
Raahe 9.9.2000  Auli Vitikainen 

 

Keltainen/Tiikerijuovikas  

 

Urokset 

 

Creekside´s Time Bandit Wp955177/01 Jun2 

Nuori ikäisekseen vielä kehittymätön uros, ilmava, kaunis pitkä pää, hieman laskeva kallo, otsapenger saisi olla 

voimakkaampi ja silmät tummemmat, erinomainen ylälinja, hieman suora olkavarsi, muutoin riittävät kulmaukset, 

eturinta saa kehittyä, luusto voisi olla voimakkaampi, tarvitsee paljon aikaa, liikkuu OK, luonne OK, ilmavuus ratkaisee 

palkintosijan.  

 

Duke Of Greif 36843/99 Jun1 Juk1 Kp 

Ikäisekseen hyvin kehittynyt tiikeriuros, hyvä pää mutta kallo ei saa enää levetä, kaula saisi olla hieman pidempi, hyvä 

ylä ja alalinja, riittävä eturinta ikäisekseen, suora olkavarsi, hieman lyhyt lantio, taipumus peitsata liikkeessä, hyvä 

luonne, hieman tumma tiikeriväritys. 

 

Faxidan Felix 17441/97 Avo1 Avk1 

Erittäin voimakas ja maskuliininen uros, vahva luusto, hyvä pää joskin pään linjat voisivat olla hieman 

yhdensuuntaisemmat, erinomainen ylä ja alalinja, sekä eturinta, koira on hieman tuhdissa kunnossa, liikkuu hyvin mutta 

hieman raskaasti, rauhallinen luonne, tumma keltainen.  

 

Love-Dane´s Legenda of North 37907/97 Avo1 Avk2 

Seistessä hyvin ryhdikäs uros, vahva ja urosmainen, korrekti pää joskin otsapenger saisi olla selvempi, antaa itsestään 

takakorkean vaikutelman varsinkin liikkeessä, hyvä substanssi, vahva eturinta, hyvät raajat, liikkuu löysästi, rauhallinen 

luonne, väri ok. 

 

Nartut  

 

Love-Dane´s Marvellous Beam 40658/98 Nuo1 Nuk2 

Tyylikäs ja hyväilmeinen tiikerinarttu, hyvä pää, muutoin hyvä ylälinja mutta pyöristää hieman lanneosaa, ikäisekseen 

erinomainen  rinta, hyvä alalinja, riittävät kulmaukset, hyvä luusto, liikkuu hyvin sivulta, edestä hieman vispaten, 

tumma tiikeriväri, hyvä luonne. 

 

Love-Dane´s Monday Romance 40657/98 Nuo1 Nuk1 Sa Pn3 

Tyylikäs ja vahva nuori narttu, kaunis, hyväilmeinen pää joskin saisi olla enemmän otsapengertä, hyvä ylä ja alalinja, 

joskin aavistuksen pitkä lanne, ikäisekseen  hyvä eturinta, riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, liikkuu iälleen 

ominaisella tavalla, kaunis väri, hyvä luonne.   

 

Dane Amor Madam L`amour 40968/97 Avo1 Avk5 

Vahva narttu, hyvä pää mutta otsapenger saisi olla vahvempi, vahva kaula ja säkä, hieman pyöristyvä lanneosa, luuston 

vahvuuteen nähden eturintaa saisi olla hieman enemmän, suora olkavarsi, hyvät takakulmaukset, erinomainen luusto, 

lyhyt häntä, hyvä sivuliike, löysä etuliike, koira voisi olla hieman reippaampi, hyvin esitetty. 

 

Dane Amor Madam pompadour 40966/97 Avo1 Avk2 Sa Pn2 

Vahva ja tyylikäs narttu, hyvä pää, joskin tummemmat silmät voisi olla, erinomainen ylälinja, hyvä eturinta, hieman 

suora olkavarsi, erinomaiset takakulmaukset, erinomainen luusto, hyvät raajat ja tassut, liikkuu joustavasti, mutta 

heitelleen eturaajojaan, rauhallinen luonne, hyvä väri. 

 

Halemoss Bridget O´doun 32608/99 Avo1 avk3 Sa Pn4 Sert 

Tyylikäs, vielä nuorelta vaikuttava narttu, hyväilmeinen pää, hyvin typistetyt korvat, kaunis kaula, aavistuksen pitkä 

runko, hieman suora olkavarsi, muutoin riittävät kulmaukset, eturinta saa täyttyä, liikkuu joustavasti, joskin draivia saisi 

olla hieman runsaammin, hyvä luonne, kaunis väri.   

 

Jusalex Sha-La-La 39539/97 Avo1 Avk1 Sa Pn1 Rop Ryp2 

Tyylikäs ja vahva narttu. Erinomainen yleisvaikutelma, kaunis pää, kuono saisi olla hivenen pidempi, erinomainen ylä- 

ja alalinja, eturinta ja luusto, liikkuu joustavasti, mutta draivia saisi olla enemmän, hyvä väri, ylpeä olemus.  

 



Love-Dane´s Just A Minute 33027/96 Avo1 Avk4 Sa Pn5  

Seistessä upea kokonaisuus, hyvä pää joskin kuono saisi olla hiven pidempi, kaunis kaula ja säkä, aavistuksen pitkä 

lanne, hyvä eturinta ja luusto, sopusuhtaiset kulmaukset, koira antaa liikkeessä hyvin takakorkean vaikutelman, liikkuu 

löysästi joskin hyvällä askelpituudella, hyvä luonne, hyvä väri. 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Love-dane´s  
(L. Legenda of North, L.Marvellous Beam, L.Monday Romance, L. Just A Minute) 

Kolme eri yhdistelmää erinomaiset sukupuolileimat, kauniit päät, hyvät luustot, terverakenteiset rungot, ollakseni 

kriittinen, voisin toivoa liikkeisiin ja ylälinjoihin lisää kiinteyttä. Ryhmä koostuu kuitenkin kauniista tanskandogeista ja 

on hyvin Kp:n arvoinen. 

 

Mustat/Harlekiinit 

 

Urokset 

 

Anxious Master Mind 29275/99 jun1 Juk2 

Tyylikäslinjainen musta junioriuros, lupaava pää, joskin hieman suorempi kuononselkä ja runsaampi otsapenger pukisi 

sitä, kaunis ylä- ja alalinja, eturinta saa kehittyä, suora olkavarsi, hieman lyhyt lantio ja matalalle kiinnittyvä häntä, 

riittävä luusto ikäisekseen, liikkuu ikäiselleen ominaisella tavalla, hyvä luonne, hyvä väri. 

 

Sajonne Modi Megappon 10452/00 Jun1 Juk3 

Hyvin pehmeän oloinen musta junioriuros, hyvä pää mutta kuonoon saa tulla lisää volyymiä, normaali ylä- ja alalinja. 

eturinta saa kehittyä, riittävät kulmaukset, pitkät vapaat, pysty lantio, liikkuu vielä hyvin löysästi, mukava luonne, hyvä 

väri. 

 

Anxious Monty Python 29272/99 Jun1 Juk1 Kp 

Lupaava harlekiini juniori, kuonossa saisi olla enemmän vahvuutta, eikä kallo saa enää levitä, ylä- ja alalinja ok, 

ikäiselleen sopiva eturinta, hieman suora olkavarsi, hyvät takakulmaukset, lupaava runko, joskin hieman ilmava, liikkuu 

mukavasti, hyvä luonne, väri ok. 

 

Anxious Woodstock 22136/95 Avo1 Avk1 

5,5- vuotias musta uros, vahva pää jossa saisi olla pidempi kuono, vahva kaula, hieman pitkä runko, suora olkavarsi, 

riittävät takakulmaukset, rungossa hyvä substanssi, hyvä eturinta, liikkuu löysästi edestä, ok sivulta ja takaa, hyvä 

luonne, väri ok.  

 

Nartut 

 

Anxious Morning Glory 29276/99 Jun1 Juk1 Kp 

Hyvin linjakas juniorinarttu, kuono saisi olla huomattavasti voimakkaampi, kaunis ylälinja joskin jyrkkä lantio, eturinta 

saa kehittyä, seisoo hieman ranskalaisittain edestä, riittävät kulmaukset ja luusto, vielä erittäin ilmavan oloinen, mutta 

lupaava juniori, liikkuu ikäiselleen normaalilla tavalla, harlekiinivärissä liian vähän läiskiä. 

 

Anxious Winona 28090/95 Avo1 Avk1 Sa Pn1 Sert Rop Fin Mva  

Keskivahva harlekiininarttu, 5,5-vuotta, hyvä pää joskin kuono saisi olla paljon voimakkaampi, ylä- ja alalinja ok, hyvä 

eturinta, suora olkavarsi, hyvät takakulmaukset, liikkuu ok, harlekiinivärissä liian isot mustat läiskät, rauhallinen 

luonne, palkintosija lähinnä tasapainoisuudesta. 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Anxious,  Kas1 - 

(A.Master Mind, A. Monty Python, A. Morning Glory, A. Winona)  

Kahdesta eri yhdistelmästä; 3 harlekiinia, 1 musta, ryhmä jossa nartut ovat erittäin samantyyppisiä, uroksella voisi olla 

voimakkaampi sukupuolileima, terverakenteiset rungot mutta juniorit vielä kovin kehitysvaiheessa, kasvattajan on 

kiinnitettävä huomiota kuono-osiin. 

 

Siniset 

 

Nartut 



 

Midette´s Adalmiina 27876/99 Nuo1 Nuk1 

Vielä kovin nuorelta vaikuttava narttu, joka saisi olla kauttaaltaan hieman  vahvempi, ihastuttava pää, jalo kaula, 

eturinta ja runko saa vahvistua, erittäin etuasentoinen lapa, niukasti kulmautunut, liikkuu sivulta ja takaa ok, edestä 

heitellen raajojaan, kaunis sininen väri, rauhallinen luonne.  

 

 

 

 


