
Oulu KV 19.7.2009  
 
tuomari Cristiane Lafay, Ranska 
 
keltainen / tiikerijuovainen 
 
urokset  
 
junioriluokka 
 
Edendane’s Hagbard EJ41170/08 
Täysi saksipurenta. Voimakas. Elegantti. Kokonaisuudessaan erinomainen rakenne. 
Erinomaiset kulmaukset. Kaunis eturinta ja rintakehä. Hyvin kaunis ylä- ja alalinja. Hyvin 
kaunis kaula. Sievä juniorin pää, yhdensuuntaiset pään linjat. Kulmaluut erottuvat 
otsapenkereestä. Hyvät huulet. Kauniit silmät. Erinomainen maski. Liikkuu hyvin. 
JUN ERI1 PU4 SERTI 
 
Love-Dane’s Do Not Care A Hoot FIN38043/08 
POISSA 
 
Daneplanet Cloak’n Dagger FIN15547/08 
POISSA 
 
FIN16029/07 Chic Carelia’s Brahman 
Täysi saksipurenta. Hyvin sievä uros. Voimakas. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut. Kaunis 
rintakehä. Erinomainen ylälinja. Hieman heikot välikämmenet. Hyvin kaunis kaula. Upea 
pää. Hyvin selvä otsapenger. Yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvän pituinen kuononselkä. 
Hyvät huulet. Voimakas kuono. Erinomaiset silmät ja maski. Erinomaiset liikkeet. 
VAL ERI2 PU2 VACA 
 
Edendane’s Merry-Go-Round FIN14446/06 
Täysi saksipurenta. Upea rakenne. Erinomaiset kulmaukset ja raajojen asento. Vahva 
luusto. Erinomainen ylälinja. Kaunis kaula. Sievä pää. Voimakas, riittävän pitkä kuono. 
Hyvin kauniit huulet. Erinomainen kallo-osa, otsapenger, silmät, korvat. Hieman kyömy 
kuononselkä. Erinomaiset liikkeet. 
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP RYP-2 
 
Finlandia’s Lucky Luck NO5090/06 
VAL POISSA 
 
Love-Dane’s X-Mas Duke FIN20243/04 
Täysi saksipurenta. Hyvin kaunis rakenne. Erinomaiset takakulmaukset, erittäin hyvä lapa. 
Kaunis rintakehä. Erinomainen ylä- ja alalinja. Kaunis kaula. Sievä pää. Hyvin 
meislautunut kallo-osa. Riittävän pitkä kuononselkä. Suupielet saisivat olla hieman 
erottuvammat. Kauniit, tummat silmät. Erinomaiset liikkeet. 
VAL ERI3 PU3 
 
Love-Dane’s Ying Yang FIN30091/04 
Täysi saksipurenta. Keskikokoinen. Keskivahva luusto. Hyvin kulmautunut. Kaunis 
rintakehä. Erinomainen ylälinja. Hieman luisu lantio. Kaunis kaula. Yhdensuuntaiset pään 



linjat. Hyvät huulet. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Sievä maski. 
Erinomainen otsapenger. Liikkuu oikein, mutta kuroutunut alalinja. 
VAL EH4 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Alder Glade’s Ramona FIN28549/08 
Täysi saksipurenta. Feminiininen. Todella hyvä rakenne. Erinomaiset kulmaukset takana, 
erittäin hyvä lapa. Erittäin hyvä raajojen asento. Kaunis rintakehä. Erinomainen ylälinja. 
Kaunis kaula. Feminiininen pää. Hyvän pituinen kuononselkä. Erinomainen otsapenger. 
Erinomaiset huulet. Kuono-osa voisi olla vieläkin pidempi ja vähän leveämpi silmien alta. 
Loistavat liikkeet. 
JUN ERI3 PN4 
 
Bianca FIN34839/08 
Täysi saksipurenta. Elegantti. Kokonaisuudessaan hieman hento. Erittäin hyvä takaosa. 
Suora lapa. Kehittymätön rintakehä. Erinomainen ylälinja. Kaunis kaula. Hieman karkea 
pää. Otsapenger ei riittävän selvä. Hyvän pituinen kuononselkä. Hyvät huulet. Kuono-osan 
tulisi olla tilavampi. Elegantit liikkeet. 
JUN EH 
 
Chic Carelia’s Darina FIN41625/08 
Täysi saksipurenta. Voimakas narttu. Erittäin hyvä rakenne. Vahva luusto. Erinomaiset 
kulmaukset ja raajojen asento. Kaunis rintakehä. Erinomainen ylälinja. Kaunis kaula. Upea 
pää. Hyvin pituinen kuononselkä. Hyvä otsapenger. Erittäin hyvät huulet. Kauniit silmät. 
Erinomainen pigmentti. Erinomaiset liikkeet. 
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP  
 
Chic Carelia’s Deborah FIN41624/08 
Täysi tasapurenta. Hyvä rakenne. Voimakas ja feminiininen. Erinomaiset kulmaukset ja 
raajojen asento. Rintakehä ulottuu kyynäriin. Erinomainen ylälinja. Kaunis kaula. Hyvin 
sievä, pitkä pää, yhdensuuntaiset pään linjat. Erinomaiset huulet. Tummat silmät, mutta 
avoimet alaluomet. Hyvä otsapenger. Liikkuu hyvin. 
JUN ERI4 
 
Chic Carelia’s Delilah FIN41627/08 
Täysi saksipurenta. Voimakas ja feminiininen. Erittäin hyvä luusto. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Erinomaiset tassut. Hyvän muotoinen rintakehä. Erinomainen ylälinja. Kaunis 
kaula. Sievä, pitkä pää. Hyvä ilme. Kauniit silmät. Erinomainen maski. Voimakas kuono-
osa. Liikkuu hyvin. Selän tulee vielä kiinteytyä.  
JUN ERI2 PN3 
 
nuortenluokka 
 
Daneplanet Cinnamon Dream FIN15552/08 
Täysi saksipurenta. Elegantti. Neliömäinen rakenne. Keskivahva luusto. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Rintakehä ulottuu juuri kyynäriin. Erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen kaula. 



Sievä pää, yhdensuuntaiset pään linjat. Kauniit silmät. Erittäin hyvä otsapenger. 
Erinomaiset huulet. Kaunis ilme. Erinomaiset liikkeet. 
NUO ERI2 
 
Love-Dane’s Cute Aurum FIN48910/07 
Täysi saksipurenta. Voimakas ja feminiininen. Kokonaisuudessaan erinomainen rakenne. 
Erinomaiset kulmaukset ja raajojen asento. Kaunis rintakehä. Kaunis ylälinja, lantio ja 
häntä. Jalo kaula. Sievä pää, yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä otsapenger. Hyvän 
pituinen kuononselkä. Hyvät huulet. Erinomaiset liikkeet. 
NUO ERI1 PN2 VASERT CACIB 
 
Love-Dane’s Cute Sunshine FIN48911/07 
Täysi saksipurenta. Voimakas narttu. Erinomaiset takakulmaukset, mutta lapa on suora. 
Erinomainen raajojen asento. Rintakehä ulottuu kyynäriin. Erittäin hyvä ylälinja. Kaunis 
kaula. Erittäin hyvä pää, yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvän pituinen kuono-osa, saisi olla 
täyteläisempi silmien alta. Erittäin hyvä otsapenger ja silmät. Erinomainen maski. 
Liikkeessä hieman takakorkea. 
NUO ERI3 
 
Chic Carelia’s Beulah Fawn S23721/2007 
POISSA 
 
Daneplanet Balzing Star FIN32887/06 
Täysi saksipurenta. Voimakas ja feminiininen. Upea rakenne. Vahva luusto. Erinomaiset 
kulmaukset ja raajojen asento. Kaunis, matala ja pitkä rintakehä. Kiinteä ylälinja. Erittäin 
kaunis kaula. Erittäin hyvä, hyvän pituinen pää. Kallon ja kuononselän linjat hyvin lievästi 
eri suuntaiset. Erittäin hyvä otsapenger. Kauniit huulet. Kauniit silmät. Upeat liikkeet. 
VAL ERI1 VACA 
 
Love-Dane’s Wild Midnight FIN12615/04 
POISSA 
 
Kennel Chic Carelia’s 
Hyvin homogeeninen ryhmä, jossa erinomaisen tyyppiset päät, täydelliset rakenteet, 
kauniit kaulat ja sievät päät. 
KASV1 KP ROP-KASV 
 
Kennel Love-Dane’s 
Hyvin kauniit rakenteet. Erinomaisen ja erittäin hyvän tyyppiset päät.  
KASV2 KP 
 
 
tuomari Steven H Seymour, Australia 
 
sininen 
 
urokset 
 
nuortenluokka 
 



Oldstone’s Bandit’s Storm FIN12208/08 
Kookas, neliömäinen, tasapainoinen uros. Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen. Erittäin 
hyvä malli ja ääriviivat. Voimakas, maskuliininen pää. Hyvät pään linjat. Lapa voisi olla 
parempi. Vahva lantio. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin sivulta, heikosti takaa. 
NUO ERI1 PU1 VSP SERTI CACIB 
 
avoinluokka 
 
Bonel Zimpson FIN46711/07 
Voimakas, maskuliininen uros. Hieman raskasluustoinen ja päinen. Oikea malli ja 
ääriviivat, mutta pää on hieman vahvakalloinen. Toivoisin paremman kaulan ja lavan ja 
etuosa voisi olla suorempi. Hyvä rintakehä. Vahva lantio. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu 
hyvin sivulta, heikosti edestä. 
AVO EH1 
 
valioluokka 
 
Genedda Cum Bona Gratia FIN16210/06 
Kookas, huomiota herättävä uros. Ääriviivat ja muoto kokonaisuudessaan hyvä, mutta 
profiilin pitäisi olla elegantimpi. Maskuliininen pää, mutta kallo-osa on liian voimakas 
eivätkä silmät ja ilme ole oikeat. Rinnan tulee olla leveämpi, ja etujalat voisivat olla 
suoremmat. Rintakehä on hyvä. Lantio on vahva. Liikkuu heikosti takaa. 
VAL EH2 
 
Diplomatic’s Owen Orville FIN20158/05 
Kookas, huomiota herättävä uros. Hyvä koko. Oikean muotoiset ääriviivat. Maskuliininen 
pää, voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula ja lapa. Oikea rintakehä. Hyvä 
hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin sivulta, mutta ylälinja on hieman heikko. Voisi liikkua 
paremmin edestä. 
VAL ERI1 PU2 VACA 
 
Elderberry’s Kingston FIN33035/08 
VAL POISSA 
 
FIN43584/04 Saradane’s Dude Of Dreams 
VAL POISSA 
 
veteraaniluokka 
 
FIN17527/01 Genedda Robin Hood 
Maskuliininen, neliömäinen, hyvän kokoinen uros. Miellyttävä pää, voisi olla täyteläisempi 
silmien alta. Hyvä kaula ja lapa, mutta rintakehä voisi olla isompi ja leveämpi. Hieman 
heikko ylälinja. Lantio ja hännän kiinnitys ok. Liikkuu hieman heikosti edestä mutta hyvin 
sivulta. 
VET ERI1 PU3 ROP-VET 
 
nartut 
 
nuortenluokka 
 



Bonel Zara Odessa FIN46709/07 
Feminiininen narttu, joka tarvitsee lisää mittaa jalkoihin tullakseen tasapainoisemmaksi. 
Hyvä, feminiininen pää. Toivoisin paremman kaulan ja lavan ja enemmän leveyttä rintaan. 
Vahva lantio. Hyvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvä luusto ja tassut. Ylälinja on sivulta 
katsottuna heikko ja voisi liikkua vahvemmin. 
NUO EH3 
 
Herdolf Prior Shau’nac FIN46567/07 
Feminiininen, hyvän kokoinen narttu, jonka tulee kokonaisuudessaan olla elegantimpi. 
Vahva mutta feminiininen pää. Hyvät pään linjat. Tarvitsee paremman kaulan ja lavan ja 
suuremman rintakehän. Hyvä, vahva lantio. Hännän kiinnitys ok. Heikko ylälinja. Liikkuu 
hyvin sivulta, mutta heikosti edestä. 
NUO EH2 
 
Oldstone’s Be Daddys Glory FIN12210/08 
Feminiininen mutta vahva narttu, joka voisi rungostaan olla lyhyempi. Miellyttävä pää. 
Tarvitsee paremman kaulan ja lavat ja suuremman rintakehän. Toivoisin paremman 
luuston ja tassut. Hieman pitkä lantio, joka voisi olla vahvempi. Heikko ylälinja. Liikkuu 
hyvin sivulta, mutta heikosti edestä. 
NUO EH1 
 
Bonel Victoria FIN46546/05 
Elegantti, feminiininen narttu. Erittäin mukavan malli ja ääriviivat. Hyvä, feminiininen pää, 
siisti kallo-osa, kuono-osa voisi olla hieman pidempi. Hyvä kaula ja lapa. Erittäin hyvä 
luusto ja tassut. Vahva ylälinja. Kantaa häntäänsä oikein. Tarvitsee enemmän 
takakulmauksia. Erittäin hyvät sivuliikkeet. 
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP  
 
Bonel Xena FIN21087/06 
Elegantti, hyvän kokoinen narttu, joka liikkuu vähän epätasapainoisesti. Miellyttävä pää. 
Tarvitsee paremman kaulan ja lavan ja hieman lisää leveyttä rintaan. Hyvä luusto ja 
tassut. Hieman heikko ylälinja, mutta vahva lantio. Hännän kiinnitys ok. Tarvitsee 
enemmän takakulmauksia. Liikkuu heikosti edestä. 
VAL EH2 
 
Saradane’s It’s Our Lady FIN27807/07 
VAL POISSA 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Bonel 
Yleistyyppi on miellyttävä. Haluaisin koiriin enemmän eleganssia. Myös etuosien tulee 
parantua. Rungon malli on erittäin hyvä. Hyvät sivuliikkeet. 
KASV1 KP ROP-KASV 
 
 
 
 
tuomari Steven H Seymour, Australia 
 



musta/harlekiini 
 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Jättiläisen Vipunen FIN56911/08 
Nuori uros, jolla hyvät ääriviivat seistessä, mutta liikkeessä epätasapainoinen. Erittäin 
hyvä, maskuliininen pää. Hyvä kuono-osa ja korrektit silmät. Tarvitsee paremman kaulan 
ja lavat, ja etuosa voisi olla parempi. Rintakehä hyvä. Hieman köyristynyt ylälinja. Hyvä 
hännän kiinnitys. Takaosa voisi olla vahvempi. Liike on heikkoa taka ja hieman epäsiistiä 
edestä. 
JUN EH2 
 
Venco V.’t Buitengebeuren FI46075/09 
Kookas, elegantti uros. Erittäin hyvä malli ja ääriviivat. Maskuliininen pää, vähän voimakas 
kallo-osa. Hyvä kaula ja lapa. Etujalat voisivat olla suoremmat. Vahva ylälinja. Hyvä lantio. 
Vahva takaosa. Hyvin mukavat liikkeet sivusta. Ylälinja säilyy liikkeessä. Etuosa on vähän 
heikko. 
JUN ERI1 PU2 VASERT 
 
avoinluokka 
 
Anxious Dj White Ink FIN13921/04 
Voimakas, maskuliininen uros, jolta puuttuu eleganssia. Pää on hieman liian raskas kallo-
osastaan. Hyvä kaula ja lapa. Etujalat voisivat olla suoremmat. Erittäin hyvä rintakehä, 
mutta ylälinja voisi olla parempi. Vahva lantio, mutta tarvitsee paremman ristin. Ylälinja 
pilaa sivuliikkeen. 
AVO EH2 
 
Black Terminator’s Carlos FIN32779/06 
AVO POISSA 
 
Genedda De Improviso FIN44434/07 
Elegantti uros. Hyvin selkeät ääriviivat ja malli. Voisi kauttaaltaan olla hieman 
maskuliinisempi. Miellyttävä pää. Hyvät silmät. Erinomainen luusto ja tassut. Erittäin hyvä 
rintakehä ja lyhyt, vahva lantio-osa. Mukavat liikkeet sivulta, vahvat takaa, hieman heikot 
edestä. 
AVO ERI1 PU1 SERTI FI MVA CACIB ROP 
 
Kingsize Irregular Image S35418/2000 
Vahva, neliömäinen uros, jolta puuttuu tyyliä ja eleganssia. Pää on liian voimakas kallo-
osasta. Hyvä kaula ja lavat. Hyvät tassut. Ylälinja voisi olla vahvempi ja takaosan pitäisi 
olla lihaksikkaampi. Erittäin hyvä väri ja merkit. Liikkuu sivulta ok, hieman heikosti edestä 
ja takaa. 
AVO EH3 
 
Magic Alaunt Elokuun Väinö FIN43175/06 



Kookas, vahva, maskuliininen uros, jolta puuttuu tyyliä ja eleganssia. Liian raskas pää ja 
kallo-osa. Kaipaa lisää kaulaa ja lapoja, ja etujalat voisivat olla suoremmat. Erittäin hyvä 
rintakehä. Vahva lantio. Ylälinja voisi olla parempi. Liikkuu heikosti edestä ja takaa. 
AVO EH4 
 
Ozaenas No Or Never FIN54550/06 
Kookas, vahva, maskuliininen uros. Hyvä malli ja ääriviivat seistessä, mutta kaipaa tyyliä 
ja eleganssia liikkeessä. Kallo-osa voisi olla selkeämpi. Hyvät silmät. Etujalat eivät ole 
suorat, ja kyynärät voisivat olla tiiviimmät. Hyvä rintakehä. Erittäin vahva lantio. Hyvin 
ulottuva sivuliike, heikko edestä. 
AVO EH 
 
valioluokka 
 
Anxious Fifth Element FIN38992/07 
Vahva, maskuliininen uros. Hyvä koko ja substanssi, mutta kaipaa eleganssia. Voimakas, 
maskuliininen pää, hieman raskas kallo-osa. Kaula ja lavat ok. Tarvitsee paremmat tassut. 
Hyvä rintakehä. Vahva lantio. Ylälinja voisi olla parempi. Tarvitsee paremmat kulmaukset 
taakse. Väri ja merkit ok. Sivuliike ok, hyvin heikko takaa. 
VAL EH2 
 
Mohkofantti Dj’s Armada FIN36148/07 
Neliömäinen, vahva uros. Hyvä malli ja ääriviivat seistessä, jolta puuttuu eleganssia, ja 
hännän kanto pilaa sivukuvan. Voimakas, maskuliininen pää, vähän raskas kallo-osa. 
Hyvä kaula ja lavat. Erittäin hyvät tassut. Hyvä rintakehä. Vahva lantio. Risti ja hännän 
kiinnitys virheelliset. Takaosaan tarvitaan lisää kulmauksia. Liike edestä heikko, 
sivuliikkeen pilaa hännän kanto. 
VAL EH1 
 
Nicolas Copernicus Vd Schlehhecke FIN51897/05 
VAL POISSA 
 
nartut 
 
nuortenluokka 
 
Bordeaux Chateaux Margot FIN51739/08 
Feminiininen, elegantti narttu. Erittäin mukava malli ja ääriviivat, täytyy vaan kehittyä. 
Siisti, feminiininen pää, täytyy olla vähän täyttyneempi silmien alta. Erittäin hyvä luusto ja 
tassut. Rintakehän tulee täyttyä. Hyvä lantio ja ok hännän kiinnitys. Toivoisin 
voimakkaamman säären. Liikkuu hyvin sivulta, siisti edestä, mutta hieman heikko takaa. 
NUO ERI1 PN1 SERTI CACIB VSP 
 
Diina Devinette De Misandre EJ35619/08 
Tyyppi ja balanssi kokonaisuudessaan on hyvin huono. Pää ei ole feminiininen eivätkä 
silmät ja ilme ole oikeat. Tassut ovat huonot. Rintakehä on erittäin hyvä. Ylälinja ei ole 
oikea. Lantio ja hännän asento voisivat olla paremmat. Temperamentin tulee parantua. 
NUO T 
 
French Kiss From Valvasor’s Land FIN29665/08 



Vahva, hyväkuntoinen narttu, joka hieman epätasapainoinen liikkuessaan ja tarvitsee lisää 
eleganssia. Miellyttävä pää. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Tarvitsee paremman kaulan 
ja lavat. Erittäin hyvä luusto ja tassut. Lantio on vahva. Ylälinja voisi olla parempi. 
Tarvitsee enemmän takakulmauksia. Sivuliikkeen tulee olla ulottuvampi. 
NUO EH3 
 
Genedda Hippomania FIN14722/08 
Feminiininen narttu, jonka runko voisi olla lyhyempi. Eleganttinen mutta kunto ja lihaksisto 
puutteellinen. Miellyttävä pää, kuono-osa voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja lavat. 
Rintakehän tulee täyttyä. Hieman pehmeä lantio ja takaosan tulee vahvistua. Liikkuu hyvin 
sivusta, mutta ylälinja on vähän heikko. 
NUO EH2 
 
avoinluokka 
 
Anxious French Kiss FIN38990/07 
Feminiininen narttu. Hyvä malli ja ääriviivat, mutta puutteellinen lihaksisto ja kunto. Siisti 
pää, hyvä kuono-osa. Kaula ja lavat ok. Luusto ja tassut voisivat olla paremmat. 
Rintakehän tulee täyttyä, ja ylälinja voisi olla vahvempi. Hyvä lantio ja hännän kiinnitys. 
Tarvitsee lisää säärtä ja voimakkaamman takaliikkeen. 
AVO EH1 
 
Anxious Full Of Life FIN38989/07 
POISSA 
 
Diplomatic’s Simone Simon FIN43453/07 
Feminiininen, elegantti narttu. Oikea malli ja ääriviivat, mutta toivoisin kauttaaltaan 
enemmän substanssia. Feminiininen pää, jossa siisti kallo-osa. Toivoisin lisää eturintaa ja 
paremman luuston ja tassut. Rintakehä voisi olla suurempi. Ylälinja ok. Hyvä lantio. 
Tarvitsee lisää säärtä, ja liike on edestä heikko. 
VAL ERI2 PN3  
 
Oldstone’s Alwyne Andela FIN15162/07 
Feminiininen, elegantti narttu. Hyvä koko ja substanssi. Etu- ja takakulmaukset pitää olla 
paremmat ollakseen tasapainoisempi. Siisti, feminiininen pää, jossa hyvä kallo-osa ja 
oikea kuono-osa. Toivoisin paremman kaulan ja lavat. Hyvä rintakehä. Vahva lantio. 
Takakulmaukset voisivat olla paremmat, ja risti on hieman jyrkkä. Sivuliikkeen tulee olla 
ulottuvampi, mutta hyvät etu- ja takaliikkeet. 
VAL ERI1 PN2 VACA 
 
veteraaniluokka 
 
Anxious Morning Glory FIN29276/99 
10-vuotias, elegantti narttu. Hyvä malli ja ääriviivat. Siisti, feminiininen pää. Tarvitsee 
paremman luuston ja tassut ja hieman lisää eturintaa. Rintakehä ok. Vahva lantio. Hyvin 
lihaksikas takaosa. Liikkuu hyvin sivusta, hieman heikosti edestä ja takaa. 
VET ERI1 PN4 VASERT ROP-VET 
 
kasvattajaluokka 
 



Kennel Anxious 
Tyyppi ja tasapaino kaiken kaikkiaan hyvin miellyttävä. Erittäin hyvä substanssi. Luuston ja 
tassujen täytyy parantua, ja vähän enemmän eleganssia parantaisi suuresti näkymää. 
KASV1 KP ROP-KASV 


