
Kaavi 5.8.2000 Lahi Katri 

 

Keltainen / Tiikerijuovainen 

 

Urokset 

 

Helisain Leonardo Ke 40954/98 Nuo1 Nuk1 Sa pu4 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Ikäisekseen erinomaisesti ja tasapainoisesti kehittynyt. Kaunis pää ja sen mittasuhteet. 

Riittävä kaulan pituus. Hyvä runko ja luusto. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Erittäin lupaava. 

 

Finndanes Kindergartencop Ke 33366/95 Avo1 Avk2 Sa pu3 

Hyvä tyyppi. Erittäin isokokoinen uros. Voimakas, ei liian  voimakas pää. Kaunis kaula. Tasapainoinen runko, riittävät 

kulmaukset edessä ja takaa. Liikkuu hyvin. Hyvä keltainen väri. Miellyttävä luonne. 

 

Wilhellmiinan Namu-Setä Ti 32715/98 Avo1 Avk1 Sa pu1 ROP SERT MVA 

Erittäin sopusuhtainen uros. Erittäin hyvä tyyppi ja koko.  Hyvä pää ja sen mittasuhteet. Kaunis kaula. Erittäin hyvä 

runko. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takaa. Kaunis väri, missä selvä tiikeri juovitus. Liikkuu erittäin hyvällä 

työnnöllä. 

 

Wilhellmiinan Ceba-Lutz Ti 31660/93 Vet1 Vek1 Sa pu2 

Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani uros, kenellä kaikki sopusuhtaista. Koira on kuin jalo patsas. Myös superhyvät 

kulmaukset ja liikkeet. Hyvä tiikeri juovitus. 

 

Nartut 

 

Love-Dane’s Marvellous Beam Ti 40658/98 Nuo1 Nuk1 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko, vaikka tarvitsee vielä aikaa. On kuitenkin tasapainoisesti kehittynyt. Sivulta katsottuna 

erittäin sopusuhtainen. Riittävä kaulan pituus, hyvä runko. Kulmaukset edessä ja takaa saisivat olla selvemmät, lupaava. 

Hyvä väri. 

 

Musta / Harlekiini 

 

Urokset 

 

Ozaenas Casanova Mu 38217/99 Jun2 

Hyvä tyyppi ja koko, mutta tällä hetkellä on koira noussut  liian korkeuteen. Raajoissa pituutta, rungon kehitys 

unohtunut. Hyvä pää ja sen mittasuhteet. Riittävä kaulan pituus. Tällä hetkellä runko vaikuttaa hiukan lyhyeltä. 

Raajoissa ei virheitä. Melko riittävät kulmaukset, tarvitsee vielä paljon aikaa. 

 

Ozaenas Cix Pack Ha 38216/99 Jun2 

Hyvä tyyppi ja koko, mutta tällä hetkellä ei tasapainoisesti kehittynyt nuori uros. Rotumainen pää mikä vielä ei ole 

lopullisesti kehittynyt. Saisi olla hieman enemmän maskuliinisempi. Riittävä kaulan pituus, eturinta tarvitsee vielä 

paljon aikaa, samoin runko. Pienet kehitys  ongelmat eturaajoissa, riittävät kulmaukset edessä ja takana. Melko puhdas 

väri. 

 

Ozaenas Ain’t No Reason Ha 28073/97 Avo1 Avk1 Sa pu1 ROP 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Hyvä pää riittävästi maskuliininen, mutta stop saisi olla selvempi. Riittävä kaulan pituus. 

Riittävän voimakas runko, erinomainen luusto. Normaalit liikkeet. Hyvä väri. 

 

Nartut 

 

Ozaenas Champagne Mu 38215/99 Jun2 



Hyvä tyyppi ja koko, mutta kehityksestä puuttuu tasapaino. Hyvä pää, tarvitsee vielä aikaa, epäselvä stop. Kaunis kaula. 

Tällä tyypillä riittävän luusto. Kuitenkin paljon löysyyttä niin etu kuin takaraajoissa. Liikkeet takaa ahtaat. Lupaava.

  

 

Sharcon’s Naughty Gal Mu 38003/99 Nuo1 Nuk1 Sa pn2 

Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis pää ja sen mittasuhteet. Hyvä kaula ja runko. Tyypille riittävä luusto, erinomaiset 

kulmaukset edessä ja takana. Typistetyt korvat, mitkä eivät seiso normaalisti. Esiintyy  erittäin hyvin. 

 

Danafield Impressive Lady Ha 14090/00 Avo1 Avk2 

Sopusuhtainen. Hyvä tyyppi ja erittäin hyvä koko. Voimakas  narttu. Hyvä pää, kaula, erittäin hyvä runko. Voimakas 

luusto, mutta liikkeissä saisi olla hieman enemmän työntöä  ja vapautta. Kaunis puhdas väri. 

 

Necku Bmw Hannah Ha 45149/93 Avo1 Avk1 Sa pn1 VSP SERT 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Hyvä pää ja sen mittasuhteet. Hyvä kaula ja runko. Koira hieman suora edestä, 

takakulmaukset riittävät. Normaalit liikkeet. Melko puhas väri. 

 

Sininen 

 

Urokset 

 

Bonel Gosma Si 20507/98 Avo1 Avk1 Sa pu1 ROP 

Hyvä tyyppi, erittäin hyvä koko. Riittävän maskuliininen, hieman karkea pää. Voimakas kaula, riittävän pitkä. Hyvä 

runko samoin luusto, riittävät kulmaukset. Esiintyy hyvin. Normaalit vapaat liikkeet. 

 

 


