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Keltainen / tiikerijuovainen 

 

Urokset 

   

Great-Golden’s Äquator Ti 19191/99 Jun Eva 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko, maskuliininen pää, erittäin hyvät mittasuhteet, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä luusto, 

erinomainen rungon syvyys laskien hieman lantiosta, riittävästi kulmautunut takaa, olisin toivonut vahvemman 

reisiosan. Koira ei pidä ilmapiiristä eikä minun kosketuksestani enkä pysty kokeilemaan hänen kiveksiään. 

  

Love-Dane’s Oscar Ke 20554/99 Jun2 

Iso poika, erittäin hyvän tyyppinen. Hyvän muotoinen maskuliininen pää, lempeä ilme, erinomainen kaulan pituus, 

toivoisin enemmän takakulmauksia, hyvä luusto, jalat voisivat olla tiiviimmät, hyvän mallinen runko, liikkeiden tulee 

jäntevöityä. 

  

Love-Dane’s Osmi Ke 20553/99 Jun1 Juk1 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Voimakas maskuliininen pää, lempeä ilme. Hyvä kaula ja lavat, suora olkavarsi, hyvä 

luusto, jalat voisivat olla tiiviimmät, hyvän mallinen runko, oikeat kulmaukset takana huolimatta hieman laskevasta 

lantiosta. Koiran tulee jäntevöityä kauttaaltaan. Hieman raskaassa kunnossa. Hyvät etuliikkeet. 

 

C’mon Double Del Lago Ti 38754/98 Nuo2 

Elegantti 19 kk ikäinen, erittäin hyvän tyyppinen. Otsan tulee vielä täyttyä, hyvä kaula, toivoisin lisää etukulmauksia, 

riittävä luusto, hyvät jalat, ylälinja laskee hieman ja tämä johtuu liian kulmautuneesta takaosasta. Elegantti koira, mutta 

toivoisin lisää voimaa ja vahvuutta. Hyvät takaliikkeet. 

 

Chalernon Athos Ke 26634/98 Nuo2 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko, maskuliininen pää joka ei saa tulla yhtään raskaammaksi. Hyvä kaula, taaksepäin 

vetäytyneet lavat, suora olkavarsi, erinomainen luusto, erittäin kapea edestä ja kääntää jalkoja ulospäin, hyvän mallinen 

runko. Olisin toivonut enemmän takakulmauksia, vielä vapaat etuliikkeet ja kyynärpäät ja liikkeessä heittää vasenta 

takajalkaa. Tästä johtuen tämä sija. 

 

Stealaway Macho Man 23318/99 POISSA 

 

Dogiwogin Coupe De Ville Ke 44548/96 Avo1 Avk3 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvin muodostunut maskuliininen pää, lempeä ilme, hyvä kaula, suora olkavarsi, hyvä 

eturinta, hieman heikot välikämmenet, hyvän mallinen runko, lantio laskee hieman ja olisin toivonut parempia 

polvikulmauksia. Ok liikkeet takaa, kääntää tassujaan sisään edestä. 

 

Goldgirls Lucy Laios Ke 40741/97 Avo1 Avk2 

Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen koko, maskuliininen pää jossa hyvä kallo, otsan pitäisi olla täyttynyt paremmin, hyvä 

kaula ja taaksepäin vetäytyneet lavat, suora olkavarsi, jalat voisivat olla tiiviimmät, riittävästi kulmautunut takaa, 

liikkuu takaa hyvin, yhdensuuntaisesti edestä. 

 

Great-golden’s Requiem Mozart Ti Avo2 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko, erinomainen maskuliininen pää jossa lempeä ilme, hyvä kaula ja taaksepäin vetäytyneet 

lavat, suora olkavarsi, olisin toivonut enemmän eturintaa, erinomainen luusto ja jalat, hyvän mallinen runko, riittävät 

kulmaukset takana, mutta takaosa ei ole enää vahva ja liikkeessä on vaikeuksia pitää itsensä kasassa. 

 

Helisain Playboy 15758/97 POISSA  

  

Samlet Sir Lancelot Ti 20017/96 Avo1 Avk1 



Erinomainen tyyppi ja koko. Maskuliininen pää missä otsapenger voisi olla jyrkempi, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, 

suora olkavarsi, hyvä luusto, erinomainen rungon muoto, hyvin kulmautunut takaosa, olisin toivonut jäntevämmät 

liikkeet ja enemmän yhdensuuntaisuutta. 

 

Nartut 

 

Fantasian Ariel 34587/99 POISSA 

 

Great-Golden’s Öinen Laulu Ke 40525/99 Jun2 

Vielä hyvin vauva, feminiininen pää jonka täytyy muotoutua. Hyvä kaula ja taaksepäin vetäytyneet lavat, hieman suorat 

olkavarret, hyvä runko ja jalat, hyvin muotoutunut runko ikäisekseen, riittävästi kulmautunut takaa, mutta seisoo ja 

liikkuu pihtikinttuisesti. Tarvitsee aikaa. 

 

Dogiwogin Valeriana Ke 32509/98 Nuo1 Nuk3 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko, feminiininen pää ja ilme, voisi olla jyrkempi otsapenger, hyvä kaula ja lapojen asento, 

suorat olkavarret, varpaat seistessä ja liikkeessä, hyvän mallinen runko, riittävästi kulmautunut kintereistä, olisin 

toivonut enemmän polvikulmauksia, olisin toivonut liikkeessä paremman ylälinjan. 

  

Grandman’s Leonora Ti 26023/98 Nuo1 Nuk2 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko, feminiininen pää ja ilme, hyvä kaula, suora olkavarsi, hyvä luusto ja jalat, hyvän mallinen 

runko ikäisekseen, hyvin kulmautunut takaosa, hyvin elegantti narttu, mutta toivon vähän enemmän voimaa, liikkeiden 

tulee jäntevöityä. 

 

Great-Golden’s Yoko Ono 10573/99 POISSA    

 

Great-Golden’s Z-For-Harmony Ke 10582/99 Nuo1 Nuk1 

Erinomainen tyyppi ja koko, feminiininen pää, joka ei saa vahvistua enää yhtään ja toivoisin enemmän otsapengertä. 

Hyvä kaula ja lapojen asento, erinomainen eturinta, suora olkavarsi, erinomainen luusto ja jalat, hyvän mallinen runko, 

olisin toivonut hieman lisää kulmauksia taakse, ja liikkeiden tulee jäntevöityä paljon liikkeessä. 

 

Great-Golden’s Z-Fur-Go-Go 10578/99 POISSA 

 

Great-Golden’s Ze-On-Saara 10579/99 POISSA 

 

Great-Golden’s Woman-In-Love Ti 12660/97 Avo2 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko, feminiininen pää, mutta voisi olla voimakkaampi otsasta ja alaleuasta, hyvä kaula ja lavat, 

suora olkavarsi, olisin toivonut enemmän eturintaa, runko on hieman raskas, alalinja voisi olla kiinteämpi, tarvitsee 

paremmat takakulmaukset, seisoo ja liikkuu pihtikinttuisesti. Takaosan takia kakkonen. 

  

Love-Dane’s Lilli Marlen Ke 37912/97 Avo1 Avk1 

Erinomainen tyyppi ja koko. Feminiininen pää, mutta otsaa voisi olla vähän enemmän. Elegantti kaula, hieman suora 

olkavarsi. Seisoo hyvin jaloillaan, hyvän mallinen runko. Riittävästi kulmautunut takaa, ylälinjan tulisi olla 

voimakkaampi sekä seistessä että liikkeessä. Tämän takia ei sa:ta. Liikkuu hyvin.  

 

Veteraaniluokka 

 

Palokin Aurora 03816/93 POISSA 

 

Kasvattajaluokka 

 

Great-Golden’s kennel  Ei esitetty 

 

Jälkeläisluokka 



Great-Golden’s Reguim Mozart Ei Esitetty 

 

Great-Golden’s W-G-Wings Ei esitetty 

  

Musta / harlekiini 

 

Urokset 

 

Karlucci Canis Canum Mu 11402/00 Jun2 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko, maskuliininen pää, joka ei saa tulla enää raskaammaksi ja huulilinjan tulee kiinteytyä. 

Hyvä kaula. Suora olkavarsi. Erinomainen luusto. Seisoo varpaillaan. Hyvä rungon syvyys. Olisin toivonut hieman lisää 

takakulmauksia. Liikeiden tulee hieman jäntevöityä. 

 

C’mon Everybody Mu 38948/98 Nuo1 Nuk1 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Maskuliininen pää ja lempeä ilme. Elegantti kaula. Olisin toivonut enemmän 

etukulmauksia, eturinta puuttuu. Hyvä luusto. Jalat voisivat olla tiiviimmät. Hyvä rinnan syvyys. Olisin toivonut 

enemmän massaa. Laskeva lantio. Erinomaiset takakulmaukset. Erittäin hyvä turkki ja väri. Liikkeiden tulee 

jäntevöityä.        

 

Adalia’s Alexander Mu 19156/97 Avo2 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Vahva maskuliininen pää, hyvä ilme. Erinomainen kaulan pituus, riittävästi kulmautunut 

edestä, eturinta. Hyvä luusto. Erinomaiset kylkiluiden kaarteet. Takakulmauksia tulisi olla enemmän. Etuliikkeet 

sortuvat liikkeessä, liikkuu takaa ahtaasti. 

 

Nartut 

 

Iris Canis Canum Mu 13699/98 Avo1 Avk1 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Voimakas pää, hieman liikaa mittasuhteita kokonaisuuteen verrattuna. Suora olkavarsi 

muutoin riittävät kulmaukset takana ja edessä. Hyvä luusto ja jalat. Hyvän mallinen runko. Liikkuu ok edestä, hieman 

ahtaasti takaa. 

 

Sininen 

 

Urokset 

     

Newpopman Masa Niemi Si 37370/95 Avo1 Avk1 

Erinomainen tyyppi ja koko. Voimakas maskuliininen pää lempeällä ilmeellä. Hyvä kaulan pituus, voisi olla tiiviimpi. 

Riittävästi kulmautunut edestä. Erinomainen luusto. Hyvän mallinen runko, hieman pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut 

takaa. Olisin toivonut koiralle parempaa kuntoa, ei ihan pidä itseään koossa liikkeessä. 

   

Nartut 

 

Bonel Herttuatar Si 39432/98 Nuo1 Nuk1 

Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvän mallinen feminiininen pää, lempeä ilme. Hyvä kaula ja lavat. Hieman suorat 

olkavarret. Eturinnan tulee täyttyä. Hyvä luusto. Seistessä kääntää jalkojaan sisäänpäin. Erinomainen rungon malli. 

Lantio sortuu ja ylälinjan tulee kiinteytyä. Riittävästi kulmautunut takaa. Erinomainen väri. Liikkuu hyvin takaa, 

etuliikkeiden tulee jäntevöityä. 

 

Xscape Awarded Si  35530/97 Avo1 Avk1 

Erinomainen tyyppi ja koko. Feminiininen pää, olisin toivonut jyrkemmän otsapenkereen. Hyvä kaula ja lapojen asento. 

Suora olkavarsi. Eturinnan tulee täyttyä. Hyvä luusto. Erinomainen kylkiluiden joustavuus. Hieman pitkä lanneosa. 

Riittävästi kulmautunut takaa. Ylälinjan tulee kiinteytyä liikkeessä ja liikkuu hieman ahtaasti takaa. 
 


