
Kiuruvesi 29.4.2000 Pasanen Olavi 

 

Keltainen/Tiikerijuovainen 

 

Urokset 

  

Finndanes Kindergartencop Ke 33366/95 Avo1 Avk1 Sa pu1 ROP SERT 

Riittävän kokoinen tyydyttävä raaja rakenne hyvä säkä + selkä linja. Oikea pään koko. Huulet liian syvät. Tyydyttävä 

hampaisto ja silmien väri. Luomet pitäisi olla tiiviimmät. Hivenen etuasentoiset lavat. Liikkuu melko joustavasti.  

 

Glückskind Alwin Ti 12277/98 Avo1 Avk2 

Riittävän kokoinen, tyydyttävä raajarakenne, kinnerosa saisi olla jäntevämpi, lyhyehkö lantio, hyvä säkä + selkälinja, 

oikean kokoinen pää, vähän roikkuvat korvat, huulet vähän liian syvät, tyydyttävä hampaisto, hyvä silmien väri, 

alaluomet pitäisi olla tiiviimmät. Takaraajoen liike estynyttä. Väritys pitäisi olla puhtaampi. Ei sa. 

  

Nartut 

 

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

Riittävän kokoinen, jonka rungon täytyy vahvistua. Luuston  vahvuus riittävä kumaukset tyydyttävät, kinner- ja reisiosa 

saisi olla vahvempi, kaunis säkä ja selkälinja. Hivenen etuasentoiset lavat, oikean muotoine pää. Korvien asento vähän 

häiritsevä. Normaali hampaisto ja silmien väri. Liikkuu joustavasti. Ei sa. 

  

Dane Amor Madam Pompadour Ke 40966/97 Avo1 Avk1 Sa pn1 VSP SERT MVA 

Harmoonisesti rakentunut norm. raajarakenne. Kinner-reisiosa saisi olla vieläkin vahvempi, eturinta voisi olla 

täyteläisempi. Hyvä säkä ja selkälinja. Ilmeikäs pää. Normaali hampaisto. Tyydyttävä silmien väri. Korvat hivenen 

raskaat. Liikkuu joustavasti.    

 

Dane Amor Madam Versailes Ke 40967/97 Avo1 Avk2 

Riittävän kokoinen, tyydyttävä luusto ja kulmaukset, runko voisi olla vieläkin täyteläisempi. Normaali hampaisto + 

silmien väri. Korvat hivenen raskaat. Liikkuu muuten hyvin, mutta takaraajojen liike hieman estynyttä. Ei sa. 

 

Musta/Harlekiini 

 

Urokset 

  

Anxious Master Mind Mu 29275/99 Jun1 Juk1 

Riittävän kokoinen, tyydyttävä raajarakenne, rungon pitäisi täytelöityä, hyvä säkä ja selkälinja, oikean muotoinen pää, 

tyydyttävä hampaisto. Hyvät silmät, melko raskaat lepattavat korvat. Liikkuu kevyesti, mutta liikunnan pitää vielä 

jäntevöityä. Ei sa. 

  

Anxious Monty Python Ha 29272/99 Jun1 Juk2 

Riittävän kokoinen joka vaikuttaa tällä hetkellä ilmavalta, tyydyttävä raajarakenne, rungon täytyy saada lisää massaa. 

Hyvä selkä ja säkälinja, oikean kokoinen pää, normaali hampaisto, tyydyttävät silmät, korvien asento pitäisi olla 

varempi. Liikkuu joustavasti mutta lyhytaskeleisesti. Värityksen pitäisi olla puhtaampi. 

   

Anxious Woodstock Mu 22136/95  Avo1 Avk1 

82 cm. Ääriviivoiltaan sopusuhtainen, tyydyttävä raajarakenne, vähän putoava lantio, hyvä säkä- ja selkälinja. Oikean 

muotoinen pää, normaali hampaisto, tyydyttävät silmät, korvien asento varvempi, eturaajojen liike pomppiva, liikkuu 

muuten joustavasti. Ei sa.    

Nartut 

 

Anxious Morning Glory Ha 29276/99 Jun1 Juk1 



Riittävän kokoinen joka vielä liian kevyt, tyydyttävät raajakulmaukset, luusto voisi olla järeämpi, hyvä säkä ja 

selkälinja, rintakehän pitäisi olla syvempi ja täyteläisempi, riittävän kokoinen pää. Hyväksyttävä silmien väritys, 

korvien asento pitäisi olla varvempi. Liikunnan pitää muuttua jäntevämmäksi. Ei sa. 

 

Anxious Ms Manhattan Mu 29278/99 Jun1 Juk2 

Riittävän kokoinen, joka vaikuttaa nyt kevyeltä ja nyt hyvin jännittyneeltä. Luusto voisi olla järeämpi, hyvä säkä ja 

selkälinja, oikean muotoinen pää, normaali hampaisto, hyvät silmät. Hivenen suurehkot korvat. Liikunnan täytyy 

jäntevöityä. Liikunta tällä hetkellä honteloa. 

 

Anxious Winona Ha 22140/95 Avo1 Avk1 

Riittävän kokoinen, tyydyttävä raajarakenne. Rintakehä saisi olla syvempi ja täyteläisempi. Hyvä säkä ja selkälinja. 

Vähän lyhyehkö lantio. Takaraajat varpaista ulos kääntyvät. Pään koko oikea. Hampaisto pitäisi olla voimakkaampi. 

Tyydyttävät silmät. Korvien asento pitäisi olla varvempi. Liikkuu kevyesti takaraajojen liike ahdasta. Ei sa. 

   

Bonel Gosma Si 20507/98 Avo1 Avk1 

82 cm. Keskikokoinen, riittävä luuston vahvuus, tyydyttävät kulmaukset, eturinta pitäisi olla täyteläisempi, kinner ja 

reisiosa saisi olla voimakkaampi, hyvä säkä ja selkälinja. Runko voisi olla kokonaisuudessaan tilavampi. Oikean 

muotoinen pää, tyydyttävät silmät, vähän raskaat korvat. Liikkuu joustavasti. Askelpituus saisi olla parempi. 

 


