
JOENSUU 15.8.2009 

Tuomari: MARKKU MÄHÖNEN 

sininen 
 
urokset 
 
valioluokka 
 
Alexander FIN33455/07 
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä koko. Hyvälinjainen pää. Väriin sointuvat silmät. Hyvä ylälinja. Rintakehä voisi 
olla hieman pidempi. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä käytös. 
VAL ERI1 PU1 VSP 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Bonel Ä-Yön Lady Yö 
JUN POISSA 
 
Bonel Ä-Yön Tiia Maria 
JUN POISSA 
 
avoinluokka 
 
Anastasia FIN33971/07 
oikeat mittasuhteet. Hyvä koko ja vahvuus. Leveät leuat mutta etupurenta voisi olla parempi. Hyvät 
päänlinjat. Hyvä kaula ja rungon volyymi. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkeessä koira on kovin laiska eikä se 
saa taakse riittävää tehoa ja askelpituutta. Seistessään vaikuttava kokonaisuus mutta liikkeiden tulee 
parantua. Myöhästyi, siksi pelkkä laatuarvostelu. 
AVO EH 
 
Bonel Zara Odessa FIN46709/07 
Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä vahvuusaste. Hyvä kuonon ja kallon linja, huultenkaari voisi olla parempi. 
Erinomainen kaula ja rungon volyymi. Hyvät kulmaukset ja raajojen luusto sekä käpälät. Liikkuu hyvällä 
askeleella. Miellyttävä käytös. 
AVO ERI1 PN1 SERTI FI MVA ROP 
 
valioluokka 
 
Bonel Onella 
VAL POISSA 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Bonel 
KASV EI ESITETTY 
 
 
 



musta/harlekiini 
 
urokset 
 
pentuluokka 
 
Mi'havana Eye of the Tiger FIN62834/08 
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä vahvuus. Hyvälinjainen pää. Hyvä otsapenger. Huultenkaari saa vielä 
kehittyä. Hyvä kaula. Lupaava runko. Erinomainen raajaluusto. Hyvät kulmaukset. Ikäisekseen erittäin hyvät 
raajat. Liikkuu hyvin. Jonkun verran pienehköjä läiskiä. Miellyttävä käytös. 
PEN1 KP ROP-PENTU 
 
Mi'havana Elvis To Ozaenas FIN62832/08 
Erinomaiset mittasuhteet ja kokonaisvahvuus. Vahva pää jossa hyvä otsapenger, huultenkaari voi vielä 
kehittyä. Erinomainen kaula. Ikään sopiva runko. Erinomainen vahva raajaluusto ja tasapainoiset 
kulmaukset. Terverakenteiset raajat. Hyvät käpälät. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Miellyttävä käytös. 
PEN 2 KP 
 
nartut 
 
pentuluokka 
 
Danamanian Tyylilyyli FIN62269/08 
Mittasuhteiltaan oikea. Oikeat ääriviivat. Hyvänmittainen ja -linjainen pää. Lupaava huultenkaari. Hyvä 
kaula. Ikään sopiva runko. Kulmaukset voisivat olla hieman voimakkaammat. Hieman vielä heikohko 
takaosa mutta sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Väritys voisi olla parempi. Miellyttävä käytös. 
PEN 1 KP VSP-PENTU 
 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Sorbonna Style Brus FIN37151/08 
Hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Voimakas hieman lyhytlinjainen pää. Hieman jo liian löysät 
huulet. Hyvä kaula. Eturinnan tulisi olla voimakkaampi. Hyvä raajaluusto ja käpälät. Kovin jyrkkä lantio ja 
kapea reisi. Liikkeen tulisi olla tehokkaampaa. Hieman suttuinen väritys. 
JUN H 
 
valioluokka 
 
Ozaenas Lovejoy FIN17909/05 
Erinomaiset mittasuhteet ja vahvuusaste. Voimakas pää, jossa hyvät linjat. Vahva kaula ja erinomainen 
runko. Hyvät kulmaukset sekä keskivahva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä askelpituus mutta hieman pehmeä 
kintereestään. Miellyttävä käytös. 
VAL ERI1 PU1 VSP 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Immortala VIva America Liberte 
JUN POISSA 



Ozaenas Passion Play FIN57947/08 
Mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen hyvänvahvuinen. Hyvä pään pituus, otsapenger voisi olla 
selvempi. Erinomainen kaula. Lupaava runko. Hyvät kulmaukset ja raajojen luusto. Liikkuu hyvällä 
askeleella. Miellyttävä käytös. ROP-Juniori 
JUN ERI1 PN3 SERTI 
 
Ozaenas Pink Rose FIN57946/08 
Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Pitkä, hyvälinjainen pää saa kuitenkin vielä vahvistua. Hyvä kaula. Riittävä 
runko. hyvä raajojen luusto ja käpälät. Tasapainoiset kulmaukset, jotka voisivat olla hieman 
voimakkaammat. Hyvä sivuaskeleen pituus mutta vielä pehmeä kintereistään. Hieman hermostunut 
käyttäytyminen 
JUN EH2 
 
avoinluokka 
 
Hoppingham`s Screeching Hag FIN42626/07 
Mittasuhteiltaan oikea. Kokonaisuus saisi olla hieman vahvempi. Hyvä kuonon ja kallon linja sekä 
otsapenger mutta kuono-osan tulisi olla voimakkaampi samoin huulenkaaren. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. 
Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvät kulmaukset. Keskivahva raajaluusto. Hyvä sivuaskel. hieman kapea takaa. 
Miellyttävä käytös. 
AVO EH2 
 
Ozaenas Obsession FIN43215/07 
Oikeat mittasuhteet. Hyvä koko ja vahvuus. Hyvä pään sivuprofiili. Pää voisi olla tyylikkäämpi nartulle ja 
huulet tiiviimmät. Hyvä kaula, säkä ja rungon volyymi. Hyvät kulmaukset, keskivahva raajaluusto. 
Erinomainen sivuaskel, hieman kapea takaa. Miellyttävä käytös. 
AVO ERI1 VASERT 
 
valioluokka 
 
Black Terminator`s Cecilia FIN32778/06 
Mittasuhteet hyvät, samoin vahvuusaste. Hyvälinjainen pää. Hyvä huulten kaari. Erinomainen kaula. Hyvä 
ylä- ja alalinja. Eturinta voisi olla vahvempi. Hyvät kulmaukset. Keskivahva raajaluusto. Liikkuu hyvin. väri 
voisi olla parempi. Miellyttävä käytös. 
VAL ERI4 
 
Bonel Santra FIN24281/04 
Mittasuhteiltaan oikea, kauniit ääriviivat. Hyvälinjainen pää, jossa hyvä sukupuolileima. Hyvä kaula, ylä- ja 
alalinja. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Keskivahva raajaluusto. Hyvät kulmaukset. Tiiviit käpälät. Liikkuu 
hyvällä askeleella. Miellyttävä käytös. 
VAL ERI3  
 
Ozaenas Nomparel FIN54549/06 
Erinomaiset mittasuhteet, vahvuusaste sekä koko. Hyvän pituinen pää, jossa hyvä vahvuus. Huultenkaari 
voisi olla voimakkaampi. Erinomainen kaula, ylä- ja alalinja. Tasapainoiset, riittävät kulmaukset. Keskivahva 
raajaluusto. Hyvät käpälät. liikkuu kokonaisuutena erittäin hyvin. Miellyttävä käytös. Joiden läiskien väri 
voisi olla parempi. 
VAL ERI2 PN2  
 
Ozaenas Nougat FIN54548/06 



Erinomaiset mittasuhteet, ääriviivat ,koko ja vahvuus. Hyvälinjainen pää, jossa hyvä huultenkaari. 
Erinomainen kaula, hyvä rungon volyymi. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä ylä- ja etulinja. 
Erinomainen takaosa, liikkuu hyvällä askeleella. Miellyttävä käytös. 
VAL ERI1 PN1 ROP 
 
veteraaniluokka 
 
Ozaenas elegia FIN33412/00 
Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Erinomainen pitkä, oikealinjainen pää. Kaunis huulenkaari. Erinomainen 
kaula, säkä, ylä- ja alalinja. Eturinta voisi olla hieman voimakkaampi. Erittäin kaunis takaosa. Hyvät käpälät. 
Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Aavistuksen kuivunut takaosa iän myötä. 
VET ERI1 PN4 VET-ROP 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Ozaenas  
Hyvä ryhmä oikeanvahvuisia ja –tyyppisiä koiria, joilla kaikilla oikeat rungot. Ryhmässä koiria veteraanista 
junioriin. Koirilla hyvät rakenteet, raajaluustot ja vahvuudet sekä miellyttävät käytökset .Ryhmä liikkuu 
hyvin. 
KASV1 KP ROP-KASV 
 
 
keltainen/tiikerijuovainen 
 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Don se soi des Petites Vernieres LOF2D.AL.70119 
Mittasuhteiltaan oikea. Erittäin vahvarakenteinen, ikäisekseen kovin valmis. Vahva pää, joka voisi olla 
hieman pidempi. aavistus jo liikaa huulia. Tiukka alahuuli. Hyvä kaula, eturinta ja runko. Tasapainoiset 
kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Miellyttävä käytös. Koira voisi olla kauttaaltaan tyylikkäämpi. 
JUN EH2 
 
Great Hillmans Dakota DKK21707/08 
Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvälinjainen pää, jossa erinomainen pituus. Hyvä kaula, ylä- ja 
alalinja. Erittäin lupaava eturinta ja runko. Erinomainen takaosa. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. 
Miellyttävä käytös. 
JUN ERI1 PU2 SERTI ROP-juniori 
 
Love-Dane`s Do not Care a Hoot FIN38043/08 
Mittasuhteiltaan erinomainen, erittäin hyvä vahvuus. Hyvä pään profiili, kallo-osa saa vielä tasoittua. Hyvä 
kaula, lupaava runko. Hyvä raajojen luusto. Hyvät kulmaukset. Sivuliikkeessä hyvä askel, etuosan tulisi olla 
tiiviimpi. Koira ei tänään suostu yhteistyöhön tuomarin kanssa purentaa katsottaessa eikä sitä tältä osin 
voida arvostella. 
JUN EVA 
 
avoinluokka 
 
Dogiwogin Charles FIN46161/07 
Mittasuhteiltaan hyvä, erinomainen rungon vahvuus. Hyvä kuonon ja kallon linja samoin otsapenger. 
Kuonon tulisi olla täyteläisempi silmien alta. Kaunis kaula, hyvä säkä. Hyvä eturinta. Rintakehä voisi olla 



hieman pidempi. Tasapainoiset hieman niukat kulmaukset. Liikkeessä hyvä rytmi mutta askel saisi olla 
pidempi. Miellyttävä käytös. 
AVO EH1 
 
valioluokka 
 
Abragabra`s Fantastic Phenom FIN33154/04 
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste ja koko. Pitkä, hyvälinjainen pää. Huulenkaari voisi olla 
voimakkaampi. Erinomainen kaula, eturinta ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkeessä 
oikea rytmi, askel voisi työntää voimakkaammin takaa. Miellyttävä käytös. 
VAL ERI 
 
Edendane`s Henry Higgins FIN37095/03 
Erinomaiset mittasuhteet, vahvuus, koko ja ääriviivat. Kaunislinjainen pää, jossa kaunis huultenkaari. 
Erinomainen kaula. Upea ylä- ja alalinja. Hyvä eturinta ja etuosa. Tasapainoinen hyvinrakentunut takaosa. 
Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. 
VAL ERI1 PU1 ROP 
 
Euro Power Boy Toy FIN 17131/07 
Erinomaiset mittasuhteet, koko ja ääriviivat. Hyvä kuonon ja kallon linja, otsapneger sekä huulten kaari. Pää 
voisi kuitenkin olla aavistuksen tyylikkäämpi kokonaisuutena. Erinomainen kaula, eturinta ja runko. Hyvät 
kulmaukset ja raajojen luusto. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. 
VAL ERI4  
 
Highesteem King IV Eden FIN27687/08 
Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvä koko. Hyvä pään profiili sekä otsapenger. Hyvä huultenkaari. Hyvä 
kaula. Riittävä eturinta. Runko voisi olla hieman voimakkaampi. Tasapainoiset hyvät kulmaukset. Liikkuu 
hyvin. Miellyttävä käytös. 
VAL ERI2 PU3 
 
Jättiläisen Oxytropis FIN11781/07 
Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä pään pituus, samoin linjat ja huultenkaari. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. 
Lyhyehkö rintakehä ja rungon volyymin tulisi olla voimakkaampi. Hyvät kulmaukset, erityisesti takana. Hyvä 
sivuliike mutta löysä edestä. Miellyttävä käytös. 
VAL EH 
 
Love-Danes Åthello FIN47616/05 
Oikeat mittasuhteet, erinomainen vahvuus. Hyvä pään pituus ja profiili mutta se voisi olla hieman 
tyylikkäämpi. Hyvä kaula, eturinta ja rungon volyymi. Tasapainoiset kulmaukset. Suorat edestakaiset 
liikkeet, hyvät sivulta. 
Miellyttävä käytös. 
VAL ERI3 PU4 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Heritage Hills Myles of Style 
JUN POISSA 
 
May Day Univers PKR.97711 



Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste. Hyvä kuonon ja kallon linja sekä otsapenger. Hyvä huulten kaari 
mutta hieman liikaa huulipussia. Kaunis kaula. Lupaava runko. Hyvä raajojen luusto ja kulmaukset. 
Sivuliikkeessä hyvä askelpituus mutta askel on vielä löysää erityisesti takaa. Hyvät käpälät. Miellyttävä 
käytös. 
JUN EH1 
 
nuorten luokka 
 
Highesteem Pleasant Suprise FIN60680/08 
Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Pitkä pää. Hyvä kuonon ja kallon linja. 
Kaunis huulten kaari. Pään sukupuolileima hyvä. Kaunis kaula, säkä ja ylälinja. Ikään sopiva eturinta ja 
rungon volyymi. Hyvä etuosa. Erinomaiset takakulmaukset. Leveä reisi. Liikkeessä hyvä jousto ja rytmi. 
Taka-askel saa kehittyä tehokkaammaksi. Miellyttävä käytös. 
NUO ERI1 PN1 SERT VSP 
 
avoin luokka 
 
Love-Danes Ällis-Stella FIN19890/06 
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä sukupuolileima. Voisi olla kauttaaltaan hieman vahvempi. Hyvä kuonon ja 
kallon linja. Otsapenger voisi erottua selvemmin. Kaunis huulenkaari. Hyvä kaula. Eturinta ja runko voisi olla 
voimakkaampi. Tasapainoiset kulmaukset. Keskivahva raajaluusto. Hyvä sivuaskel. Miellyttävä käytös. 
AVO EH1 
 
valioluokka 
 
Love Dane`s Valentine  FIN16370/03 
Mittasuhteiltaan oikea. Kokonaisuus voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä kuonon ja kallon linja sekä 
otsapenger. Erinomainen kaunis kaula, säkä ja ylälinja. Riittävät eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset. 
Raajojen luusto voisi olla vahvempaa. Hyvänmittainen sivuaskel vaikka esiintyykin hieman laiskasti. 
Miellyttävä käytös. 
VAL ERI1 PN2 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Love-Dane's 
KASV EI ESITETTY 


