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Ke/ti 

 

Urokset pentuluokka 

 

Dogiwogin Lagerfeld 37253/99 PEk1 Kp ROP-Pentu 

Hyvän tyyppinen vahva luustoinen uros, jolla voisi olla pidempi pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, hyvät 

kulmaukset takana, liikkuu hyvin. 

 

Nartut pentuluokka 

 

Dogiwogin Lappland Lace 37251/99 PEK1 

Hyvän tyyppinen, vielä kovin ilmava ja kevyt, riittävä luuston vahvuus, hyvä kaula, saisi olla kulmautunut edestä 

paremmin, tummat silmät, hieman ilmavat korvat, otsapenger saisi olla voimakkaampi, liikkuu edestä löysin 

kyynerpäin, kokonaisuutena hieman kapea. 

 

Urokset 

 

Catapha’s Jester Fin 26608/99 JUN1 – 

Melko hyvän tyyppinen nuori uros, jolla hyvä luusto , kallon & kuonon linjat eivät yhteneväiset, löysät huulet, riit. 

kulm. edessä, voisi olla kulmautunut takaa paremmin, riit. rinnansyvyys, liikkuu takaa kinnerahtaasti, tarvitsee aikaa. 

 

Heritage Hill’s Dream Machine 11398/00 POISSA 

 

Chalernon Athos 26634/98 AVO2 

Raskasrakenteinen turpea pää, joka saisi olla kokonaisuutena jalompi, hyvät rungon mittasuhteet, seistessä selkä hieman 

notkolla, hyvä kaulanlinja, hyvä eturinta, liikkuu edestä löysin kyynerpäin ja rantein, takaa melko leveästi, jalous 

puuttuu. 

 

Chiraskin Albert 21121/98 AVO1 AVK3 

Melko hyvän tyyppinen uros, jolla riittävä luuston vahvuus, kallon ja luonon linjat eivät aivan yhteneväiset, pitkä 

kuono, stoppi saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, hieman säkäkuoppaa seistessä, hyvä rintakehä & eturinta, liikkuu 

edestä löysin rantein muuten rodunomaisesti, hieman löysät huulet. 

 

Edendane’s Thunderball AVO1 AVK2 

Rungoltaan hyvän tyyppinen hyvin kulmautunut uros, jonka pää saisi olla pidempi, silmät tummemmat ja kaula 

jalompi, melko voimakas stoppi, hyvä maski, vaaleat silmät ja ajatusrypyt antavat ”vihaisen” ilmeen, hyvä rintakehä, 

hyvä ylälinja, liikkuu rodunomaisesti. 

 

Grandman’s Leonardo 26025/98 AVO2 

Vahva luustoinen selvän sukupuolileiman omaava uros, jolla melkohyvät pään mittasuhteet, melko hyvä kaula, säkä 

voisi olla näkyvämpi, riit. rinnansyvyys, riit. kulm. takana, liikkeessä koira antaa takakorkean vaikutuksen, liikkuu 

edestä löysin rantein. 

 

Orontius Real Finhockey 35225/95 AVO1 AVK1 

Hyvän tyyppinen pienehkö uros, jolla hyvä pää, melko hyvä ylälinja, riit. rinnansyvyys, hyvät kulmaukset, liikkuu 

edestä löysin kyynerpäin & käpälät sisäänpäin muuten liike rodunomaista. 

 

Samlet Sir Lancelot 20017/96 AVO2 

Seistessä hyvän tyyppinen uros, jolla riit. luuston vahvuus, hyvä kaula & niskalinja, hyvä rintakehä, seistessä hieman 

säkäkuoppaa, hieman poskekas pää, vaaleat silmät, turhan paljon alahuulia, liikkuu edestä korkealla askelluksella takaa 

rodunomaisesti. 

 

Cadocan Orontius 30500/91 VET EVA 

Uljaasti esiintyvä 9 v uros, jolla hyvä pää kaula & selkälinja, hyvä rintekehä, riit. kulm. ja kuonossa charmia, tummat 

silmät, kaunis arvokas ilme, valitettavasti koira ontuu vasenta etujalkaa. 

 

Nartut  

 



Love-Dane’s Ofelia 20556/99 JUN1 JUK1 KP 

Hyväån tyyppinen nuori narttu, jolla hyvä pää, tummat silmät, kaunis kaula, melko hyvä ylälinja, hieman säkäkuoppaa, 

riit. kulm. takana, rintakehä vielä kovin kapea ja täyttymätön, liikkuu takaa pehmein kinterein ja edestä löysin rantein. 

 

C’Mon Del Secret Lgo 38756/98 NUO2 

Hyvän tyyppinen nuori narttu, jolla melko hyvä pää, vaaleat silmät, kaunis kaula, rinnansyvyys ei vielä riittävä, riit. 

luuston vahvuus, hyvät kulm. takana, liikkuu edestä löysin kyynerpäin, melko korkealla  askelluksella, takaliike ok. 

 

Helisain Laiquendi 40950/98 NUO2 

Melko hyvän tyyppinen narttu, joka kokonaisuutena vielä kovin löysä, hyvät pään mittasuhteet, hieman löysät 

silmäluomet, hyvä niskalinja, tasapainoinen runko, riit. rinnansyvyys, alalinja ei aivan korrekti ( valeraskaus) hyvät 

kulmaukset, liikkuu rodunomaisesti kuitenkin hieman löysin rantein & kyynerpäin, karva ei näyttelykunnossa tänään, 

tarvitsee aikaa. 

 

Armadane Dusty Dawn at VZ-Top 21043/98 AVO1 AVK4 

Hyvän tyyppinen voimakas narttu, jolla kaunis pää ja ilme, seistessä selkä hieman notkolla, hieman luisu lantio, hyvä 

rintakehä, riit. kulm. alalinja ei aivan korrekti, koira liikkuu edestä löysin kyynerpäin, pehmein rantein ja käpälät 

sisäänpäin, takaa löysin kinterein. 

 

C’Mon A Girl Made In Usa 19398/94 AVO1 AVK1 SA PN1 ROP 

Hyvän tyyppinen narttu, jonka päässä jo charmia, kaunis pitkä pää, hyvä niska- ja ylälinja, hyvä rintakehä & 

kulmaukset, liikkuu rodunomaisesti. 

 

C’Mon Bit Of Secret Hope 16193/97 POISSA 

 

Chiraskin Angelica 21118/98 AVO1 AVK3 

Hyvän tyyppinen vahva luustoinen narttu, jolla hvyä pää, tummat silmät hieman löysät alahuulet, hyvä niskalinja, selkä 

elää liikkeessä, voisi olla kulm. paremmin edestä, hieman luisu lantio, liikkuu edestä löysin rantein muuten 

rodunomaisesti. 

 

Edendane’s Miss Moneypenny 12305/98 AVO1 AVK2 

Hyvän tyyppinen rungon mittasuht. sopusuhtainen narttu, jonak pää saisi olla feminiinisempi, hieman löysät luomet, 

hyvät kulm. sekä edessä & takana, hyvä niska- ja ylälinja, liikkuu melko leveästi takaa. 

 

Goldgirls Lady Laertes 40746/97 AVO3 

Rungon mittasuht. hyvän tyyppinen narttu, joka vielä kovin ilmava ja erittäin laiha, melko hyvä pää, turhan paljon 

alahuulia, hyvä niskalinja, voisi olla kulm. edestä paremmin, takakulm. riittävät, liikkuu pitkällä kevyellä askeleella 

kuitenkin kyynerpäät ulospäin & tassut sisäänpäin, hieman ilmavat korvat, palkintosija yleiskuvasta johtuen 3. 

 

Hideho’s Nine To Five AVO2 

Vanhva runkoinen & luustoinen narttu, jolla melko hyvät pään mittasuhteet, keltaiset silmät, hyvä niskalinja, hyvät 

kulmaukset riit. rinnansyvyys, liikkeessä koira nostaa lanneosansa ylös ja antaa takakorkean ja hieman notkoselkäisen 

vaikutelman, muuten liike rodunomainen. 

 

Love-Dane’s Lilli Marleen 37912/97 POISSA 

 

Del Lago Secret Hope 11262/94 VET1 VEK1 SA PN2 ROP-Vet 

Erit. hyvän tyyppinen feminiininen ja jalo vet. narttu, jolla kaunis pää ja hyvä ilme, kaunis niska- ja ylälinja, hyvä 

eturinta & rintakehä, hyvät kulm. edessä turhan voimakkaat takana, liikkuu ikäisekseen vielä hyvin. 

 

Siniset 

 

Sajonne Long John 34720/98 NUO2 

Vahva luustoinen hyvän tyyppinen uros, jolla selvä sukupuolileima, voimakas stoppi, aatelinen kuono, kaunis 

niskalinja, hieman säkäkuoppaa, rinnansyvyys ei vielä riittävä, voisi olla kulm. paremmin takaa ja edestä, eturinta 

puuttuu, pehmeät ranteet, liikkeessä koira vaikuttaa vielä takakorkealta, tarvitsee aikaa. 

 

Genedda Double Cross 28475/95 AVO1 AVK1 SA PU1 ROP 

Vahva luustoinen & runkoinen uros, jolla raskas pää & aatelinen kuono, hyvä niskalinja, hyvät kulmaukset, hyvä 

rinnansyvyys, liikkuu edestä löysin kyynerpäin muuten rodunomaisesti. 



 

Sajonne Liebelei 34725/98 NUO2 

Vahva runkoinen nuori narttu, jolla hyvä luuston vahvuus, melko raskas pää, aatelinen kuono, vaaleat silmät, hyvä 

rintakehä, riit. kulmaukset, kokonaisuutena koira vielä kovin pehmeä, liikkuu edestä korkealla askelluksella ja löysin 

rantein, takaa rodunomaisesti, liikkeessä koira putoaa hieman eteen, tarvitsee aikaa, astuu edestä ristiin. 

 

Xscape Awarded 35530/97 AVO2 

Rungon mittasuh. sopusuhtainen narttu, joka seistessä & liikkeessä antaa notkoselkäisen vaikutuksen, edestä vielä kovin 

kapea, pään mitta hyvä kuitenkin melko korkea kallo, saisi olla feminiiniselmi, suurehkot korvat, eturinta puuttuu, 

seisoo & liikkuu ranskalaisittain, hyvä luonne. 

 

Mu/Har 

 

Karlucci Canis Canum 11402/00 JUN2 

Vahva luustoinen nuori uros, joka seisoo ranskalaisittain, melko raskas pää, rinnan syvyys ei vielä aivan riittävä, kaula 

voisi olla jalompi, seistessä & liikkeessä koira nostaa selkänsä köyryyn, saisi olla kulm. paremmin, melko korkea 

kinner, liikkuu edestä löysin rantein & kyynerpäin, takaa hieman kinnerahtaasti & sidotuin liikkein, hyvä luonne. 

 

Patch-Guilt’s Barracuda 27212/99 JUN2 

Vanva luustoinen raskas päinen nuori uros, jalta jalous puuttuu, hieman lyhyt olkavarsi, hyvät ringon mittasuhteet, saisi 

olla kulm. paremmin sekä edestä että takaa, luisu lantio, liikkuu takaa pihdissä tarvitsee kehätottumusta. 

 

Machado Hyperion 41106/98 NUO1 NUK1 

Hyvän tyyppinen vahva luustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä rintakehä, riit. kuolm. , hyvä niskalinja, hieman 

säkäkuoppaa, selkäranka hieman köyry, hieman luisu lantio, liikkuu edestä pehmein rantein & takaa hieman 

kinnerahtaasti kuitenkin pitkällä askelluksella. 

 

Nefrosinan ALioth Na’ir 11998/99 NUO2 

Vahva luustoinen kookas uros, jolla hyvän mittainen pää, hyvä pitkä kaula, ylälinja ei aivan korrekti, selkäranka köyry 

sekä seistessä että liikkeessä, eturinta puuttuu, rinnansyvyys ei vielä riittävä, voisi olla kulm. paremmin, liikkuu takaa 

kinnerahtaasti ja edestä löysin rantein käpälät sisäänpäin , tarvitsee aikaa kehittyäkseen. 

 

Koivupesän  Hermanni 38412/97 AVO2 

Vahva luustoinen uros, jolla syvä pää, turhan paljon alahuulia & kaulanalusnahkaa, hyvä rintakehä, hyvät kulm. edessä, 

luisu lantio, seisoo takajalat allaan, liikkuu takakorkeasti, edestä pehmein rantein, hyvät lihakset, hyvä luonne. 

 

Sandor Fred V Gravital VDH/DDC104218 POISSA 

 

Swedhouse Nikolaj Alexandrovitj S-42515/95 POISSA 

 

Patch-Guilt’s Adolf Of Finland 24345/93 VET1 VEK2 KP 

Vahva luustoinen voim. rakenteinen uros, jolla hyvät rungonmittasuht. hyvä eturinta, melko hyvä ylälinja, hyvät kulm., 

himean charmia, erit. hyvä luonne. 

 

Patch-Guilts Ambassador 24343/93 VET1 VEK1 SA PU1 VSP ROP-VET 

Hyvän tyyppinen vet. uros, kaula voisi olla jalompi, hyvä eturinta & kulmaukset, hieman syvä & poskekas pää, liikkuu 

rodunomaisesti pitkällä askeleella, vielä ikä ei paljon paina. 

 

Patch-Guilt’s Blossom Lady 27214/99 JUN2 

Hyvän tyyppinen nuori narttu, jolla voisi olla hieman jalompi pää, tummat silmtä, rinnan syvyys ei vielä riittävä, hyvä 

eturinta, turhan nouseva alalinja, luisu lantio, voisi olla kulm. paremmin takaa, liikkuu takaa sidotusti & kinnerahtaasti, 

tarvitsee aikaa. 

 

Iris Canis Canum 13699/98 POISSA 

 

Koivupesän Huisku-Tuisku 38415/97 AVo1 AVK1 SA PN1 ROP 

Melko hyvän tyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää, kaula voisi olla jalompi, riit. kulm., hyvä rintakehä, selkä elää 

hieman liikkeessä, liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti ja edestä löysin rantein muuten rodunomaisesti. 

 

Kasvattajaluokka 



Patch-Guilt’s kennel EI ESITETTY 


