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Musta & Harlekiini 

Urokset, pentuluokka 

 

Jättiläisen Kalanchoe 43583/05 
Vajaa 9 kk, mittasuhteiltaan oikea urospentu jolla hyvän mittainen pää jossa voisi olla hieman voimakkaampi kuono-

osa, Vielä hieman takaluisu kallo, avoimet silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut etuosa, riittävä 

luusto ja runko ikäisekseen, hieman niukasti kulmautunut takaosa ja lyhyt lantio. Liikkuu ikäisekseen kevyesti, hieman 

epäpuhdas väri, hyvä luonne. 

PEN 1 

 

Nartut, pentuluokka 

 

Polla Rossamagic Margenis 50936/05 
8 kk vanha tyylikäs narttupentu jolla erinomaiset päänlinjat, hyvä kaula, riittävä luusto ja runko, hyvin kulmautunut 

edestä ja takaa, aavistuksen pysty lantio. Liikkuu kevyesti pitkällä askelmitalla, hyvä luonne. 

PEN 1 KP ROP 

 

Urokset, junioriluokka 

 

Danemanian Messenger 27257/05 
11 kk, vielä hyvin kehitysvaiheessa oleva hyvänkokoinen uros, oikean mittainen pää, kuono-osa voisi olla 

voimakkaampi ja päänlinjat paremmat, hyvä kaula, niukasti kulmautunut etuosa, hyvä joskin hieman pitkä runko, luusto 

voisi olla hieman voimakkaampi, riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu lyhyellä askeleella, köyristää ylälinjaansa, 

karva vaihtumassa. Hyvä luonne. 

JUN H 

 

Genedda Zorro’s Son 38593/05 
10 kk, hyvänkokoinen nuori uros jolla oikeat mittasuhteet, hieman pyöreälinjainen pää, erittäin kapea alaleuka, hyvä 

kaula, suora olkavarsi, eturaajojen pitäisi olla suoremmat, Erinomainen runko ikäisekseen, hyvin kulmautunut takaosa, 

hieman luisulantio. Liikkuu köyristäen ylälinjaansa ja takaraajat rungon alla. Hieman epäpuhdas väri. Hyvä luonne. 

JUN H 

 

Jättiläisen Januarius 13833/05 
14 kk, kookas uros jolla oikeat mittasuhteet, riittävän pitkä pää mutta otsapenger voisi olla selvempi, avoimet silmät 

häiritsevät ilmettä, oikein asettuneet korvat, hyvä kaula, riittävä luusto ja runko, voisi olla paremmin kulmautunut 

edestä, riittävästi takaa, saisi liikkua paremmalla askelmitalla, korkea hännän asento. Ok väri ja luonne, tarvitsee 

kehätottumusta. 

JUN H 

 

Saradane’s Fearless Mind 40544/05 
12 kk vanha uros jolla oikealinjainen pää, kuono-osa ja otsapenger voisivat vielä vahvistua, hieman lentävät korvat, 

hyvä kaula, hieman suora olkavarsi, riittävä luusto, ikäisekseen hyvä runko, pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, 

hieman pehmeät ranteet ja littanat tassut edessä, vielä kovin pentumaiset liikkeet. Hyvä väri ja luonne. 

JUN H 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Magic Alaunt Diili 45146/04 
18 kk, hoikassa kunnossa esitetty voimakaspäinen uros, pää saisi olla kauttaaltaan pidempi ja kulmikkaampi, hyvä 

kaula, niukasti kulmautunut etuosa, tarvitsee lisää massaa ja runkoa, riittävästi kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin 

löysästi ja korkealla etuaskeleella. Hyvä väri. Ystävällinen luonne, tarvitsee kehätottumusta. 

NUO H 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Genedda Symphony of Spots 40945/01 
POISSA 

 

Jättiläisen Gregor Mendel 28328/03 
Vajaa 3 vuotias, erinomaisessa lihaskunnossa esitetty keskikokoinen uros, riittävän mittainen pää, hieman leveä kallo ja 

poskia, erinomainen kaula, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva luusto, riittävä runko. Ok väri. Hyvä luonne. Liikkuu 

jäntevästi riittävällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. 

AVO ERI 1 PU 2 SERT FINMVA 

 

Urokset, valioluokka 



 

Hyperion Forjari 45750/03 
2-vuotias kookas mittasuhteiltaan oikea erittäin hyvin kehittynyt uros, oikealinjainen pää joka voisi olla hieman pidempi 

ja elegantimpi, hyvä kaula, runko ja luusto, suora olkavarsi, riittävästi kulmautunut takaosa, hyvät tassut. Liikkuu 

riittävällä askelmitalla mutta taka-askel voisi olla ponnekkaampi. Esiintyy erinomaisesti. Ok väri. 

VAL ERI 1 PU 1 VSP 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Rivercrest Jane Grey 34693/05 
12 kk tyylikäs nuori narttu, kaunisilmeinen oikealinjainen pää, otsapenger saa vielä kehittyä, hyvä kaula, hieman 

etuasentoinen lapa, ikäisekseen riittävä runko jossa oikeat mittasuhteet, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu kevyesti 

hyvällä askelmitalla mutta vielä hieman kapeasti takaa. Hyvä väri ja luonne. 

JUN EH 1 

 

Saradane’s From Heart 40547/05 
12 kk vanha kevytrakenteinen narttu, narttumainen pää jossa sopiva pituus, kuono-osa voisi olla voimakkaampi, erittäin 

lentävät korvat häiritsevät pahasti ilmettä, hyvä kaula, niukasti kulmautunut etuosa ja eturinta puuttuu, riittävä runko ja 

takaosan kulmaukset. Liikkuu vielä kovin pentumaisesti. Hyvä väri ja luonne. 

JUN H 

 

Tribeca Taraba 9454/05 
14 kk elegantti narttu, sopivan mittainen pää jossa saisi olla elegantimpi kallo-osa, pitkä kaula, hyvin kulmautunut 

edestä ja takaa, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, hyvä runko mutta pitkä lanneosa, hyvä luusto ja tassut. Liikkuu 

halutessaan hyvällä askelmitalla mutta tarvitsee kovasti kehätottumusta. Väri ok. 

JUN EH 2 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Jättiläisen Illyria B’Seba 48299/04 
18 kk, erittäin hyvin kehittynyt, eriomaisessa lihaskunnossa esitetty aavistuksen matalaraajainen narttu, oikealinjainen 

pää, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko ja luusto, erinomainen säkä ja eturinta. Tasapainoiset 

liikkeet. Hyvä väri. 

NUO ERI 1 PN 2 SERT 

 

Jättiläisen Ilythia B’Seba 48296/04 
18 kk vanha hyvin kehittynyt tasapainoinen narttu, hyvän pituinen pää jossa saisi olla voimakkaampi kuono-osa ja 

otsapenger, riittävä kaula, hyvä mutta pitkä runko, tasapainoisesti kulmautunut. Saisi liikkua paremmalla askelmitalla. 

Hyvä väri ja luonne. 

NUO EH 3 

 

Jättiläisen Istar B’Seba 48298/04 
18 kk vanha voimakas narttu, oikeanmittainen pää jossa otsapenger saa vielä kehittyä, hieman avoimet silmät, hyvä 

kaula, tasapainoiset kulmaukset, Tilava pitkä runko, saisi liikkua paremmalla askelmitalla. Hyvä luonne ja väri. 

NUO EH 4 

 

Magic Alaunt Daami 45151/04 
18 kk, mittasuhteiltaan oikea, oikealinjainen pää jossa voisi olla elegantimpi kallo-osa, hyvä kaula, riittävästi 

kulmautunut etuosa ja runko, hyvin kulmautunut takaosa, avonaiset tassut. Liikkuu vielä löysästi vaikkakin oikealla 

askelmitalla, nostaa häntänsä erittäin korkealle. Liian tumma harlekiiniväritys. Hyvä luonne. 

NUO H 

 

Magic Alaunt Dap’Ple 45150/04 
18 kk, voimakas nuori narttu jolla oikealinjainen hieman urosmainen pää, suuret korvat, hyvä kaula, hieman suora 

olkavarsi, hyvä luusto ja tilava runko vaikka hieman hoikassa kunnossa, riittävästi kulmautunut takaosa. Tasapainoiset 

joustavat liikkeet. Väri ok, hyvä luonne. 

NUO EH 2 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Bonel Sasha 24282/04 
2-vuotias tasapainoinen narttu, oikealinjainen pää jossa voisi olla hieman pidempi kuono-osa, kaunis kaula ja säkä, 

tasapainoiset kulmaukset, tilava hieman pitkä runko. Tasapainoiset liikkeet jotka voisivat olla hieman ponnekkaammat. 

Erinomainen väri ja luonne. Elegantti kokonaisuus. 

AVO ERI 1 PN 3 VASERT 

 

Bonel S’Aidee Dogiwogi 24283/04 



2 v, tasapainoinen ja elegantti narttu, oikealinjainen hieman kevyt pää, hyvä kaula, vielä hieman kapea edestä ja 

olkavarsi voisi olla paremmin kulmautuneet, riittävän tilava hieman pitkä runko, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu 

kevyesti mutta hieman löysästi edestä. Hyvä väri ja luonne. Mallikelpoinen esiintyminen. 

AVO EH 2 

 

Iwa Sanfraga 39637/04 
1v 11 kk, erittäin voimakas narttu, oikealinjainen urosmainen pää, hyvä kaula, runko ja luusto sekä tasapainoiset 

kulmaukset. Liikkuu hyvin löysästi ja hieman pihtikinttuisesti takaa. Toivoisin selvemmän sukupuolileiman. Ok väri. 

Hyvä luonne. 

AVO H 

 

Nartut, valioluokka 

 

Rivercrest Susa of Genesis 20766/02 

4 vuotias jo charmikkaasti harmaantunut hyvin elegantti, kaunislinjainen nartunpää jossa voisi olla hieman selvempi 

otsapenger, kaunis kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen säkä, runko ja rungonsyvyys. Tasapainoiset 

kevyet liikkeet. Esiintyy mallikelpoisesti joskin hieman laiskasti. 

VAL ERI 1 PN 1 ROP RYP 4 

 

Saradane’s Candy For World 16021/04 
2,5 vuotias vahva hyvin värittynyt valionarttu, voimakas oikealinjainen pää, kallo-osa voisi olla elegantimpi ja alaleuka 

voimakkaampi, Kaunis kaula jossa hieman löysää nahkaa, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja runko. Liikkuu 

kevyesti mutta takaliike voisi olla vapaampi. Hyvä luonne. 

VAL ERI 2 PN 4 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Jättiläisen 
165,170,171,172 Ryhmä nuoria lupaavia tasapainoisia koiria, tasainen ryhmä jossa perusasiat kunnossa. 

 

 

Keltainen & Tiikerijuovainen 

Urokset, junioriluokka 

 

Heritage Hill’s Texas Tycoon 25654/05 
15 kk hyvin kehittynyt kaunislinjainen, oikean mallinen pää, oikeat mittasuhteet rungossa. Hyvä kaula ja tasapainoiset 

kulmaukset. Hyvä runko. Hieman lyhyt luisu lantio. Seistessään tyylikäs. Erinomainen väri ja luonne. Liikkuu lyhyellä 

ja voimattomalla taka-askeleella ja köyristää ylälinjaansa. 

JUN EH 1 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Grandmans Luca Jr 46881/04 
POISSA 

 

Great-Golden’s Iberian Kuu 43459/04 
1,5 vuotias, erinomainen koko ja mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Oikealinjainen pää, otsapenger saa vielä kehittyä. 

Hieman pienet silmät. Hyvä kaula ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Hyvä väri ja 

luonne. 

NUO ERI 1 PU 2 SERT 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Edendane’s Gil-Galad 27695/04 
23 kk tyylikäs vielä kehitysvaiheessa oleva uros. Oikealinjainen pää jossa liikaa poskia. Kaunis kaula. Hieman suora 

olkavarsi. Rungon tulee saada vielä tilavuutta ja syvyyttä. Erinomainen takaosa. Liikkuu edestä hyvin löysästi. Takaa 

hyvin. Erinomainen väri ja luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

AVO EH 1 

 

Grazy Danes Kid of Spargo 32232/99 
POISSA 

 

Urokset, valioluokka 

 

Edendane’s Henry Higgins 37095/03 
2,5 vuotias kookas hyvin kehittynyt, mallikas uroksen pää. Erinomainen profiili, hyvä kaula. Tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen runko. Hyvin tyylikäs seistessään. Liikkuu vapaasti, hieman löysästi edestä. 

Erinomainen väri ja luonne sekä esiintyminen. 

VAL ERI 1 PU 1 ROP 



 

Nartut, junioriluokka 

 

Alder Glade’s Daphne Great-M 35389/05 
9 kk elegantti pikkunarttu. Tyylikäs pää joka voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Hieman suora olkavarsi. 

Ikäisekseen riittävä runko. Riittävät takakulmaukset. Hyvä väri ja luonne. Liikkuu epäpuhtaasti takaa, siitä johtuen eva. 

JUN EVA 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Grandmans Lucerne 46887/04 
POISSA 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Dogiwogin Laodicea 37250/99 
6 v. elegantti hieman kevyt narttu, narttumainen hieman pieni pää. Tyylikäs kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä 

runko, luusto voisi olla numeroa vahvempi. Seistessään tyylikäs. Liikkuu kevyesti mutta epäpuhtaasti edestä. Hyvä väri 

ja luonne. 

AVO EVA 

 

Great-Golden’s Brilliant 11415/01 
4 v. tukeva narttu, narttumainen pää jossa voisi olla selvempi otsapenger. Kaunis kaula. Tasapainoiset kulmaukset. 

Hyvä säkä. Tilava hieman pullea runko. Hieman pehmeä selkä joka näkyy erityisesti liikkeessä. Liikkuu hyvällä 

askelmitalla mutta löysästi edestä. Hyvä väri. Tarvitsee itseluottamusta esiintymiseen. 

AVO EH 3 

 

Great-Golden’s Gimmel-Moon 15197/04 
2,5 v. Tasapainoinen voimakaspäinen narttu. Päässä oikeat linjat. hyvä kaula ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. 

Liikkuu hyvällä askelmitalla mutta hieman pihtikinttuisesti takaa. Hyvä väri ja luonne. 

AVO EH 2 

 

Lagarada’s Pearl to Chiccarelia 31799/04 
2 v. tasapainoisesti rakentunut narttu. Mallikas oikealinjainen nartunpää. Hieman avoimet luomet. Hyvä kaula. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko ja syvyys. Liikkuu hyvin. Mallikelpoinen esiintymien. Hyvä väri. 

AVO ERI 1 PN 2 SERT 

 

Nartut, valioluokka 

 

Dogiwogin Nicola Snowstorm 46677/02 
3,5 v. tyylikäs valionarttu. Narttumainen tyylikäs pää. Hieman takaluisu kallo. Hyvä kaula. Suora olkavarsi. Hyvä säkä 

ja runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Kevyet liikkeet hieman löysä edestä. Hyvä väri ja luonne. 

VAL ERI 3 PN 4 

 

Great-Golden’s Ze-On-Saara 10579/99 
lähes 8-vuotias hyväkuntoinen narttu. Elegantti nartun pää. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. 

Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti. Hyvä väri ja luonne. Mukava nähdä näin hienokuntoinen veteraanidoggi. 

VAL ERI 2 PN 3 

 

Ritzypal’s Booby on Stars 34243/03 
2 v. kaunisilmeinen nartunpää. Tyylikäs kokonaisuus. Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautunut tilava runko. Joustavat 

kevyet liikkeet. Hieman löysä edestä. Hyvä väri, luonne ja mallikelpoinen esiintyminen. 

VAL ERI 1 PN 1 VSP 

 

Nartut, veteraaniluokka 

 

Great-Golden’s Woman-In-Love 12660/97 
Lähes 10-vuotias elegantti hieman hoikka narttu. Elegantti nartunpää. Tyylikäs kaula. Hieman niukasti kulmautunut 

etuosa. Hyvä takaosa. Kauniit linjat. Ikä näkyy jo liikkeessä ja kunnossa. 

VET EH 1 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Great-Golden’s 
182, 189, 190, 193 Tasainen ryhmä hyväntyyppisiä tanskandoggeja. Oikea pää tyyppi. Ryhmässä eri ikäisiä koiria, 

tyyppi säilynyt. 

1 KP ROP BIS-KASV 3 

 

 



Sininen 

Urokset, junioriluokka 

 

Boarhunters Winston Herdolf S45695/2005 
10 kk vanha hyvänkokoinen, epävarmasti käyttäytyvä. Oikean mittainen pää, avoimet silmäluomet. Hyvä kaula. Suora 

edestä ja eturinta puuttuu. Vielä kehittymätön runko. Riittävät takakulmaukset. Kevyet liikkeet. 

JUN EVA 

 

Urokset, nuortenluokka 

 

Saradane’s D’Willowrun 43588/04 

1 v 9 kk elegantti hieman ilmava uros joka esitetään hieman hoikassa mutta erinomaisessa lihaskunnossa. Pitkä tyylikäs 

pää. Hyvä kaula. Hieman niukasti kulmautunut etuosa. Hyvin kulmautunut takaosa. Vielä kevyt runko jonka täytyy 

täyttyä ja syventyä. Liikkuu erittäin joustavasti ja kevyesti. Hyvä väri ja luonne. 

NUO EH 1 

 

Urokset, avoinluokka 

 

Bonel Roland 14105/04 
2-vuotias hieman matala, vahva uros. Voimakas oikealinjainen uroksen pää, posket voisivat olla sileämmät. Hyvä kaula. 

Erinomainen luusto ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelmitalla, hyvin löysästi edestä. Hyvä väri 

ja luonne. 

AVO ERI 1 PU 2 SERT FINMVA 

 

Tavernier’s Barret’s Privateer 31551/05 
2 v. tyylikäs uros. Vahva hyvälinjainen uroksen pää, etummaiset hampaat tasapurennassa. Hyvä kaula. Hieman suora 

olkavarsi, riittävä runko joka voisi olla syvempi. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu kevyesti mutta hieman 

löysästi edestä. antaa vielä hieman ilmavan vaikutelman. Hyvä väri ja luonne. 

AVO EH 2 

 

Urokset, valioluokka 

 

Bonel Oswald 41624/02 
3,5 vuotias mittasuhteiltaan oikea valiouros. Hyvän mittainen mutta hieman pyöreälinjainen pää, otsapenger voisi olla 

selvempi. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset, tilava runko. Liikkuu yhdensuuntaisesti, taka-askel voisi olla 

voimakkaampi. Hyvä väri ja luonne. 

VAL ERI 2 PU 3 

 

Wysiwyg Luke Skywalker V Longo 27636/00 
6 vuotias erinomaista tyyppiä oleva tyylikäs uros. Linjakas pää, erinomainen profiili. Tasapainoinen rakenne. Liikkuu 

hyvin. Hyvä väri ja luonne. 

VAL ERI 1 PU 1 ROP 

 

Nartut, junioriluokka 

 

Boarhunters Wild Vuokko Herdolf S45700/2005 
9 kk elegantti narttupentu. Narttumainen pää jossa kuono-osa voisi vielä voimistua. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula. 

Tasapainoiset kulmaukset, riittävä runko. Liikkuu kevyesti, taka-askel voisi olla voimakkaampi. Hyvä väri ja luonne. 

JUN EH 1 

 

Nartut, nuortenluokka 

 

Saradane’s Domina of Mind 43581/04 
1 v 9 kk kookas vahva narttu. Oikealinjainen pää joka voisi olla hieman pidempi. Hyvä kaula. Vahva luusto ja runko. 

Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. Hyvä väri ja luonne. 

NUO ERI 1 PN 1 VSP SERT 

 

Nartut, avoinluokka 

 

Herdolf Padme Naberrie 41556/04 
19 kk vahva elegantti narttu. Tyylikäs pitkä nartun pää jossa kuono-osa voisi olla voimakkaampi. Kaunis kaula. 

Erinomaisesti kulmautunut etuosa. Tilava hieman pitkä runko. Hyvä takaosa. Kevyet liikkeet. Erinomainen väri ja 

luonne. 

AVO ERI 1 PN 2 VASERT 


