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Keltainen / Tiikerijuovainen 

 

Urokset 

   

Creeksides Time Bandit Ke 39600/00 Jun1 Juk1 

Hyväntyyppinen, mutta vielä hyvin kevyt nuori uros. Päänlinjat voisivat olla yhtenäisemmät. Hyvä purenta. Silmät 

saisivat olla tummemmat. Hyvä kaula, samoin raajat ja tassut. Riittävä luusto. Eturinta ja runko saavat vielä voimistua. 

Etukulmaus voisi olla parempi. Liikkuu edestä vielä löysästi, muuten hyvin. Hyvä väri ja luonne. 

 

Global Dane’s Axel Foley Ke 32150/99 Jun2 

Vahvarakenteinen nuori uros, joka vaikuttaa hieman matalaraajaiselta. Pää voisi olla pidempi ja jalompi. Hyvä purenta. 

Vahva kallo. Hyvä luusto ja tassut. Hyvä eturinta. Hieman pitkä lanneosa. Polvikulmaus saisi olla parempi. Liikkuu 

hyvin. Hyvä väri. Aristelee kosketusta.   

 

Dogiwogin Wolfman Jack Ke 18110/99 Nuo1 Nuk1 

Hyväntyyppinen ja kokoinen nuori uros. Kallo-osa hieman raskas. Melko hyvä purenta. Epävarma korvien asento. 

Kaunis kaula. Hyvät raajat, pitkät tassut. Sopiva luusto. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Etukulmaukset saisivat 

olla paremmat. Kapea reisi. Selkälinja vielä hieman köyry liikkeessä. Liikkuu edestä löysästi, muuten melko hyvin. 

Hyvä väri. Hyvä, joskin hieman kuriton luonne. 

 

Love-Dane’s Needs To Play Ti 40654/98 Nuo2 

Turhan raskasrakenteinen nuori uros. Kuonon selkä voisi olla suorempi. Turhan paljon huulia ja kaulanahkaa. Poskia ei 

saa tulla enempää. Hyvä purenta. Vahva kaula. Hyvät raajat, tassut. Voimakas luusto. Vahva runko. Kulmaukset 

voisivat olla paremmat. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta edestä liian löysästi. Melko tasainen väritys. Hyvä pohjaväri. 

Hyvä luonne. 

 

Helisain Pistolero Ti 15761/97 Avo1 Avk2 

Hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Kuono-osa voisi olla syvempi, muuten hyvä pää. Hyvä purenta. Saisi käyttää 

korviaan paremmin. Hyvä kaula. Samoin raajat ja tassut. Hyvä luusto. Etukulmaus voisi olla parempi, takana hyvä. 

Hyvä runko, joskin hieman pitkä lanneosa. Liikkuu edestä löysästi, muuten hyvin. Toispuolinen juovitus, hyvä 

pohjaväri. Hyvä luonne. 

 

Love-Dane’s Legenda Of North Ke 37907/97 Avo1 Avk1 Sa pu2 

Tyypiltään erittäin hyvä uros. Kuono-osa voisi olla hieman  leveämpi ja otsapenger selvempi. Pää voisi olla myös 

hieman pidempi. Hyvä purenta. Isot korvat. Vahva kaula. Hyvät raajat, tassut sekä luusto. Erittäin hyvä runko. Hyvä 

eturinta. Normaalit kulmaukset. Kääntää hieman tassujaan liikkeessä sisäänpäin. Liikkuu hyvällä askeleella. Värissä 

nokisuutta. Hyvä luonne.   

 

Wilhellmiinan Ceba-lutz Ti 31660/93 Vet1 Vek1 Sa pu1 ROP 

Erittäin hyväntyyppinen ja erinomaisessa kunnossa oleva veteraaniuros. Hyvä pää, kaunis kaula. Hyvät raajat, tassut 

sekä luusto. Erinomainen runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Juovitus voisi olla selvempi. 

Vaikka ei ole koolla pilattu, on se silti doggi parhaimmillaan. 

 

Nartut 

 

Faxidan Fanny To Global Ke 17443/97 Avo2 

Hyväntyyppinen, mutta tänään ei todellakaan parhaassa kunnossa oleva narttu. Yleiskuvan pilaa lihavuus. Hyvät pään 

linjat. Kuono-osa voisi olla leveämpi. Hyvä purenta. Virheellisesti kannetut korvat. Hyvä kaula samoin raajat ja tassut. 

Hyvä luusto samoin eturinta. Normaalit kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä väri ja luonne. 

  

Halemoss Bridget O’doun Ke 32608/99 Avo2 



Kevyt melko hyväntyyppinen narttu. Pieni ja kevyt pää. Oikea purenta. Typistetyt korvat, jotka hyvin kannettu. Kaunis 

kaula. Hyvät raajat ja tassut. Riittävä luusto. Eturinta ja runko saisivat olla vahvemmat samoin kulmaukset. Liikkuu 

edestä leveästi. Hyvä sivuaskel. Liikkeessä hieman korkea häntä. Hyvä väri ja luonne. 

 

Love-Dane’s Just A Minute Ke 33027/96 Avo2  

Hyväntyyppinen vahva narttu. Hyvät pään linjat. Otsapenger  saisi olla parempi. Melko hyvä purenta. Isot korvat. 

Vahva kaula. Hyvät raajat, tassut voisivat olla tiiviimmät. Etuasentoiset lavat. Hyvä runko ja polvikulmaus. Liikkeessä 

säkä painuu. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä väri ja luonne. 

 

Love-Dane’s Lilli Marlen Ke 37912/97 Avo1 Avk3 

Hyväntyyppinen sopivan kokoinen narttu. Hyvät pään linjat.  Kuono-osa saisi olla leveämpi ja otsapenger selvempi. 

Hyvä purenta. Kaunis kaula. Hyvät raajat ja tassut. Luusto  saisi olla vahvempi. Hyvä runko. Normaalit kulmaukset. 

Liikkuu edestä hieman löysästi, hyvä sivuaskel. Hyvä väri samoin luonne. 

 

Love-Dane’s Liz Taylor Ke 37910/97 Avo1 Avk4 

Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat. Kuono-osa voisi olla leveämpi. Hyvä purenta. Isohkot korvat. 

Kaunis kaula. Hyvät raajat. Tassut voisivat olla tiiviimmät. Hyvä luusto. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvä runko ja 

polvikulmaus. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä hieman leveästi. Hyvä väri ja luonne. 

 

Love-Dane’s Midnight Sun Ke 40656/98 Avo1 Avk2 Sa pn2 

Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta, muuten hyvä pää. Hyvä 

purenta. Hieman avonaiset silmät. Kaunis kaula. Hyvät raajat ja tassut. Sopiva luusto. Hyvä eturinta ja runko. 

Etukulmaus voisi olla parempi, takana hyvä. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä väri ja luonne. 

 

Love-Dane’s Monday Romance Ke 40657/98 Avo1 Avk1 Sa pn1 VSP SERT MVA 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Kuono-osa voisi olla hieman syvempi ja otsapenger selvempi. Hyvä 

purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula. Hyvät raajat ja tassut. Luusto voisi olla vahvempi. Hyvä runko. Normaalit 

kulmaukset. Liikkuu edestä hieman löysästi, muuten hyvin. Hyvä väri ja luonne. 

 

Musta / Harlekiini 

 

Urokset 

 

Ozaenas Cix Pack Ha 38216/99 Jun1 Juk1 Sa pu1 ROP SERT 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori uros. Melko hyvät pään linjat. Hyvä pään pituus. Otsapenger voisi olla 

selvempi. Korvat voisivat olla pään myötäisemmät. Hyvä kaula samoin luusto. Eturaajat voisivat olla suoremmat. 

Oikeanmallinen, mutta vielä hieman kevyt runko. Normaalit kulmaukset. Liikkuu hyvin. Erittäin hyvä harlekiiniväritys 

puhtaan valkoisella pohjavärillä. Hyvä luonne. 

 

Nartut 

 

Genedda Mostly Magic Mu 27030/99 Nuo1 Nuk1 

Tyypiltään erittäin hyvä narttu. Pää hieman epätyypillinen. Kuono-osa saisi olla vahvempi, turhan loiva otsapenger. 

Hyvä purenta. Kallo-osa hieman leveä. Hyvä kaula samoin raajat ja tassut. Normaalit kulmaukset. Hyvä runko. Liikkuu 

hyvällä askeleella, edestä hieman löysästi. Hyvä väri ja luonne. 

 

Sininen 

 

Nartut 

 

Bonel Iina Si 21109/99 Nuo 

Hyväkokoinen nuori narttu. Hyvät päänlinjat. Kuono-osa voisi olla syvempi. Hyvä purenta. Toinen korva voisi olla 

päänmyötäisempi ja ilme parempi. Hyvä kaula. Hyvät eturaajat ja tassut. Luusto voisi olla vahvempi. Hyvä runko joskin 



hieman pitkä lanneosa. Kulmaukset voisivat olla vahvemmat. Toinen takaraaja heikko, jonka takia takaliikkeet myös 

heikot ja vaikeasti arvosteltavat (jalka leikattu). Mukava luonne. 

 

 


