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Tuomarina Juha Putkonen 

keltainen / tiikerijuovainen 
 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Dogiwogin Dexter FIN52796/07 
15kk, tasapainoisesti kehittynyt, vahvaluustoinen. Erinomaisen raajakorkeuden omaava, lupaava 
junioriuros. Kallon ja kuononlinjat eivät aivan yhdensuuntaiset. Hieman epävarmat korvat. Tummat silmät. 
Hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä. Eturinnan tulee vielä kehittyä. 
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä leveä reisi. Erinomaiset käpälät. Liikkuu edestä 
epävakaasti, muuten hyvin. Lupaava kokonaisuus 
JUN ERI1 PU2 SERTI 
 
avoinluokka 
 
Great-Goldens Irwin Goodman FIN43461/04 
Koon alarajoilla oleva mittasuhteiltaan oikea. Hyvä raajaluusto. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuonon 
linjat. Voisi käyttää korviaan paremmin. Kauniit, tummat silmät. Hyvä purenta. Kaula voisi olla hieman 
pidempi. Selvä säkä. Hyvä rintakehä. Riittävä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä tiikeriväritys. 
Hyväasentoinen häntä. Liikkuu tasapainoisesti. Hyvässä lihaskunnossa. 
AVO ERI1 PU3 VASERT 
 
valioluokka 
 
Abragabras Fantastic Phenom FIN33154/04 
Hyvänkokoinen, erinomaista tyyppiä edustava. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat, hieman 
vaaleat silmät. Hyvät tiiviit alaluomet. Hyvä purenta. Hieman kapea alaleuka. Epävarmat korvat. 
Erinomainen rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä kaula ja säkä. Hyväasentoinen häntä. 
Liikkuu hyvin. 
VAL ERI1 PU1 VSP 
 
veteraaniluokka 
 
Dogiwogin Sunnysize 
VET POISSA 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Alder Glade`s Rihanna FIN28551/08 
10kk tasapainoisesti kehittynyt, hyväluustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Kaunislinjainen pää, jossa lähes 
yhdensuuntaiset kallon- ja kuononlinjat. Epävarmat korvat. Tummat silmät, tiiviit luomet. Hyvä purenta. 
Kaunis kaula. Hyvä säkä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä. Eturinnan tulee kehittyä. Tasapainoiset 
kulmaukset. Erinomaiset käpälät. Hyväasentoinen, lyhyehkö häntä. Vielä hieman löysyyttä edessä, muuten 
liikkuu hyvin. Seistessä ylälinja pettää. Lupaava. 
JUN EH1 



 
Daneplanet Cinnamon Dream FIN15552/08 
Tasapainoisesti kehittynyt keskivahva. Yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat. Keskiruskeat silmät. Tiiviit 
luomet. Hyvä purenta. Sään tulisi olla selvempi. Hieman painunut selkä. Rintakehän ja eturinnan tulee vielä 
kehittyä. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Erinomaiset käpälät. Kaunis brindle-väritys. Vielä 
löysyyttä kyynärpäissä. Voimaton ja lyhyt taka-askel. 
JUN EH2 
 
avoinluokka 
 
All About the Daisy Chain FIN39796/07 
Ryhdikäs, kaunislinjainen, erinomaisen raajaluuston omaava. Kaunislinjainen pää. Vasen korva hieman 
epävarma. Alaluomet tulisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula jossa kaunis niskan kaari. Erinomainen 
säkä. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvinkulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Erinomaiset käpälät. 
Hyväasentoinen häntä. Liikkuu tasapainoisesti joustavilla askelilla. 
AVO ERI1 PN1 SERTI FI MVA ROP RYP-1 BIS-2 
 
Dogiwogin A Fawn Sister FIN42982/04 
tänään kovin arastellen esiintyvä, hyväluustoinen narttu. Lähes yhdensuuntaiset kallon- ja kuononlinjat. 
Epävarmat korvat. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä kaula ja säkä. Erinomainen rintakehä ja eturinta. Hyvin 
kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Seistessä kääntää etukäpäliä 
sisäänpäin. Tänään liikkeitä ei voi totuudenmukaisesti arvostella koska koira jännittää näyttelyä ja 
palkintosija putoaa. 
AVO H 
 
Love-Dane`s Arctic Moon FIN 53833/06 
Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat. Päässä sukupuolileima 
voisi olla selvempi. Epävarmat korvat. Alaluomet tulisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Riittävä kaula. Syvä 
rintakehä, riittävä eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Erinomaiset käpälät. Esitetään tänään aivan 
liian pulskassa kunnossa. Aristelee näyttelytilannetta ja liikkeitä ei voida arvostella totuudenmukaisesti. 
AVO H 
 
Love-Danes Ällis-Stella FIN19890/06 
3.v ilmavan yleisvaikutelman antava keskivahva. Lähes yhdensuuntaiset kallon- ja kuononlinjat. Epävarmat 
korvat. Tiiviit alaluomet. Hyvä purenta. Kaula voisi olla jalompi ja säkä selvempi. Kevyt rintakehä. 
Puutteellinen eturinta. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Erinomaiset käpälät. Hyvä brindle 
väritys. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu kovin kapeasti ja epävakaasti edestä, lyhyin askelin takaa. 
AVO H 
 
valioluokka 
 
Love-Dane`s Valentine FIN16370/03 
Hyvänkokoinen, keskivahva, mittasuhteiltaan oikea. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat. 
Hyväasentoiset korvat. Tummat silmät. Tiiviit luomet. Hyvä purenta. Kauniskaarinen kaula. Hyvä säkä. Hyvä 
rintakehä ja eturinta. Alalinja hieman roikkuu. Hyvin kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Hyvät 
käpälät. Liikkuu riittävällä askelpituudella. 
VAL ERI2 PN4 
 
Love-Dane`s Wild Midnight FIN12615/04 
Kaunislinjainen, hyväluustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Kaunislinjainen pää, oikea-asentoiset korvat. Hyvät 
silmät ja purenta. Kauniskaarinen kaula. Erinomainen säkä ja ylälinja. Erinomainen rintakehä ja eturinta. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu tasapainoisesti ja joustavalla askeleella. 



VAL ERI1 PN2 
 
Nelia von Gigantic Blau FIN41874/07 
Hyvänkokoinen ja hyväluustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat. 
Hieman epävarmat korvat. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä kaulanpituus. Säkä voisi olla selvempi. Hyvä 
rintakehän tilavuus. Hieman roikkuva alalinja. Riittävä eturinta. Riittävät etu ja takakulmaukset. Käpälät 
tulisi olla tiiviimmät. Hieman laskeva lantio. Liikkuu melko hyvin. 
VAL ERI3  
 
veteraaniluokka 
 
Helisain Dominica FIN38985/00 
8,5.v hyvässä kunnossa esitetty veteraani narttu. Keskivahva luusto. Lähes yhdensuuntaiset kallon- ja 
kuononlinjat. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis huulilinja. Kauniskaarinen kaula. Erinomainen säkä. 
Hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Roikkuva alalinja. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu iän 
tuomalla arvokkuudella. 
VET ERI1 PN3 VET-ROP BIS-4-VET 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Love-danes 
KASV EI ESITETTY 
 
 
 
musta/harlekiini 
 
urokset 
 
nuorten luokka 
 
Rainmasters Vito Corleone FIN52893/07 
Erinomainen koko ja luuston vahvuus. Vielä hieman pyöreyttä kallossa. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä 
huulilinja. Kaula voisi olla hieman pidempi. Erinomainen säkä. Ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu edestä hieman löysästi, muuten 
hyvin. Hyvä harlekiini väritys. Lupaava kokonaisuus. 
NUO ERI1 PU1 SERTI VSP  
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Danemanian Rosered Dream FIN32781/08 
9kk. Keskivahva. Aristellen esiintyvät juniorinarttu. Vielä kovin pentumaisen yleisvaikutelman antava. 
Yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat. Erottuva niskakyhmy. Hyvät silmät ja purenta. Kaula voisi olla 
hieman pidempi ja säkä selvempi. Rintakehän ja eturinnan tulee ajan myötä kehittyä. Nouseva vatsalinja. 
Riittävät kulmaukset. Käpälät tulisi olla tiiviimmät. Hyvä, musta väri. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu 
epävakaasti edestä. Tarvitsee vielä harjoitusta ja aikaa. 
JUN H 
 
Danemanian Special One FIN32765/08 



9kk. Tasapainoisesti kehittynyt, vahvaluustoinen kaunislinjainen juniorinarttu. Yhdensuuntaiset kallon ja 
kuononlinjat. hieman epävarmat korvat. Hyvät silmät ja purenta. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä ja 
eturinta. Hyvä alalinja. Hyvä kaula ja säkä. Tasapainoiset kulmaukset. Käpälät tulisi olla tiiviimmät. 
Hyväasentoinen häntä. Hyvä musta väri. Valkoinen rintatäplä ja käpälissä hieman valkoista. Liikkuu 
ikäisekseen hyvin. 
JUN ERI1 PN2 SERTI 
 
nuortenluokka 
 
Megappon Kostya Karnilla FIN42037/07 
Hyvänkokoinen, hyväluustoinen. Tänään näyttelytilannetta oudoksuva. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja 
kuononlinjat. Epävarmat korvat. Pyöreähköt silmät. Hyvä purenta. Rintakehän ja eturinnan tulee kehittyä. 
Riittävät kulmaukset. Käpälät tulisi olla tiiviimmät. Tänään liikkeitä vaikea arvostella. Koiran luonne hieman 
epävarma, taipumusta pitää murinaa jonka johdosta palkintosija putoaa. 
NUO T 
 
avoinluokka 
 
Dogiwogin Lili Angel FIN51020/05 
tänään epävarmasti esiintyvä, keskivahva. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat. Keskiruskeat 
silmät. Hyvä purenta. Pienet hampaat. Kaula voisi olla jalompi. hieman löysää kurkunalusnahkaa. Hyvä 
rintakehä, riittävä eturinta. Painunut selkälinja. Riittävästi kulmautuneet raajat. Käpälät tulisi olla 
tiiviimmät. Pyöristynyt lantio. Lyhyt ja voimaton taka-askel. Musta värin tulisi olla syvempi. 
Näyttelytilannetta tulee harjoitella. 
AVO T 
 
Galanthus Evenig Shade Fin34430/08 
Keskivahva, mittasuhteiltaan oikea. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat. Hyvät korvat, silmät ja 
purenta. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvin kulmautunut edestä, niukasti takaa. 
Painunut selkä. Laskeva lantio. Lyhyt, voimaton taka-askel. Tänään koira esitetään turhan pulskassa 
kunnossa ja tämä näkyy yleisvaikutelmassa, jonka johdosta palkintosija putoaa. 
AVO H 
 
valioluokka 
 
Ozaenas Liguid Gold FIN17908/05 
Kaunislinjainen, vahvaluustoinen. Hyvät kallon ja kuononlinjat. Hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. 
Hyvä purenta. Pienet hampaat. Hyvä kaula ja säkä. Erinomainen rintakehä, riittävä eturinta. Riittävästi 
kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Erinomaiset käpälät. Hyvä harlekiini väritys, muutama harmaa laikku. 
Selkä elää hieman liikkeessä. Olisi edukseen timmimmässä kunnossa. 
VAL ERI1 PN1 ROP 
 
 
 
siniset 
 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Limbus Vom Hause Wagner FIN57480/08 



15kk tasapainoisesti kehittynyt, vahvaluustoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Hieman takaluisu kallo. Hyvä 
kuono-osa. Voimakkaat huulet. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula ja säkä. Hyvä rintakehä ja 
eturinta ikäisekseen. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyvät käpälät. Hyväasentoinen häntä. 
Liikkuu edestä hieman epävakaasti, takaa joustavasti hyvällä askelpituudella. 
JUN ERI1 PU2 SERTI 
 
nuorten luokka 
 
Herdolf Single Jedi Boy FIN31339/07 
Erittäin hyvänkokoinen, vahvaluustoinen. Hyvät kallon- ja kuononlinjat. Hyvät korvat, silmät ja purenta. 
Kaula voisi olla pidempi. Rintakehän tulisi olla syvempi ja tilavampi ja eturinnan selvempi. Köyristää 
selkäänsä. Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät. Hieman laskeva lantio. Lyhyt, voimaton taka-askel, 
epävakaat edestä. Kosketeltaessa koira hieman murisee, jonka johdosta palkintosija putoaa.  
NUO T 
 
valioluokka 
 
Bonel Uruk-Hai FIN46508/05 
Erittäin hyvässä lihaskunnossa esitetty, vahvaluustoinen uros. Mittasuhteiltaan oikea. Lähes 
yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat. Hyvät korvat, silmät ja purenta. hieman runsaat huulet. Hyvä, 
lihaksikas kaula. Hyvä säkä. hyvä rintakehä ja eturinta. niukat etukulmaukset, hyvät takana. Käpälät voisivat 
olla hieman tiiviimmät. Iloinen häntä liikkeessä. Liikkuu tasapainoisesti. 
VAL ERI1 PU1 ROP 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Della`s World Premiere FIN34774/08 
15kk keskivahva, mittasuhteiltaan oikea. Hyvät kallon ja kuononlinjat. Hyvät korvat, tiiviit luomet. Hyvä 
purenta. Hyvä kaula ja säkä. Hyvä rintakehä ja eturinta ikäisekseen. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. 
Hyvä väritys, valkoinen piirto rinnassa. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu tasapainoisesti. Lupaava 
kokonaisuus. 
JUN ERI1 PN2 VASERT 
 
Kozmic Blue`s Lady FIN29669/08 
9kk. Vahvarakenteinen, tasapainoisesti kehittynyt. Mittasuhteiltaan oikea. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja 
kuononlinjat. Oikea-asentoiset korvat. Tiiviit luomet, hyvä purenta. hyvä kaula ja säkä. Hieman painunut 
selkä. Hyvä rintakehä ja eturinta ikäisekseen. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä väritys, 
hieman valkoista rinnassa ja käpälissä. oikea-asentoinen häntä. Liikkuu tasapainoisesti. 
JUN ERI2 
 
nuorten luokka 
 
Bonel Yön Lumous FIN17654/07 
Hyväluustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat. Hyväasentoiset korvat. 
Hyvät silmät ja purenta. Hyvä kaula, säkä ja selkälinja. Hyvä rintakehä, riittävä eturinta. Riittävästi 
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Käpälät tulisi olla tiiviimmät. Hyväasentoinen häntä. hieman löysyyttä 
etuliikkeissä. 
NUO ERI2 PN4 
 
Genedda Genius Loci FINB46330/07 



Hyväluustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Lähes yhdensuuntaiset kallon ja kuononlinjat. Hyvät korvat, silmät 
ja purenta. Kaunis kaula, hyvä säkä. Hyvä rintakehä, riittävä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin 
takaa. Hieman painuneet ranteet. Hyvät käpälät. Oikea-asentoinen häntä. Epävakaat etuliikkeet, muuten 
liikkuu hyvin. 
NUO ERI1 PN3 
 
avoinluokka 
 
Herdolf Herbina Cyclone FIN47229/06 
Keskivahva, mittasuhteiltaan oikea. Oikeat kallon ja kuononlinjat. Epävarmat korvat. Hyvät silmät ja 
purenta. Hyvä kaula ja säkä. Hyvä rintakehä, riittävä eturinta. Riittävät etukulmaukset, hyvät takana. Hyvät 
käpälät. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu edestä ja takaa hyvin joustavalla sivuaskeleella. 
AVO ERI1 PN1 SERTI VSP 


