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Paula Heikkinen-Lehkonen 

 

Keltainen & Tiikerijuovainen 

Urokset, pentuluokka 

 

Love-Dane’s Zz Top Guy 27638/05 

Ei kovin suuri, mutta terverakenteinen ja lyhyt runkoinen. Suoralinjainen pitkä pää. Pitkä kaula. Hyvä lapakulmaus ja 

eturinta. Rintakehässä jo erittäin hyvä syvyys ja tilavuus. Suorat eturaajat, tiiviit käpälät. Hyvät takakulmaukset. Puhdas 

väri. Käytös vielä hieman epävarma ja tottumatonta. Kokoa saa tulla lisää, samoin itsevarmuutta. 

PEK 1 KP ROP 

 

Nartut, pentuluokka 

 

C’mon ToBe Or Not To Be 34199/05 

Vielä kovin kevyt ja hoikka nuori narttu. Lyhyt runko ja terverakenteiset raajat. Hieman pysty lapa ja olkavarsi ja 

eturinta vielä tyhjä. Pitkä suoralinjainen pää, mutta matala ja loiva otsapenger. Purennan tulisi olla tiiviimpi. Suora 

selkä. Erinomaiset takakulmaukset. Kauniit, lyhyet korkeat käpälät. Puhdas väri joskin maski saisi olla tummempi. 

Kokoa voimaa ja massaa saa tulla vielä reilusti lisää. 

PEK 1 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Catapha’s Gold Big Star 32135/05 

Suuri, mutta vielä kovin kevyt ja hieman pitkä runkoinen nuori uros. hyvä pään pituus, mutta kuono saisi olla 

täyteläisempi. Ilmettä häiritsee kovin avoimet alaluomet. Hieman pysty lapa ja eturinta kaipaa lisää täytettä. Ranteet 

saisivat olla joustavammat. Hyvät lyhyet ja korkeat käpälät. Hyvät takakulmaukset. Rintakehä kaipaa lisää syvyyttä ja 

tilavuutta ja selkä saa kiinteytyä. Tasainen tiheä raidoitus. Vielä kovin keskeneräinen ja hontelo. 

NUO H 

 

Urokset, junioriluokka 

 

Chic Carelia’s Armagnac 45006/04 

 

Hyvä koko. Lyhyt runko. Hieman korkea otsapenger ja pyöreä kallo ja maski saisi olla tummempi. Hieman pysty lapa 

ja olkavarsi. Suora selkä, mutta voimakkaasti laskeva lantio. Hyvät takakulmaukset. Hieman matalat käpälät. Hyvässä 

kunnossa tarpeeksi massaa ikään nähden. Puhdas väri. 

JUN EH 1 

 

Great-Golden’s Irwin Goodman 43461/04 

Hyvä koko mutta vielä hieman kevyt kokonaisuus. Luusto saisi olla järeämpi. Hyvä pään pituus mutta pää saisi olla 

jalompi. Pyöreät ja vaaleat silmät ja haja-asentoiset korvat häiritsevät ilmettä. Pysty lapa ja olkavarsi. Suora selkä. 

Lanneosa saisi olla lyhyempi. Terverakenteinen takaosa, hyvät suorat eturaajat ja tiiviit käpälät. Pientä epätasaisuutta 

raidoissa. Kokoa on mutta voimaa saa tulla vielä lisää. 

JUN H 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Abragabra’s Frantic Fellow 33155/04 

Erittäin suuri ja tarpeeksi voimakas uros. Pitkä voimakas pää. Hieman pyöreä kallo ja riippuvat huulet. Erinomainen 

eturinta ja lapakulmaus. Rintakehässä jo hyvä syvyys ja tilavuus. Voimakas luusto. Erinomaiset takakulmaukset. 

Puhdas väri, maski saisi olla tummempi. Hyvässä kunnossa. 

NUO ERI 1 PU 2 SERT CACIB 

 

Abragabra’s Frantic Phenom 33154/04 

Suuri pitkärunkoinen uros. Pitkä pää joka saisi olla maskuliinisempi. Loiva ja matala otsapenger. Hyvä lapakulmaus ja 

eturinta. Syvä, pitkä ja tilava rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Puhdas väri mutta maski saisi olla tummempi. 

NUO EH 2 

 

Love-Dane’s Ying Yang 30091/04 

Ei kovin suuri lyhytrunkoinen uros. Pää saisi olla pitempi ja jalompi. Tummat silmät. Hyvä eturinta mutta pysty 

olkavarsi. Käpälät saisivat olla korkeammat, tiiviimmät. Suora selkä mutta laskeva lantio. Hyvä rintakehän syvyys. 

Terverakenteinen takaosa. Kaunis väri. Hyvässä kunnossa. Kokoa ja voimaa saisi olla enemmän. 

NUO EH 3 

 

Love-Dane’s Yrjö Suuri 30090/04 



Suuri vielä hieman kevyt uros. Luusto saisi olla järeämpi suhteessa kokoon ja rintakehä kaipaa lisää syvyyttä. Pysty 

olkavarsi ja eturinta vielä tyhjä. Maski saisi olla tummempi. Hieman riippuvat huulet. Tummat silmät. Hieman litteät 

käpälät. Suora selkä. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Kaunis puhdas väri. Käytös vielä kovin 

tottumatonta ja ujostelevaa. Ranteet saisivat olla joustavammat. 

NUO H 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Dogiwogin North Pole 46675/02 
Tarpeeksi suuri muta hieman kevyt kokonaisuus. Luusto saisi olla järeämpi ja kuono täyteläisempi. Pyöreä kallo, 

tummat silmät. Pysty lapa ja olkavarsi ja lyhyt etuaskel. Eturinnan tulisi olla voimakkaampi. Hyvä rungon pituus mutta 

rintakehä saisi olla syvempi ja pidempi. Riittävät takakulmaukset. Puhdas väri. P4:t puuttuvat alaleuasta molemmin 

puolin. Käyttäytyy ujosti ja arastelee käsittelyä. 

AVO H 

 

Urokset, valioluokka 

 

C’mon a Hot Choice 27807/00 

Ei kovin suuri mutta erittäin hyvärakenteinen uros. Pitkä suoralinjainen pää jossa saisi olla selvempi otsapenger. Kaunis 

kaulan kaari. Erinomainen lapakulmaus ja voimakas eturinta. Erinomaiset takakulmaukset. Täyteläinen rintakehä. 

Puhdas väri. Yhdensuuntaiset liikkeet. Uljas ja näyttävä kokonaisuus, voisi tosin olla hivenen korkeampi. 

VAL ERI 1 PU 1 VSP KANS MVA 

 

Love-Dane’s Victory of North 16372/03 
Erittäin suuri ja voimakas uros. Aavistuksen raskas kokonaisuus. Pää voisi olla hieman jalompi ja silmäluomet 

tiiviimmät. Hyvä lapakulmaus ja voimakas eturinta. Syvä tilava ja pitkä rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Erinomaiset 

takakulmaukset. Puhdas väri. 

VAL ERI 3 PU 4 

 

Love-Dane’s Top Guy 35741/02 

Ei kovin suuri, hieman kevyessä kunnossa. Luusto saisi olla hieman järeämpi ja käpälät korkeammat. Hyvä pään pituus, 

tummat silmät. Pitkä mutta ohut kaula. Suora selkä. Hyvät takakulmaukset. Rintakehä saisi olla hieman syvempi ja 

kokonaisuutena voimaa ja massaa saisi olla enemmän. 

VAL EH 4 

 

Love-Dane’s Vip of North 16371/03 

Suuri voimakas uros. Pää saisi olla jalompi. Pitkä kaula. Hieman pysty olkavarsi. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. 

Suora selkä. Hyvät takakulmaukset. Yhdensuuntaiset liikkeet. 

VAL ERI 2 PU 3 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Great-Golden’s Jungfrau 0899/05 

Ei kovin suuri vielä kevyt nuori narttu. Selvästi takakorkea sekä seistessä että liikkuessa. Hyvä pään pituus. Loiva 

otsapenger. Haja-asentoiset korvat. Pysty lapa ja olkavarsi. Melko lyhyet eturaajat. Voimakkaasti kulmautuneet 

takaraajat. Jyrkkä lantio. Käyttäytyy kovin ujosti ja arastellen. Puhdas vaalea väri. Erittäin hyvä maski. 

JUN T 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Abragabra’s Fawn Fairytale 33156/04 
Voimakas erittäin hyvärakenteinen narttu. Tasapainoisesti kehittynyt. Pitkä suoralinjainen pää, otsapenger voisi tosin 

jyrkempi ja maski tummempi. Tummat tiivisluomiset silmät. Erinomainen lapakulmaus ja terverakenteinen takaosa. 

Yhdensuuntaiset liikkeet. Selkä saa vielä kiinteytyä. Hieno tasapainoinen kokonaisuus. 

NUO ERI 1 PN 1 ROP SERT CACIB RYP 1 

 

Love-Dane’s Yellow Mocca 30085/04 
Hyvä koko ja mittasuhteet normaalisti kehittynyt. Pitkä pää. Tummat silmät. Kallo voisi olla jalompi. Pysty lapa ja 

olkavarsi. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Riittävän syvä rintakehä mutta raajojen luusto saisi olla voimakkaampi ja 

ranteet joustavammat. Hyvä takaosa. Harvahko raidoitus. Käytös vielä tottumaton. 

NUO EH 2 

 

 

Musta & Harlekiini 

Urokset, pentuluokka 

 

Danemanian Moomintroll 27261/05 



Suuri vielä hieman kevyt nuori uros. Hyvä raajojen pituus, lyhyt runko, pitkä pää, mutta turhan korkeat otsaluut. 

Tummat silmät, suorat hieman kevytluiset eturaajat. Eturinta vielä köyhä. Hyvät takakulmaukset, hieman kaareva 

selkälinja. Vilkas, iloinen käytös. 

PEN 1 

 

Nicolas Copernicus von der Schlehhecke VDH/DDC117167 

Tarpeeksi voimakas ei kovin suuri. Pää saisi olla pitempi ja jalompi ja alaleuka voimakkaampi. Lievä yläpurenta. Pysty 

olkavarsi, hyvä korkea säkä, suora selkä, hyvät takakulmaukset, eturaajat ei aivan suorat. Saisi kasvaa vielä lisää 

korkeutta. 

PEN 2 

 

Urokset nuortenluokka 

 

Mi’havana Azelfafage 24058/04 
Suuri korkea vahvaluinen boston-kuvioinen nuori uros. Raskas ja leveä pää, pyöreät vaaleat silmät. Pysty olkavarsi. 

Eteenpäin käyristyvä kyynärvarsi, suora selkä, hyvät takakulmaukset. Eturintaa saisi olla enemmän ja rintakehä kaipaa 

lisää syvyyttä ja runko massaa. Avoin ja reipas. 

NUO H 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Anxious Dj White Ink 13921/04 

Suuri korkea, lyhytrunkoinen uros. Voimaa ja massaa saisi olla enemmän. Hyvä pään pituus. Pysty lapa ja olkavarsi, 

eturinta saisi olla voimakkaampi – kapeat etuliikkeet, terverakenteinen takaosa. Hieman toispuoleinen värijakautuma. 

Kokonaisuutena voisi olla voimakkaampi ja maskuliinisempi. 

AVO H 

 

Jättiläisen Finn Farao 15129/03 

Suuri mutta kovin kevyt kokonaisuus. Kevyt luusto, hieman pitkä runko. Pitkä suoralinjainen pää. Korkea säkä. 

Eturintaa saisi olla enemmän ja rintakehä saisi olla syvempi. Koira on loukannut toisen takajalkansa ja liikkuu siksi 

hieman epävakaasti. Takaosa saisi kokonaisuutena olla voimakkaampi. 

AVO H 

 

Lee’s Tigerlad From Ravendane KCAD04859502 
Suuri ja tarpeeksi voimakas. Hyvä luusto ja hyvät mittasuhteet, pää saisi olla jalompi. Kovin turpeat huulet ja hieman 

kiertyvät silmäluomet. Hyvät takakulmaukset. Esiintyy iloisesti ja reippaasti. Heikko kirsun ja huulien pigmenttihäiriö 

häiritsee ilmettä. Tasaisesti jakaantuneet laukut, mutta seassa harmaita laikkuja. 

AVO EH 1 

 

Urokset, valioluokka 

 

Borduas Monsieur Pico 47129/03 

Voimakas maskuliininen ja tarpeeksi suuri. Vankka luusto, terve rakenne. Hyvä pään pituus ja pigmentti, tummat 

silmät. Rintakehässä syvyyttä ja tilavuutta. Eturaajat voisivat olla hivenen pidemmät. Vaivattomat liikkeet, väri voisi 

olla puhtaampi, paljon pieniä pilkkuja. Avoin ja vapautunut käytös. 

VAL ERI 2 PU 2 VARACA 

 

Danemanian Fits To Genedda 11455/02 
Suuri jalo uros. Suorat päänlinjat, mutta pää saisi olla hivenen pidempi ja otsapenger selvempi. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat, korkea säkä ja hyvä ryhti. Yhdensuuntaiset liikkeet, puhdas musta väri. Varma rauhallinen käytös. 

VAL ERI 1 PU 1 ROP CACIB 

 

Genedda Star of Bemu’s 40947/01 
Ei kovin suuri, hieman matalajalkainen uros. Tarpeeksi voimakas, mutta kokonaisuutena saisi olla jalompi. Pää saisi 

olla pidempi ja jalompi, erinomainen etukulmaus, samoin takakulmaukset. Suora joskin pitkähkö selkä. Suorat vankat 

eturaajat. Käyttäytyy rauhallisesti. Värissä hieman harmaata ja joitakin pieniä pilkkuja. 

VAL EH 3 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Anxious Dame Nature 13925/04 

Tasapainoinen mutta hieman kevyt kokonaisuus. Erittäin hyvä rakenne, pitkä suoralinjainen pää, pitkä kaula, korkea 

säkä, kiinteä suora selkä. Yhdensuuntaiset liikkeet. Erinomaiset raajojen kulmaukset. Puhtaat joskin hieman 

toispuolisesti jakautuneet värit. Tyylikäs nuori koira joka voisi vielä vankistua hivenen. 

AVO ERI 2 PN 2 VARASERT VARACA 

 

 



Anxious Dawn Darling 13926/04 
POISSA 

 

Anxious Deja Vu 13923/04 
Suuri ja tarpeeksi voimakas narttu. Pitkä pää, otsapenger saisi olla selvempi. Pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, kiinteä 

selkä. Hyvät takakulmaukset. Turhan isoja mustia alueita, toisessa kyljessä harmaita laikkuja. Kintereet painuvat 

hieman pihtiin. 

AVO ERI 1 PN 1 VSP SERT FINMVA CACIB 

 

 

Sininen 

Urokset, nuortenluokka 

 

Saradane’s Dude of Dreams 43584/04 
POISSA 

 

Urokset, valioluokka 

 

Genedda Robin Hood 17527/01 
Suuri ryhdikäs lyhytrunkoinen uros. Suorat pään linjat, pää voisi olla pidempi ja jalompi. Lapakulmaus voisi olla 

voimakkaampi. Suorat eturaajat, tiiviit korkeat käpälät. Suora kiinteä selkä, erinomainen takaosa, yhdensuuntaiset 

liikkeet, hyvässä kunnossa. Häntä tahtoo nousta liikkuessa, koska reipas ja iloinen. 

VAL ERI 1 PU 1 VSP CACIB 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Nobel Herzensbrecher Undomielvheart 29646/05 
Erittäin hyvin kehittynyt, vahva ja tasapainoinen nuori narttu. Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hyvä pään pituus ja suorat 

linjat, tiivisluomiset silmät. Pitkä kauniisti kaartuva kaula. Hyvä lapakulmaus, suorat vankat eturaajat. Tiiviit korkeat 

käpälät, erinomaiset takakulmaukset. Kintereet painuvat hieman, puhdas väri, esiintyy reippaasti ja itsevarmasti. Erittäin 

lupaava. 

JUN ERI 1 PN 2 SERT 

 

Nobel Herzensbrecher Varda Herdolf 29645/05 
Pienehkö, tosin kokoonsa nähden riittävän voimakas. Pää saisi olla pidempi ja jalompi. Pysty olkavarsi, eturintaa saisi 

olla enemmän. Etukäpälät kääntyvät ulos. Rintakehä vielä matala, hyvät takakulmaukset, puhdas väri, selkä kaartuu 

liikkuessa. Toivottavasti kasvaa vielä lisää korkeutta, luo matalaraajaisen vaikutelman. P 4:t puuttuvat. Mukava luonne. 

JUN H 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Bonel Patricia 45455/02 
Suuri jalo, hieman kevyt narttu. Hyvä pään pituus, hieman laskeva kuononselkä. Pitkä kaula, hyvä ryhti, suora selkä, 

hieman pitkä lanneosa. Rintakehä voisi olla hieman syvempi ja eturinta täyteläisempi. Erinomaiset takakulmaukset, 

kintereet painuvat hieman. 

AVO ERI 1 PN 3 VARASERT CACIB 

 

Nartut valioluokka 

 

Bonel Onella 41628/02 
Tasapainoinen hyvärakenteinen ja tarpeeksi voimakas narttu. Hyvä pään pituus ja suorat linjat, mutta otsapenger saisi 

olla selvempi. Pitkä kaula, hyvä lapakulmaus ja eturinta, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, tiiviit käpälät. Kintereet 

painuvat hieman. Esiintyy rauhallisesti. 

VAL ERI 1 PN 1 ROP KANSMVA 


