Jyväskylä 19.11.2000 Matti Luoso
Siniset
Urokset
Wysiwyg Luke Skywalker Longo 27686/00 Jun1 Juk1 Sa Pu1 Sert Rop
Erinomainen sininen dogi, jossa rodulle kuuluvaa ylväyttä, kaunis pää, hyvä ilme, hyvä purenta, typistetyt korvat,
kaunis kaula, hyvät raajat, luusto ja tassut, oikeanmallinen mutta vielä hieman kevyt runko, polvikulma saisi olla
parempi, tasapainoiset liikkeet, kaunis väri, erinomainen luonne, ilo nähdä tämänlaatuinen sininen doggi.
Magic´s Pro Gold v Genedda 31285/99 Nuo1 Nuk1
Hyväntyyppinen ja kokoinen nuori uros, hyvät pään linjat ja pituus, hyvä purenta joskin alaetuhampaat voisivat olla
paremmassa rivissä, typistetyt korvat jotka eivät pystyssä kunnolla, hyvä kaula, samoin raajat, tassut ja luusto, hyvä
runko, etukulmat tulisi olla parempi, takana sopiva, korkea häntä liikkeessä, liikkuu melko hyvin, hyvä väri, miellyttävä
luonne.
Bonel Gosma 20507/98 Pois
Genedda Kiss My Ace 28072/98 Avo2
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros, hyvä pään pituus ja linjat, mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä purenta,
silmät ja korvat, kaunis kaula, luusto tulisi olla vahvempi, hieman heikot ranteet, aavistuksen pukkijalkainen, hyvä
eturinta ja runko, hieman pehmeä selkä, sekä luisu lantio, liikkeessä korkea häntä, liikkuu edestä löysästi, taka-askel
voisi olla pidempi, hyvä väri ja mukava luonne.
Nartut
Midette´s Adalmiina 27876/99 Jun1 Juk1
Hyväntyyppinen, vielä hieman kevyt nuori narttu, hyvät pään linjat, mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä
purenta, isohkot silmät, hyvät korvat, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut, luusto saisi olla vahvempi, oikeanmallinen
mutta vielä kevyt runko, kulmaukset voisivat olla vahvemmat sekä edessä ja takana, liikkuu edestä ahtaasti, takaa
kinnerahtaasti, hyvä sivuaskel, hyvä väri, miellyttävä luonne.
Midette´s Alannah 27869/99 Jun2
Hyväntyyppinen ja kokoinen, vahvarakenteinen nuori narttu, hyvät pään linjat ja pituus, hieman leveä kallo-osa, hyvä
purenta, samoin silmät ja korvat, vahva kaula, hyvät raajat ja tassut, sopiva luusto, voimakas runko, selkä painuu
lapojen takaa, hieman köyry lanneosa, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu edestä ahtaasti, takaa
kinnerahtaasti, lyhyt taka-askel, hieman rusehtava sininen väri, hyvä luonne.
Bonel Beauty 43838/95 Pois
Bonel Herttuatar 39432/98 Pois
Genedda Bad Loser 32098/94 Pois
Genedda I´m So Cute 25080/97 Avo1 Avk2
Hyväntyyppinen keskikokoinen narttu, jolle toivoisin paremman pään, turhan loiva otsapenger, pää on hieman
kiilamainen, hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula, hyvä raajat, tassut ja luusto, erittäin hyvä runko, hyvät kulmat,
liikkuu hyvin, hyvä väri, miellyttävä luonne, hyvärakenteinen narttu jolla valitettavasti epätyypillinen pää.
Genedda Lousy Looser 39669/98 Avo1 Avk3
Hyväntyyppinen ja kokoinen, hyvät pään linjat, kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvä purenta, avonaiset
silmät, hyvät korvat, kaunis kaula, hyvät raajat, tassut ja luusto, vahva runko, voisi olla paremmin kulmautunut,
varsinkin takaa, liikkuu melko hyvin, hyvä väri, miellyttävä luonne.
Newpopman Angel Blu Unik 37368/95 Avo1 Avk1 Sa Pn1 Cacib Vsp
Hyväntyyppinen ja kokoinen, hyvät pään linjat, otsapenger saisi olla selvempi ja poskia vähemmän, hyvä purenta,
korvat ja silmät, kaunis kaula, hyvät raajat, tassut ja luusto, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, etukulma voisi olla
parempi, liikkuu melko hyvin, hyvä väri, mukava luonne.

kasvattajaluokka
Kennel Genedda Ei esitetty
Mustat/Harlekiinit
Urokset
Genedda Mad About You 27031/99 Nuo2
Hyväntyyppinen ja kokoinen, vahvarakenteinen nuori uros, hyvät pään linjat, kallo-osa ei saa enää levetä, hyvä purenta
ja silmät, saisi kantaa korviaan paremmin, kaunis kaula, hyvät raajat, tassut ja luusto, hyvä eturinta ja runko, hyvät
kulmaukset, lanneosa voisi olla lyhempi, saisi liikkua paremmalla taka-askeleella, pohjaväri ei ole täysin valkoinen,
hyvä luonne.
Genedda Never Say Never 31999/99 Nuo1 Nuk1 Sa Pu1 Cacib Rop
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, hyvät pään linjat ja pituus, hyvä profiili, hyvä purenta, saisi kantaa korviaan
paremmin ja pään myötäisemmin, kaunis kaula, hyvät raajat, tassut ja luusto, hyvä eturinta, runko ja kulmaukset,
liikkuu hyvällä askeleella, erittäin hyvä harlekiini väritys, miellyttävä luonne.
Nefrosinan Albategius 11995/99 Nuo3
Hyvän tyyppinen ja kokoinen, mutta vielä kovin kapea nuori uros, hyvät pään linjat ja pituus, kuono-osa saisi olla
täyteläisempi, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula, raajat ja tassut, sopiva luusto, eturinta ja runko vielä kapeat,
luisu lantio, saisi olla paremmin kulmautunut niin edestä kuin takaa, köyristää selkäänsä liikkeessä, korkea häntä, lyhyt
taka-askel, edestä vielä ahdas, hyvä väri, mukava luonne, palkintosija tulee takaosan vuoksi.
Catapha´s Genius 32161/96 Avo1 Avk1
Hvvän tyyppinen ja kokoinen voimakasrakenteinen uros, hyvät pään linjat, hieman kyömy kuononselkä, hyvä pään
pituus, hyvä purenta, hieman avonaiset silmät, hyvät korvat, kaunis kaula, hyvät raajat tassut ja luusto, hyvä eturinta ja
runko, turhan pitkä lanneosa, sopivat kulmaukset, liikkeessä korkea häntä, selkä painuu hieman liikkuessa, saisi liikkua
paremmalla taka-askeleella, hyvä väri ja luonne.
Genedda Just Kidding 35975/97 Pois
Machado Hyperion 41106/98 Avo2
Tyypiltään hyvä uros joka voisi olla kookkaampi, ja siinä saisi olla kaikkea hieman enemmän, hyvä pään profiili, mutta
pituutta voisi olla enemmän, hyvä purenta, typistetyt korvat, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut, kevyt luusto, oikea
rungon malli, polvikulmia saisi olla enemmän, riittävät etukulmat, liikkuu hyvällä etuaskeleella, mutta takaa
heiveröisesti, hyvä väri ja luonne, palkintosija tulee takaliikkeiden takia ja toivoisin kaikkea hieman enemmän.
Nartut
Wysiwyg Doris Dogiwogi v. Longo WP964349/05 Pois
Catapha´s Juliette 26605/99 Nuo1 Nuk1 Sa Pn2 Sert
Hvvän tyyppinen keskikokoinen narttu, pää voisi olla kookkaampi ja pidempi, hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis
kaula, hyvät raajat, tassut ja luusto, hyvä runko, eturinta ja kulmat saisivat olla paremmat, liikkuu edestä hieman
löysästi, muuten hyvin, hyvä väri ja luonne.
Genedda Made for Bemu´s 27028/99 Nuo1 Nuk2
Hyväntyyppinen ja kokoinen nuori narttu, hyvät pään linjat ja pituus, otsapenger saisi olla parempi, hyvä purenta,
korvat saisivat olla päänmyötäisemmät, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut, sopiva luusto, hyvä eturinta ja luusto,
hieman pitkä lanneosa, etukulmat saisi olla paremmat, takana hyvät, saisi liikkua paremmalla taka-askeleella, pohjaväri
saisi olla valkoisempi, melko hyvä laikutus, hyvä luonne.
Genedda New Creation 32001/99 Nuo2
Hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu, joka ei esiinny edukseen tänään, hyvä pään pituus ja linjat, otsapenger saisi
olla selvempi ja kuono-osa täyteläisempi, hyvä purenta, vaaleat silmät, hyvät korvat, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut,
kevyt luusto, eturinta ja luusto saavat vielä kehittyä, etukulma voisi olla parempi, takaa hyvä, liikkuu hyvällä
askeleella, valkoinen väri kuonossa häiritsee, hyvä luonne mutta ei halua esiintyä.

Genedda Going Gets Tuff 16281/97 Avo1 Avk1 Sa Pn1 Cacib Vsp
Hyväntyppinen ja kokoinen narttu, hyvät pään linjat ja pituus, otsapenger voisi olla selvempi ja kuono-osa hieman
täyteläisempi, hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula, hyvät raajat, tassut, sopiva luusto, hyvä eturinta ja runko,
pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset, liikkuu melko hyvin, melko hyvä väritys ja hyvä luonne.
Good Works Vivian Leigh 33722/97 Avo1 Avk2
Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvät pään linjat ja pituus, hyvä purenta, silmät voisivat olla tummemmat, saisi
kantaa toista korvaansa päänmyötäisemmin, hyvä kaula, raajat, hieman pitkät tassut, sopiva luusto, hyvä runko, hyvin
suorat etukulmat, takana sopivat, liikkuu edestä löysästi, muuten hyvin, hyvä väri, mukava luonne.
Ozaena´s Blanche 42607/97 Pois
Sharcon´s Naughty Gal 38003/99 Pois
Kasvattajaluokka
Kennel Genedda Ei Esitetty

Keltaiset/tiikerijuovaiset
Urokset
Creeksides Time Bandit Wp955477/01 Jun2
Hyvän tyyppinen ja kokoinen junioriuros joka on tänään hyvin hoikassa kunnossa, oikean mallinen pää, hyvä purenta,
typistetyt korvat, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut, luusto voisi olla vahvempi, samoin eturinta, runko tällä hetkellä
hyvin kevyt, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu edestä ahtaasti, sivuaskel hyvä, väritys hyvä,
rauhallinen luonne, palkintosija tulee laihuuden vuoksi.
Dogiwogin Lagerfeld 37253/99 Pois
Great-Golden´s Ars Fennica 11595/00 Jun1 Juk1
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros joka ei ole lainkaan edukseen tänään, kuono-osa saisi olla leveämpi, samoin leuat,
hyvä purenta, otsapenger saisi olla selvempi, saisi näyttää korviaan paremmin, hyvä kaula, raajat ja tassut, luusto, hyvä
eturinta, etukulmaus voisi olla parempi, takana sopivat kulmat, liikkuu hyvin, melko hyvä tiikerijuovitus, hyvä
pohjaväri, hyvä luonne mutta saisi esiintyä enemmän edukseen.
Helisain Master Man 38002/99 Pois
Fireside Hideho Dogiwogin 34131/99 Nuo2
Hyväntyyppinen, sopivan kokoinen uros, pää saisi olla pidempi ja vaikuttavampi, hyvä profiili, oikea purenta,
kellertävät hampaat, typistetyt korvat, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut, sopiva luusto, kaipaisi paremmat etu ja
takakulmat, liikkeessä liian korkea häntä, liikkuu edestä hyvin löysästi ja takaa polkien, hyvä väritys, miellyttävä
luonne.
Love-Dane´s Osmi 20553/99 Pois
Stealaway Macho Man 23318/99 Nuo1 Nuk1
Hyväntyyppinen, sopivan kokoinen, voimakasrakenteinen uros, hyvä pään pituus, kuononselkä voisi olla suorempi ja
vähemmän huulia, leuat voisi olla leveämmät, hyvä purenta, typistetyt korvat, kaunis kaula, rintakehä antaa hieman
matalaraajaisen vaikutelman, jota koira ei kuitenkaan ole, hyvät tassut, luusto, eturinta ja kulmaukset, liikkuu edestä
hieman tassut sisäänpäin, hyvä väri ja luonne.
Astwood 38283/95 Avo1 Avk3
Hyvän tyyppinen ja kokoinen, hyvät pään linjat, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta, hyvä purenta,
silmät ja korvat, vahva kaula, hyvät raajat, hieman pitkät tassut, hyvä luusto, eturinta voisi olla parempi, hyvä runko,
hieman löysät lavat, hyvä polvikulmaus, liikkuu melko hyvin, hyvä väritys, miellyttävä luonne.
Dinro Remarkable 43770/97 Avo2

Hyväntyyppinen keskikokoinen uros, jolle toivoisin urosmaisemman pään, kuononselkä voisi olla suorempi ja kuono
syvempi, hyvä purenta, typistetyt korvat, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut, riittävä luusto, eturinta voisi olla parempi,
hyvä runko, joskin vatsaviiva voisi olla kaarevampi, liian suorat etukulmat, takana sopivat, liikkuu edestä löysästi,
tassut sisäänpäin, sopiva sivuaskel, väritys hyvä, miellyttävä luonne.
Dogiwogin Hamlet 10171/96 Avo1 Avk2 Sa Pu3
Hyväntyyppinen ja kokoinen vahvarakenteinen uros, hyvät pään linjat ja pituus, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat,
hyvät raajat ja tassut ja luusto ja runko, vatsaviiva voisi olla kaareutuvampi, polvikulmat hyvät, etukulmaus riittävät,
voisi liikkua paremmalla taka-askeleella ja jäntevämmin, väritys hyvä, miellyttävä luonne.
Edendane´s Thunderball 12304/98 Avo1 Avk –
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros jolle toivoisin pidemmän pään, hyvät pään linjat, oikea purenta, silmät voisivat olla
tummemmat, hyvät korvat, riittävä kaulanpituus, etukulmauksien tulisi olla paremmat, hyvät raajat ja tassut, riittävä
luusto, hyvä runko, sopivat polvikulmat, saisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä väri, miellyttävä luonne.
Great-Golden´s Requiem Mozart 33323/94 Avo1 Avk5
Hyväntyyppinen ja kokoinen vahva uros, kuononselkä voisi olla suorempi, muuten hyvät pään linjat ja pituus, hyvä
purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula, raajat ja tassut, vahva luusto, eturinta saisi olla parempi, hyvä runko, vatsalinja
voisi olla kaarevampi, kulmaukset paremmat edestä ja takaa, saisi liikkua takaa paremmin, hyvä sivuaskel, hyvä
juovitus, hyvä luonne.
Helisain Fergus 14377/98 Pois
Helisain Mafioco 17817/98 Pois
Helisain Playboy 15758/97 Avo2
Hyväntyyppinen, keskikokoinen vahvarakenteinen uros, huulia voisi olla vähemmän ja leuat leveämmät, pään linjat
saisi olla yhtenäisemmät, hyvä purenta, hieman syvällä olevat ja vilkkuluomet näyttävät silmät häiritsevät ilmettä, hyvä
kaula, vahva runko, hyvät raajat, tassut ja luusto, hieman luisu lantio, kulmaukset saisivat olla paremmat, liikkuu edestä
ahtaasti, tassut sisäänpäin, taka-askel saisi olla voimakkaampi ja pidempi, liikkeessä selkälinja pettää, hyvä väri ja
luonne.
Helisain Playmarker 15759/97 Avo1 Avk1 Sa Pu2 Va-Cacib
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros, hyvät pään linjat ja pituus, otsapenger voisi olla parempi, hyvä purenta, silmät ja
korvat, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut, hyvä runko, sopiva luusto, etukulmaus voisi olla parempi, takana hyvät,
voisi liikkua hieman pidemmällä taka-askelella, juovitus voisi olla selvempi, pohjaväri hyvä, mukava luonne.
Love-Dane´s Magic One 40655/98 Pois
Orontius Real Finhockey 35225/95 Pois
Samlet Sir Lancelot 20017/96 Avo1 Avk4
Hyväntyyppinen ja kokoinen, seistessä komea doggi, hyvät pään linjat, riittävä pituus, saisi olla kuono täyteläisempi
silmien alta, hieman raskas kallo-osa, hyvä purenta, kaunis kaula, hyvä eturinta ja luusto, hyvät raajat, tassut sekä luusto
ja kulmaukset, liikkuu edestä löysästi, taka-askel saisi olla jäntevämpi, juovitus saisi olla selvempi, hyvä luonne.
Wilhelmiinan Cepa-Lutz 31660/93 Vet1 Vek1 Sa Pu1 Cacib Vsp Vsp-veteraani
Erittäin hyvässä kunnossa oleva keskikokoinen veteraaniuros, joka liikkuu edelleen hyvin joustavasti ja kevyesti,
hyväilmeinen urosmainen pää, oikea purenta, kaunis kaula, hyvät raajat, tassut, luusto, hyvä eturinta ja runko, hyvät
kulmaukset, liikkuu hyvin, melko hyvä juovitus, erinomainen luonne.
Nartut
Dogiwogin Laodicea 37250/99 Jun1 Juk3
Hyväntyyppinen keskikokoinen nuori narttu, pää tällä hetkellä hieman pieni, mutta linjoiltaan hyvä, pituutta voisi olla
enemmän, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut, luusto voisi olla vahvempi, hyvä
runko, kulmaukset voisivat olla paremmat edessä ja takana, liikkuu edestä ahtaasti, takaa hieman tassut rungon alla,
hyvä väri, mukava luonne.
Fantasia´s Steel Magnolia 29933/00 Jun2

Tyypiltään hyvä mutta vielä hyvin pahassa kehitysvaiheessa oleva, hyväilmeinen pitkä pää, otsapenger saisi olla
selvempi, hyvä purenta, typistetyt korvat, hyvä kaula, luusto saisi olla vahvempi, hyvät tassut, hieman pukkijalkainen,
eturinta täysin olematon, kevyt runko, selkälinja vielä hieman köyry, liian suorat etukulmat, takana riittävät, liikkuu
hyvällä askeleella, edestä ahtaasti, juovitus saisi olla selvempi, hyvä luonne, tarvitsee paljon aikaa kehittymiseen.
Great-Golden´s After Da`Capo 11593/00 Jun1 Juk1 Kp
Hyväntyyppinen, keskikokoine juniorinarttu, hyväilmeinen pää, hyvät pään linjat ja pituus, oikea purenta, hyvä kaula,
samoin raajat ja tassut, sopiva luusto, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä, hieman pitkä lanneosa, kulmaukset voisi
olla paremmat edessä ja takana, liikkuu hyvällä askeleella, edestä vielä hyvin löysästi, juovitus voisi olla selvempi, hyvä
luonne.
Helisain Madonna 37994/99 Pois
Helisain Messina 37998/99 Jun1 Juk2
Hyväntyyppinen, sopivan kokoinen narttu, jolla hyvät pään linjat sekä pituus, kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja
otsapenger selvempi, hyvä purenta, hyvä kaula, raajat, lyhyet etutassut, luusto voisi olla vahvempi, hyvä runko, saisi
olla paremmin kulmautunut edestä, liikkuu edestä ahtaasti, muuten ihan hyvin, hyvä väritys, miellyttävä luonne.
Orontius True Italamer 20317/00 Pois
Dogiwogin Walborg 18103/99 Nuo2
Hyväntyyppinen, sopivan kokoinen, hyvät pään linjat ja pituus, oikea purenta, hyvät silmät, vekkikorvat, hyvä kaula,
hyvät raajat ja tassut, sopiva luusto, lyhyt runko, hieman luisu lantio, sopivat kulmaukset, liikkuu edestä löysästi, takaa
raajat rungon alla, köyristää selkäänsä liikkeessä, hyvä väri, mukava luonne.
Fainomenon Attiki-Kalevalla 34129/99 Nuo2
Matalaraajaiselta vaikuttava nuori narttu, kuono-osa saisi olla hieman syvempi, muuten hyvät pään linjat ja pituus, hyvä
purenta ja silmät, pienehköt korvat, hyvä kaula, samoin luusto, hyvä eturinta ja luusto, sopivat kulmaukset, liikkuu
hyvin, hyvä väri, miellyttävä luonne, toivotaan että korkeutta tulee lisää.
Great-Golden´s Öinen Laulu 40525/99 Nuo1 Nuk3
Hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen narttu, hyvät pään linjat ja pituus, oikea purenta, toinen korva vekillä, hyvä kaula,
samoin raajat, tassut, sopiva luusto, hyvä runko, etukulmaus voisi olla parempi, hieman luisu lantio ja niukat
polvikulmat, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hyvä väri ja luonne.
Great-Golden´s Ze-On-Saara 10579/99 Jun1 Juk2 Sa
Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, hyvät pään linjat ja pituus, kuono-osa voisi olla syvempi ja otsapenger parempi,
hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula, hyvät raajat ja tassut, sopiva luusto, hyvä runko, kulmaukset voisi olla
hieman paremmat, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä juovitus ja pohjaväri, mukava luonne.
Helisain Pollyanna 29471/99 Pois
Jusalex Unelma 16730/99 Nuo1 Nuk1 Sa
Hyväntyyppinen isokokoinen nuori narttu, hyvät pään linjat ja pituus, hyvä ilme, oikea purenta, hyvät silmät, korvat,
kaula, hyvät raajat, tassut, luusto, etukulmaus voisi olla parempi, erittäin hyvä runko, sopivat polvikulmat, liikkuu
edestä vielä ahtaasti, hyvä sivuaskel, hyvä väritys ja miellyttävä luonne.
Armadane Dusty Dawn at Vz-Top 21041/98 Pois
Dane Amor Madam Vesailles 40967/97 Pois
Dogiwogin Valeriana 32509/98 Avo1 Avk4 Sa Pn4
Hyväntyyppinen, sopivankokoinen narttu, hyvät pään linjat ja pituus, hyvä ilme, oikea purenta, hyvä kaula, raajat, tassut
ja luusto, hyvä eturinta ja runko, etukulmaus voisi olla parempi, takaa hyvä, liikkuu hyvällä askeleella, edestä hieman
löysästi, hyvä väritys ja luonne.
Edendane´s Miss Moneypenny 12305/98 Avo1 Avk1 Sa Pn1 Cacib Rop
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvät pään linjat, pituutta voisi olla enemmän, hyvä purenta, saisi käyttää
korviaan paremmin, kaunis kaula, hyvät raajat, tassut ja luusto, erittäin hyvä eturinta ja runko, sopiva kulmaukset,
erittäin hyvä takaosa, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis keltainen väri, mukava luonne.

Goldgirls Lady Laertes 40746/97 Pois
Grandman´s Leonora 26023/98 Avo1 Avk5 Sa Pn5
Erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen narttu, hyvät pään linjat ja pituus, oikea purenta, toinen korva hieman korkealle
kiinnittynyt, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut, sopiva luusto, hyvä runko ja kulmaukset, liikkuu edestä hieman ahtaasti
muuten hyvin, juovitus saisi olla tasaisempi, hyvä pohjaväri, miellyttävä luonne.
Great-Golden´s Woman-In-Love 12660/97 Avo1 Avk –
Hyväntyyppinen ja kokoinen, hyvät pään linjat ja pituus, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä purenta ja silmät, korvat
vekillä, kaunis kaula, hyvät raajat, tassut, luusto, hyvä runko, hieman pyöreä selkälinja, lanneosa voisi olla lyhempi,
sopivat kulmaukset, liikkuu edestä hieman leveästi, hyvä sivuaskel, hieman luisu lantio, melko hyvä juovitus, hyvä
pohjaväri, hyvä luonne.
Halemoss Bridget O´Doun 32608/99 Pois
Jusalex Sha-la-la 39539/97 Avo1 Avk2 Sa Pn2 Va-Cacib
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvät pään linjat, loiva otsapenger, kuono-osa saisi olla hieman
täyteläisempi, hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula, hyvät raajat, tassut, luusto, hyvä runko, hieman pitkä
lanneosa, etukulmaus voisi olla parempi, sopiva polvikulmaus, liikkuu hyvin, hyvä väri ja luonne.
Love-Dane´s Lilli Marlen 37912/97 Avo1 Avk3 Sa Pn3
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, hyvät pään linjat ja pituus, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja tsapenger
selvempi, hyvä purenta, silmät, korvat, kaunis kaula, hyvät raajat ja tassut, sopiva luusto, hyvä runko, sopivat
kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä väri ja luonne.
Love-Dane´s Lucky Love 37911/97 Pois
Love-Dane´s Midnight Sun 40656/98 Pois
Walanos Sade Adu 18270/95 Pois
Dogiwogin Magica de Spell 28333/93 Vet1 Vek2 Sa
Hyväntyyppinen ja kokoinen, hyvässä kunnossa oleva veteraaninarttu, hyväilmeinen, hieman lyhyt pää, hyvät linjat,
kaunis kaula, hyvät raajat, tassut, luusto, hyvä eturinta ja runko, sekä kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, juovitus
saisi olla parempi, hyvä luonne.
Dollydane´s Fleaming Star 46977/93 Vet1 Vek1 Sa Sert Rop-veteraani
Hyväntyyppinen ja kokoinen, sekä kuntoinen narttu, hyväilmeinen pää, otsapenger saisi olla selvempi, hyvät pään linjat
ja pituus, kaunis kaula, hyvät raajat, tassut , luusto, erittäin hyvä runko, vahvat kulmaukset, liikkuu edestä hieman
löysästi, hyvä sivuaskel, tässä nartussa on rodulle kuuluvaa ylväyttä.
Great-Body´s Everlasting Love 22458/93 Pois
Great-Golden´s Private Dancer 14898/94 Vet1 Vek3
Hyväntyyppinen sekä kokoinen ja kuntoinen veteraaninarttu, hyvät pään linjat, ikä näkyy hampaissa, hyvä kaula, raajat
ja tassut, sopiva luusto, hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset, saisi liikkua paremmalla askeleella, juovitus tulisi
olla selvempi, hyvä luonne.

Kasvattajaluokka

Kennel Dogiwogin Pois
Kennel Great-Golden´s Kas1 Kp Rop-kasvattaja
(G-G´s Requiem Mozart, G-G´s After Da´Capo, G-G´s Ze-On-Saara, G-G´s Woman-In-Love)
Hyvä ryhmä, saman tyyppisiä, hyvä rakenteisia, tiikerijuovaisia, selvät sukupuolileimat, hyvät pään linjat, hyvät rungot
ja luustot, kaikilla koirilla mukavat luonteet.

Kennel Helisain Pois
Kennel Love-Dane´s Pois

