
Oulu 13.5.2000 Mach Lisbeth 

 

Keltainen/Tiikerijuovainen 

 

Urokset 

 

Duke-Ofgreif Ti 36843/99 Jun1 Juk1 KP 

10 kk. Voimakas, iso nuori uros. Hieman tumma tiikeriväritys. Erittäin tasapainoinen, hyvä ylälinja, kaula ja 

kulmaukset. Hyvä luonne. Hieman laskeva lantio. Pää hyvin yhdensuuntainen. Oikea purenta, hyvät silmät, korvat 

vähän korkealla. Liikkeissä takaosa ei ole tarpeeksi tasapainoinen ja vakaa. Hän tarvitsee vähän aikaa. 

   

Chalernon Athos Ke 26634/98 Nuo1 Nuk1 Sa pu1 ROP SERT 

22 kk. Hyvin voimakas, elegantti nuori uros, jolla kaunis väri. Erittäin voimakas erinomainen runko, jossa hyvät 

lihakset, kulmaukset ja selkä. Pitkä kaula. Tarvitsee hieman lisää rintakehää. Super pää, täysi purenta. Tummat silmät, 

mutta hieman avonaiset. Erinomaiset liikkeet. 

 

Diplomatic’s Sent To Dogiwog Ke 18787/95 Avo1 Avk2 Sa pu3 

5 vuotta. Erinomainen voimakas tyypillinen uros. Hyvät ääriviivat. Erinomainen väri, vähän harmaata maskissa. Korkea 

etuosa ja kaula hyvät kulmaukset. Häntä on hieman alas kiinnittynyt. Kaunis pää kaikkiaan täydellinen silmäluomet 

avoimet. Hyvä luonne. Hyvät liikkeet, mutta takaliikkeisiin haluaisin vähän liikettä, välikämmenet vähän epävakaat.

   

 

Faxidan Fabi Ke 17439/97 Avo1 Avk1 Sa pu2  

3 vuotta. Erinomainen voimakas iso elegantti uros, jolla hyvä lantio. Tumma maski. Kaikkiaan edustaa standardia 

tyylikkyydellä vain alalinja on hieman matala. Pitkä kaula. Kaunis maskuliininen pää jossa täysi purenta. Superliikkuja. 

Hyvin lupaavannäköinen. Pidän hänestä paljon. 

 

Faxidan Felix Ke 17441/97 Avo1 Avk4 

3 vuotta. Erinomainen luonne, hyvin esiintyvä. Erittäin tasapainoinen runko, hyvät kulmaukset ja jalat, vain lantio on 

laskeva. Hyvät jalat ja etuosa. Erinomainen pää, jossa oikea purenta. Tummat silmät, hieman avoimet silmäluomet. 

Liikkeessä vähän vasemmanpuolinen, ontuu. 

 

Love-Dane’s Jolly Joker Ke 33025/96 Avo1 Avk3 

4 vuotta. Maskuliininen iso uros, elegantti, hyvän värinen. Voimakas tyypillinen runko, hieman pitkä runko-osa. Hyvät 

kulmaukset, lantio ja jalat. Rintakehä on vähän pieni. Pään toivoisin olevan maskuliinisemman hieman tummat silmät ja 

täysi purenta. Liikkeessä ei koko ajan tasapainossa, hieman avoimet kyynärpäät. 

  

Love-Dane’s Legenda Ofnorth Ke 37907/97 Avo1 Avk5 

3 vuotta. Erittäin iso uros jolla hyvä luonne, mutta toivoisin paremman värin. Erinomainen tasapainoinen runko jossa 

hyvä yläosa, rintakehä ja kulmaukset Pään täytyy olla elegantimpi, kurkkulinjan ja silmäluomien pitää olla paremmat. 

Erittäin isot korvat ja tarvitsee lisää otsapengertä. Oikea purenta. Oikeaoppinen liikkuja. 

   

Nartut 

 

Faxidan Grande Diiva Ke 11107/99 Nuo1 

15 kk. Erittäin tasapainoinen narttu, jolla hyvä luonne ja hyvin esitetty. Hyvä luusto. Ylä- ja alalinjan tulisi olla 

paremmat. Hyvät jalat ja etuosa. Hyvin elegantti pää ja oikea purenta. Liikkeessä takaosa ei ole vakaa. 

 

Faxidan Guardian Angel Ke 11106/99 Nuo1 Nuk1 Sa pn2 SERT 

15 kk. Kaunis korkeatasoinen narttu, hyvin elegantti ja kaunis pää. Näyttää kehässä tähdeltä. Oikea purenta. Kaunis 

liikkuja. 

 

Halemoss Bridget O’doun Ke 32608/99 Nuo1 Nuk2 Sa pn4 



15 kk. Hyvin elegantti narttu jolla hyvä luusto, tyyppi ja luonne. Erinomaisen tasapainoinen runko, pitkä kaula, hän on 

vain vähän lyhyt. Erinomainen pää, oikea purenta. Koska hän on vähän lihava, takaosa on hieman epävakaa. 

  

Love-Dane’s Marvellous Beam Ti 40658/98 Nuo1Nuk4  

19 kk. Tumma tiikerinarttu, jolla hyvä luonne ja hyvin esitetty. Oikeat rungon mittasuhteet, hyvä tyyppi. Luustoltaan ja 

rungoltaan hieman siro. Alalinjan tulee olla suorempi. Feminiininen pää oikea, korvien pitäisi olla paremmat. 

Etuliikkeet epävakaat ja avoimet kyynärpäät. 

 

Love-Dane’s Midnight Sun Ke 40656/98 Nuo1 Nuk3 

Kaunis korkealuokkainen narttu kaikkiaan. Täydellinen seistessään. Erinomainen pää ja ilme, mutta vasemmalta 

puolelta alhaalta puuttuu P4, yläpuolelta yksi P1 lisää. Erinomainen liikkuja. 

    

Love-Dane’s Monday Romance Ke 40657/98 Nuo1 Nuk5 

20 kk. Keskikokoinen narttu. Hyvin feminiininen elegantti narttu, jolla on hyvä väri. Hyvin tasapainoinen ylälinja ja 

kaula. Oikeat kulmaukset. Lantion hieman laskeva. Elegantti pää, oikea purenta ja kauniit silmät. Liikkeet takaa hieman 

epävakaat ja avoimet kyynärpäät.   

 

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

Erittäin tasapainoinen voimakas elegantti narttu, jolla hyvä väri ja lihakset. Erinomainen ylälinja, kulmaukset ja jalat. 

Lantio hieman laskeva. Feminiininen pää, jossa pienet silmäluomet. Kaunis liikkuja, jolla paljon tyyliä. 

  

Edendane’s Mary Poppins Ke 34923/93 Avo1  

6 vuotta. Hyvin siro feminiininen narttu vaalealla värityksellä. Erinomainen luonne. Erittäin tasapainoinen elegantti 

runko, jossa hyvä ylälinja, pitkä kaula. Pää hieman liian siro. Tarvitsee enemmän otsapengertä. P4 puuttuu alhaalta 

oikealta puolelta. Korvat ovat hieman liian avoimet. Hyvin uskottava liikkuja. 

 

Helisain Pilar Ti 15756/97Avo1 Avk4 

Tiikerinarttu jolla hyvä luonne. Tyypillinen, mutta näyttää hieman pehmeältä. Alalinjan tulee olla vahvempi. Oikea 

ylälinja, kaula ja jalat. Hyvä pää, jossa hyvin tummat silmät, korvat ovat vähän isot. Hyvin iloinen luonne. Liikkuessa 

takaosan tulee olla vahvempi.   

 

Jusalex Sha-la-la Ke 39539/97 Avo1 Avk3 Sa pn2 

Voimakas hieman maskuliininen narttu rungoltaan mutta tarpeeksi elegantti. Täydellinen luonne ja täydellisesti esitetty. 

Alalinjan pitää olla vahvempi, pitkä kaula, kauniit kulmaukset. Oikea pää täydellä purennalla. Kauniit silmät. Korvat 

hieman avoimet. Hyvät liikkeet, mutta toivoisin enemmän luonnetta. 

   

Love-Dane’s Just A Minute Ke 33027/96 Avo1 Avk5 

4 vuotta. Hyvin elegantti, voimakas narttu, esitetään oikealla tavalla, oikea luonne, väri. Kaiken kaikkiaan lähellä 

rotumääritelmää, paljon tyylikkyyttä, ja kaunis pää. Ainoastaan korvat on vähän isot. Täysi purenta. Liikkeissä laatu 

kärsii koska on päästään hieman raskas. 

 

Love-Dane’s Liz Taylor Ke 37910/97 Avo1 Avk2 Sa pn3 

Hyvin elegantti 2 1/2 -vuotias narttu. Oikea väri. Hyvin voimakas elegantti runko, missä hyvät kulmaukset, ylälinja, 

jalat. Hyvä kaula. Hieman ylilihaksikkaat lavat ja kauttaaltaan. Oikeanlainen pää, mutta korvat voisivat olla paremmat. 

Täysi purenta. Silmät ovat hieman liian pienet ja vaaleat. Erinomainen liikkuja.  

 

Great-Body’s Classic Lady Ke 25085/91 Vet1 Vek1 Sa pn5 

9 vuotta. Erinomainen korkealuokkainen vanha lady huippukunnossa. Kaiken kaikkiaan lähellä rotumääritelmää 

kauniilla päällään, oikealla purennallaan. Vain takaliikkeissään näyttää väsyneeltä. Mutta kiitos, nähdä vanha koira 

hyvässä kunnossa. 

 

Musta/Harlekiini 

 



Urokset 

  

Anxious Monty Python Ha 29272/99 Jun1 Juk1 Sa pu2 SERT  

10 kk. Hyvin elegantti nuori uros hyvillä mustilla merkeillä. Erittäin tasapainoinen runko, missä hyvä pää. Korvien 

tulee olla paremmat. Täysi purenta. Hyvin oikeaoppinen liikkuja.  

 

Jättiläisen Betula Ha 25996/99 Jun2 

1 vuosi. Iso uros, mutta hieman liikaa vihreitä merkkejä ja pilkkuja. Runko hyvin tasapainoinen, hyvä pää. Pää 

maskuliininen. Korvat ja silmät hieman avoimet. Hermostunut kehässä. Liikkeet hyvin nuoret. 

 

Anxious Winston Mu 22137/95 Avo1 Avk2 

5 vuotta. Hyvin iso uros hyvällä mustalla värillä. Elegantisti tasapainoinen runko hyvällä ylälinjalla. Oikeat kulmaukset. 

Päässä hyvä otsapenger. Korvat voisivat olla paremmat. Silmäluomet hieman. Takaliikkeet hieman suorat. 

 

Great Sunny Liberte Ha 12982/99 Avo1 Avk3 

Erinomainen elegantti uros hyvin merkein. Hyvin elegantti runko, mutta kesken kehityksen. Etu kylkiluuta voisi olla 

enemmän. Kaunis pää, oikea purenta, silmäluomet hieman avoimet. Erinomainen liikkuja, mutta häntä hieman ylhäällä. 

 

Nartut 

 

Anxious Morning Glory Ha 29276/99 Jun2 

10 kk. Hyvin feminiininen narttu. Tarvitsee enemmän pigmenttiä. Liian siniset silmät. Runko on hyvin feminiininen, 

mutta hieman liian lineaarinen. Hyvä pää. Täysi purenta. Hyvin nuoret liikkeet. 

 

Anxious Ms Manhattan Mu 29278/99 Jun1 Juk2 

10 kk. Musta, hyvin elegantti nuori narttu jolla hyvät ääriviivat. Hyvin pieni edestä. Oikeat kulmaukset. Kaunis pää, 

hyvä purenta. Silmäluomet ovat hieman avoimet. Liikkeissä hyvin nuori, tarvitsee aikaa.  

 

Genedda Modern Art Ha 27029/99 Jun1 Juk1 Sa pn2 

1 vuosi. Feminiininen, elegantti nuori narttu, jolla hyvät merkit & valkoinen. Hyvä ylälinja, luusto, kulmaukset. 

Toivoisin vähän enemmän otsapengertä. Silmät voisivat olla paremmat. Täysi purenta. Liikkeet hieman avoimet 

kyynärpäistä. 

   

Anxious Wendela Ha 22141/95 Avo1 Avk2 

5 vuotta. Hyvin voimakas & liian lihava narttu. Oikeat merkit & valkoinen. Erittäin tasapainoinen. Tällä hetkellä pää on 

liian pieni. Täysi purenta. Hyvin oikeaoppiset liikkeet.    

 

Anxious Winona Ha  22140/95 Avo1 Avk3 

5 vuotta. Tyypillinen narttu, jolla hyvä valkoinen, mutta merkit voisivat olla paremmat. Hyvin esitetty & luonne. Hyvä 

ylälinja, alalinja voisi olla vahvempi. Hyvä pää & feminiininen. Täysi purenta. Korvat voisivat olla paremmat. 

Liikkeisiin haluaisin enemmän temperamenttia. 

 

Siniset 

 

Urokset 

 

Bonel Ikaros Si 21107/99 Jun1 Juk1 

8 kk. Hyvin iso, kaunis, sininen uros, mutta luonne voisi olla parempi. Hyvin tasapainoiset ääriviivat ja tyyppi. Elegantti 

pää. En näe hänen hampaitaan ja haluaisin enemmän otsapengertä. Hyvät liikkeet. 

 

Wysiwyg Bonel’s Blue Traveler Si 13882/99 Nuo1 Nuk1 Sa pu1 ROP 

1,5 vuotta. Kaunis elegantti uros, jolla kaunis sininen väri. Hyvä kunto. Elegantti runko. Hieman matala rintakehä. 

Kaunis pää täydellä purennalla. Erinomaiset silmät. Erinomainen liikkuja. Pidän hänestä erittäin paljon. 



  

Bonel Gosma Si 20507/98 Avo1 Avk1 Sa pu2  

Kaunis 25 kk vanha oleva sininen uros. Erinomainen, tyypillinen runko, jossa hyvät kulmaukset. Haluaisin hieman lisää 

kaulaa. Erinomainen pää, jossa oikea täysi purenta. Liikkeessä häntä hieman liian ylhäällä. 

 

Nartut 

 

Bonel Beauty Si 43838/95 Avo1 Avk1 Sa pn1 VSP 

Hyvin elegantti sininen narttu. Kaiken kaikkiaan hyvin lähellä rotumääritelmää. Erinomainen pää & täysi purenta. 

Erinomainen liikkuja, kaunis narttu.  

 

Bonel Fido Si  42269/97 Avo1 Avk2 Sa pn2 

2,5 vuotta. Pieni elegantti narttu, hyvä tyyppi & luusto. Liian pitkä takaosa & lanne. Elegantti pitkä kaula. Kaunis pää 

jossa täysi purenta. Silmät liian avoimet. Hyvin oikeantyyppinen liikkuja. 

  

 


