian 

korkealle. 

AVO EH 1 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Ozaenas Liquis Gold 17908/05 
Erittäin hyvätyyppinen ja narttumainen. Elegantti kaula ja selkä. Aika hyvälinjainen narttumainen pää, rintakehä vielä 

kehittymisvaiheessa. Erittäin hyvä jousto liikkeessä. Vapaat liikkeet. 

JUN ERI 1 PN 1 ROP SERT 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Bonel Santra 24281/04 
Hyvätyyppinen ja kokoinen narttu, riittävä luusto, riittävä pään pituus, narttumainen ilme, kaunis kaula, hieman pitkä 

laskeva runko, toivoisin enemmän eturintaa, liian suora etuosa, hyvät takakulmaukset. Liikkeessä köyristää selkää liikaa 

ja häntä nousee liian korkealle. 

NUO ERI 1 PN 2 VASERT 

 

Nartut, avoinluokka 

 



Danemanian Going Gets Tuff 12353/02 
Erittäin hyvä, pitkä lanneosa, elegantti narttu, aika hyvälinjainen narttumainen pää, tyylikäs kaula, riittävä eturinta, 

hieman takakorkea, hyvät kulmaukset edessä ja takana. Vapaat liikkeet. 

AVO ERI 1 PN 3 

 

Genedda Secret Admirer 40948/01 
Hyvätyyppinen ja luustoinen narttu, narttumainen pää, hyvä kaula ja selkä, liian pitkä runko, toivoisin enemmän 

eturintaa, riittävä etu- ja hyvät takakulmaukset. Liikkuu takaa hyvin mutta edestä ristiin, selkä saisi olla tiiviimpi. 

AVO EH 2 

 

 

Sininen 

Urokset, junioriluokka 

 

Saradane’s Flirty Boy 40542/05 

Hyvätyyppinen, vielä kehitysvaiheessa oleva, hyvälinjainen pää, hyvä kaula, liian pitkä runko, lanneosa liian köyry 

seisoessa ja liikkeessä, liian laskeva lantio, saisi olla enemmän eturintaa, liian lyhyt ja kapea rintakehä, riittävät 

kulmaukset edessä ja takana. Liikkeessä köyristää selkää, tarvitsee näyttelykoulutusta ja itsevarmuutta. 

JUN EH 1 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Saradane’s Dude of Dreams 43584/04 
Erittäin hyvätyyppinen ja luustoinen, hyvälinjainen pää missä leveä alaosa, hyvä kaula ja selkälinja, vahva runko, 

riittävä eturinta, hyvät kulmaukset erityisesti edessä. Kauniit liikkeet, ylväs ryhti, esiintyy hyvin. 

NUO ERI 1 PU 1 ROP SERT RYP 4 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Bonel Roland 14105/04 

Erittäin hyvätyyppinen ja luustoinen, vahvarunkoinen uros, urosmainen pää missä saisi olla parempi kaulaosa, kaunis 

kaula, hieman pitkä runko missä laskeva lantio, hyvä eturinta, hyvät etu- ja erittäin hyvät takakulmaukset, todella hyvät 

lihakset. Liikkuu vapaasti ja joustavasti. 

AVO ERI 1 PU 2 VASERT 

 

Nartut, valioluokka 

 

Bonel Onella 41628/02 
POISSA 


