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Matti Luoso 

 

Musta & Harlekiini 

Urokset, junioriluokka 

 

Danemanian Messenger 27257/05 
POISSA 

 

Henevaz Pablo Picasso 25245/05 
Hyvän tyyppinen ja hyvät mittasuhteet omaava juniori uros joka saa vielä miehistyä. Hyvät päänlinjat ja pituus, loiva 

otsapenger, hyvä purenta. Kaunis kaula. Hyvät käpälät. Luusto saisi olla vahvempi. Eturinta ja runko saavat vielä 

kehittyä. Kulmaukset voisivat olla paremmat. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 

JUN H 

 

Jättiläisen Kalanchoe 43583/05 
Erittäin hyvin tyyppinen ja hyvät mittasuhteet omaava juniori uros. Hyvä pään pituus mutta linjat voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta, Liian näkyvät vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä kaula ja luusto. Seisoo hieman 

käpälät ulos päin. Ikäisekseen hyvä runko. Kulmaukset voisivat olla hieman paremmat. Liikkuu hyvin. Hyvä valkoinen 

pohjaväri, rungossa melko paljon harmaita alueita ja takaraajoissa sekä poskissa keltaisia alueita. Hyvä luonne. 

JUN H 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Jättiläisen Junkmail 13834/05 
Erittäin hyvän tyyppinen kookas uros. Hyvät pään linjat ja pituus, oikea purenta, loiva otsapenger, turhan näkyvät 

vilkkuluomet. Hyvä kaula. Pukkijalkainen. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Kulmaukset tulisi olla paremmat 

edessä ja takana. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella. Musta väri turhan ruskehtava. Hyvä luonne. 

NUO H 

 

Tellus Danes Zeal Megappon 48286/04 
Hyvän tyyppinen mutta vielä kovin ilmava nuori uros. Pää saa vielä voimistua, kuonon selkä hieman kyömy, hyvä 

purenta, päänlinjat saisivat olla paremmat. Hyvä kaula ja luusto. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Etukulmaus 

saisi olla parempi, takana sopiva. Koira liikkuu peitsaten. Hyvä luonne. 

NUO H 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Bonel Sirius 24279/04 
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros jolla hyvät pään linjat. Kuono-osa voisi olla hieman pidempi, hyvä purenta, 

silmät saisivat olla vähemmän valuvat ja vähemmän näkyvää vilkkuluomea. Hyvä kaula, vahva luusto. Hyvä runko. 

Hyvä eturinta. Luisu lantio. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 

AVO ERI 1 PU 2 SERT FINMVA 

 

Catapha’s Thunder Bruno 30064/04 
Erittäin hyvä tyyppinen ja kokoinen uros. Hyvät päänlinjat mutta pituutta saisi olla enemmän, hyvä purenta, korvat 

voisivat olla paremmin kannetut. Hyvä kaula ja luusto. Riittävän suorat eturaajat. Melko hyvät käpälät. Hieman pitkä 

lanneosa. Liikkuu edestä hieman löysästi muuten hyvin. Tarpeeksi tumma väri. Hyvä luonne. 

AVO EH 2 

 

Ozaenas Happy Hearts 17700/02 
POISSA 

 

Sajonne Sir Gladstone 43004/03 
Erittäin hyvän tyyppinen ja seistessä hyvin näyttävä uros. Päänlinjat saisivat olla yhtenäisemmät, hyvä purenta, vaaleat 

vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä kaula. Vahva luusto. Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu edestä hyvin leveästi ja 

takaa lyhyellä askeleella ja länkisäärisesti. Hyvä harlekiini väritys. Hyvä luonne. Palkintosija liikkeiden takia. 

AVO H 

 

Urokset, valioluokka 

 

Jättiläisen Finlandia 15128/03 
Erittäin hyvän tyyppinen seistessä erittäin näyttävä uros jolla hyvä pää joskin otsapengertä voisi olla enemmän, hyvä 

purenta. Kaunis kaula. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä runko ja kulmaukset. Eturinta voisi olla parempi. Liikkuu edestä 

hieman ahtaasti muuten melko hyvin. Hyvä luonne. 

VAL ERI 1 PU 1 VSP 

 



Nartut, junioriluokka 

 

Denim Danes Fear-n-Loathing 48132/05 
Tyypiltään erittäin hyvä juniorinarttu. Kuono-osa voisi olla hieman pidempi ja otsapenger selvempi, hyvä purenta. 

Sopiva kaulan pituus ja luusto. Hyvät käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Saisi olla paremmin kulmautunut 

niin edestä kuin takaa. Liikkuu hyvällä askeleella. Melko paksu häntä. Musta väri turhan ruskehtava. Hyvä luonne. 

JUN H 

 

Megappon No No Nanette 16521/05 
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Hyvät päänlinjat ja pituus, oikea purenta, silmät saisivat olla 

tummemmat. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Seisoo hieman tassut ulos päin. Hyvä runko. Hieman luisu lantio. Liikkuu 

melko hyvin. Hieman rusehtava mustaväri Hyvä luonne. 

JUN EH 2 

 

Ozaenas Liquld Gold 17908/05 
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu jolla hyvä pään pituus loiva, otsapenger, hyvä purenta. Kaunis kaula. 

Vahva luusto. Hyvä runko ja eturinta. Sopivat kulmaukset. Pehmeä selkä. Saisi liikkua pidemmällä ja 

voimakkaammalla taka-askeleella. Turhan suuret harmaat alueet. Hyvä luonne. 

JUN EH 3 

 

Tribeca Taraba 9454/05 
Erittäin hyvän tyyppinen ja tasapainoinen narttu. Hyvät pään linjat. Kuono-osa voisi olla hieman pidempi. Kaunis kaula. 

Hyvä purenta, turhan näkyvät huulipussit. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Oikea rungon malli. Hyvät kulmaukset. Voisi 

liikkua ryhdikkäämmin. Hyvä sivuaskel. Hyvä valkoinen pohjaväri, varisinkin päässä ruskeat alueet häiritsevät. Hyvä 

luonne. 

JUN EH 1 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Jättiläisen Illyna B’Seb 48299/04 
Erittäin hyvän tyyppinen joskin hieman matalalta vaikuttava nuori narttu. Hyvät pään linjat ja purenta. Kuono-osa voisi 

olla hieman pidempi ja otsapenger hieman parempi. Hyvä kaula. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu 

hyvällä sivuaskeleella, edestä hieman leveästi. Hyvä luonne. 

NUO EH 1 

 

Jättiläisen Ista B’Seba 78298/04 
Erittäin hyvän tyyppinen sopivan kokoinen nuori narttu. Hyvät pään linjat, loiva otsapenger, hyvä purenta. Hyvä kaula 

ja luusto. Hyvä runko, hieman pitkä lanneosa. Polvikulmaus voisi olla parempi. Saisi liikkua paremmalla taka-

askeleella. Hyvä luonne. 

NUO EH 2 

 

Saradane’s Entertainer 20587/05 
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Hyvä purenta, silmät voisivat olla hieman tummemmat, loiva 

otsapenger. Hyvä kaula. Luusto saisi olla vahvempi. Hieman pukkijalkainen. Hyvä runko. Etukulmaus saisi olla 

parempi, takana sopiva. Liikkuu edestä ahtaasti muuten hyvin. Ujostelee turhan paljon. 

NUO H 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Meistersingers Sugar Vonbuhlen 23967/01 
Erittäin hyvän tyyppinen vahva rakenteinen narttu. Hyvä pään pituus, otsapengertä voisi olla enemmän, hyvä purenta. 

Vahva kaula ja luusto. Voimakas runko. Etukulmaus tulisi olla parempi. Hieman luisu ja voimaton takaosa. 

Voimattomat takaliikkeet. Hyvä harlekiini väritys. Hyvä luonne. 

AVO H 

 

Sajonne True Romance 27694/04 
Erittäin hyvän tyyppinen ja kookas narttu. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi ja otsapenger selvempi, hyvä 

purenta. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Eturinta saisi olla parempi. Käpälät liian litteät. Hyvä runko. Etukulmaus saisi olla 

parempi, takana sopiva. Luisu lantio. Liikkuu edestä ahtaasti, takaa voimattomasti. Rusehtavan musta väri. Hyvä 

luonne. 

AVO EH 1 

 

Nartut, valioluokka 

 

Bonel Sasha 24282/04 
Erittäin hyvän tyyppinen narttu. Kuono-osa saisi olla pidempi, hyvä purenta. Kaunis kaula. Hyvä luusto ja käpälät. 

Etukulmaus saisi olla parempi. Hyvä runko ja polvikulmaus. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä hieman ahtaasti Hyvä 

luonne. 



VAL ERI 1 PN 1 ROP RYP 3 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Jättiläisen 
POISSA 

 

 

 

Sininen 

Urokset, nuortenluokka 

 

Diplomatic’s Owen Orville 20158/05 
Erittäin hyvän tyyppinen ja seistessä hyvin näyttävä uros. Hyvä pään pituus, kuonon selkä saisi olla suorempi, hyvä 

purenta. Kaunis kaula. Hyvä luusto. Etukulmaus voisi olla parempi. Turhan litteät käpälät. Erittäin hyvä runko. hyvät 

polvikulmat. Liikkuu melko hyvin. Melko hyvä sininen väri. Hyvä luonne. 

NUO ERI 1 PU 1 ROP SERT 

 

Saradane’s Dream Maker 43585/04 
Hyvän tyyppinen mutta vielä kovin kevyt nuori uros. Hyvä pään pituus mutta voimakkuutta saa tulla lisää. Hyvä 

purenta. Hyväkaula. Riittävä luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut niin edestä kun takaa. Eturinta ja runko saavat 

vielä kehittyä. Liikkuu hyvällä etuaskeleella. Hyvä sininen väri. Hyvä luonne. 

NUO EH 2 

 

Diplomatic’s Oprah Winfrey 16718/05 
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Hyvä pään pituus, hieman kyömy kuonon selkä, hyvä purenta, saisi 

käyttää korvia paremmin. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa. Sopivat kulmaukset. Hyvin 

löysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Sininen väri liian pronssahtava. Hyvä luonne. 

NUO H 

 

 

 

Keltainen & Tiikerijuovainen 

Urokset, pentuluokka 

 

Love-Dane’s Åthello 47616/05 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kuntoinen urospentu. Hyvä pää. Kaunis kaula. Vahva luusto. Hyvä runko. Hyvät 

kulmaukset. Liikkuu hyvin. Kaunis keltainen väri. hyvä luonne. Hyvin lupaava urospentu. 

PEN 1 KP ROP 

 

Urokset, junioriluokka 

 

Lulubelle’s Dash of Gold 23915/05 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniori uros. Hyvä pään pituus, purenta saisi olla tiiviimpi. Hyvä kaula. Sopiva 

luusto. Hyvä runko. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Etukulmaus saisi olla parempi, takana sopiva. hyvin löysät 

etuliikkeet. Hyvä taka-askel. Hyvä keltainen väri ja luonne. 

JUN EH 1 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Edendane’s Eldanon 27697/04 
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori uros joka vielä melko kapea. Melko hyvät pään linjat, hyvä purenta. Kaunis 

kaula. Hyvä luusto. Kapea eturinta ja runko. Etukulmaus voisi olla hieman parempi, takana sopiva. Liikkeessä korkea 

häntä. Vielä kovin kapeat liikkeet ja taka-askel saisi olla pidempi. Hyvä keltainen pohjaväri, hieman toispuolinen 

juovitus. Hyvä luonne. 

NUO EH 1 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Edendane’s Gil-Galad 27695/04 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä pään pituus ja linjat, otsapenger voisi olla hieman parempi, hyvä purenta. Kaunis 

kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko. Kulmaukset voisivat olla hieman vahvemmat. Löysät etuliikkeet. Hyvä 

keltainen väri. Oikea olemus. Hyvä luonne. 

AVO ERI 1 PU 2 SERT 

 

Urokset, valioluokka 

 

Edendane’s Henry Higgins 37095/03 



Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin hyvä pää. Kaunis kaula. Hyvä luusto. Erittäin hyvä runko. Eturinta voisi olla 

hieman parempi. Löysät etuliikkeet. Hyvät sivu askeleet. Kaunis keltainen väri. Hyvä luonne. 

VAL ERI 1 PU 1 ROP RYP 1 BIS 1 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Alder Glade’s Daphne Great-M 35389/05 
Erittäin hyvän tyyppinen sopivan kokoinen nuori narttu jolle toivoisin vahvemmat leuat. Hyvä pään pituus ja linjat, 

loiva otsapenger. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Kulmaukset voisivat olla hieman paremmat. Hyvä runko. Saisi liikkua 

pidemmällä taka-askeleella. Hyvä väri ja luonne. 

JUN EH 2 

 

Citnaita’n’Stnders Promise Kept 52780/05 
Erittäin hyvän tyyppinen hyvän kokoinen nuori narttu jolla kaunis pää. Hyvä kaula ja luusto sekä käpälät. hyvä runko, 

eturinta saa vielä kehittyä ja etukulmaus parantua. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä keltainen väri. Luonne 

erinomainen. 

JUN ERI 1 PN 2 VASERT 

 

Maxidan’s Georgia 18490/05 
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu jolla hyvä pään pituus ja linjat, oikea purenta. kaunis kaula. Hyvä 

luusto samoin runko. Eturinta saa vielä kehittyä. Kulmaukset saisivat olla paremmat niin edessä kuin takana. Liikkuu 

edestä ahtaasti, taka-askel voisi olla pidempi. Hyvä väri ja luonne. 

JUN EH 3 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Edendane’s Luthien Tinuviel 27698/04 

Erinomainen tyyppi hyvä koko. Hyvät pään linjat, oikea purenta, vilkkuluomet häiritsevät hieman. Kaunis kaula. Hyvä 

luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosa. Sopivat kulmaukset. Hyvä keltainen väri. Hyvä 

luonne. 

NUO ERI 1 PN 1 VSP SERT 

 

Wilhellmiinan Wii-Wak-Oodi 47426/04 

Erittäin hyvän tyyppinen joskin hieman matalaraajaiselta vaikuttava nuori narttu. Hyvä pää ja purenta. Kaunis kaula. 

Hyvä luusto. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu edestä hieman leveästi muuten 

hyvin. Hyvä pohjaväri mutta hieman toispuolinen juovitus. Hyvä luonne. 

NUO EH 2 

 

Nartut, veteraaniluokka 

 

Grazy Danes Happy Hour 28140/97 
9 vuotias hyvä kuntoinen mutta liian matalaraajainen narttu. Pää voisi olla pidempi, hyvä purenta. Lyhyt vahva kaula. 

Vahva luusto. Voimakas eturinta ja runko. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Hyvä luonne. 

VET H 


