
Vaasa 8.4.2000 Hickey Gerard 

  

Keltainen/Tiikerijuovainen 

Urokset 

 

Dogiwogin Lagerfeld 37253/99 Pek 1 Kp Rop-Pentu Bis-3 Pentu 

Erittäin elegantti pentu, aika kehittynyt ikäisekseen ja minusta erittäin lupaava, tyypillinen pää ja raamit, tarvitsee 

kehittyä liikkeessä. 

 

Nartut 

 

Dogiwogin Lappland Lace 37251/99 Pek1 Kp Vsp-Pentu 

Tyypillinen narttu pentu, kauniit silmät ja ilme, toivoisin hänen oppivan käyttämään korviaan, hyvä kokonaisuus 

raameiltaan, oikeanlainen ylälinja. 

 

Urokset 

 

Dogiwogin Wienerschnitzel Ke 18111/99 Jun1 Juk1 KP 

Hyvin rakennettu uros, liikkuu oikeaoppisesti, haluaisin nähdä enemmän vahvuutta etuosassa, tyypillinen maskuliininen 

pää ja silmät, laskevat jotenkin kuin myös lantio.    

 

Dogiwogin Willenium Ti 18107/99 Jun1 Juk3 

Tyypillinen vahva uros, mutta minusta hän näyttää olevan ylikulmaantuneelta mikä ei auta hänen liikkeissään, kaunis 

pää, hyvät lavat, hyvä ylälinja. 

   

Dogiwogin Wunderbaum Ti 18106/99 Jun1 Juk2 

Vahva uros, jolla hyvä luusto ja voimakas kaula, kaunis ylälinja, haluaisin vielä hienostuneemman (suom.huom.) pään, 

haluaisin vahvemmat liikkeet. 

 

Chalernon Athos Ke 26634/98 Nuo1 Nuo1 Sa pu3 SERT 

Voimakas, maskuliininen pää, ehkä liian vahva kallosta, erinomainen luusto ja substanssi, toivon ettei tule 

raskaammaksi, voimakkaat liikkeet. 

  

Stealaway Macho Man Ke 23318/99 Nuo1 Nuk2 

Hyvin rakennettu uros jolla hyvä vapaus liikkeessä, toivoisin elegantimpia ääriviivoja, hyvä suu ja silmät, tarvitsee 

tyypillisemmän kallon. 

 

Dogiwogin Coupe De Ville Ke 44548/96 Avo2 

Näyttää hyvin rakentuneelta urokselta, mutta tänään hän ei liiku, hän on hyvin vahva rakenteeltaan, hyvä tyypillinen 

maskuliininen pää, hyvät kulmaukset, heikko nivelistä. 

   

Dogiwogin Hamlet Ke 10171/96 Avo1 Avk3 

Tyypillinen maskuliininen pää, hyvät korvat, oikeat lavat, haluaisin voimakkaamman ylälinjan, tämä uros on voimakas 

ja sen tulisi näkyä liikkeissä. 

  

Dogiwogin Pentium Ti 12646/97 Avo1 Avk4 

Vahva uros, mutta hieman ylipainoinen mikä antaa keinuvuutta liikkeisiin, erinomaiset ääriviivat, vahva niska, 

tyypillinen pää ja silmät. 

  

Edendane’s Golden Eye Ke 12301/98 Avo1 Avk1 Sa pu1 ROP CACIB 

Upea uros jolla erinomaiset lavat ja ylälinja, toivoisin lisää voimaa kintereisiin antamaan lisää vauhtia. 

 

Finn Select Lexus Ke 19740/95 Avo1 Avk2 Sa pu2 VACA 



Tyypilliset ääriviivat, hyvät lavat ja rinta, kantaa päätään ylväästi, erittäin maskuliininen pää, olen pettynyt hänen 

liikkeisiinsä mitkä näyttävät takaosan heikkouden. 

  

Helisain Mafioco Ke 17817/98 Avo1 Avk5 

Tyypillinen uros, hyvät silmät ja pää, toivon ettei hän tule enää rungoltaan raskaammaksi, seisoo hyvin, mutta liikkeet 

ovat hieman oikuttelevat. 

  

Helisain Playboy Ke 15758/97 Avo2 

Hyvät silmät ja pää, vahva kaula ja lavat, ei liiku kovin hyvin tänään ja liikkeissä on vähän pituutta minkä oletan 

johtuvan rungon rakenteesta - mielestäni aivan liian raskas.    

 

Orontius Rock’n’Roll Ke 35226/95 Avo1 

Vahva maskuliininen pää, jossa hyvät silmät, yleisesti ottaen hyvät ääriviivat, oikeanlainen lantio, etuliikkeet eivät ole 

tyypilliset ja askelissa on vähän kantavuutta.     

 

Orontius Scacco Matto Ti 11087/98 Avo2 

Kaunis uros monin tavoin, tyypillinen pää ja niska, hyvä etuosa, kuitenkin suora polvista mikä vaikuttaa ylälinjaan ja on 

aivan liian kevyt rungostaan. 

  

Cadogan Orontius Ke 30500/91 Vet1 Vek1 Sa pu4 Rop-vet 

Erinomaisessa kunnossa ikäisekseen vaikkakin on menettänyt  jonkin verran tarmokkuuttaan, erinomainen pään kanto, 

hyvä etuosa ja ylälinja, hyväntyyppinen.   

 

Nartut 

 

Fantasia’s Ariel Ke 34587/99 Jun1 Juk1 KP 

Hyvän tyyppinen, hyvä pään kanto, hyvät lavat, kaunis feminiininen pää ja ilme, hyvät ääriviivat, mutta tulee kehittää 

paremmat polvikäännökset, liikkeet ok. 

  

Dogiwogin Valeriana Ke 32509/98 Nuo1 Nuk1 Sa pn4 SERT 

Kaunis feminiininen pää & ilme, hyvä ???? ja tulisi kehittyä hyvin, oikeanlainen luusto ja kulmaukset, liikkeet ok. 

 

Grandman’s Leonora Ti 26023/98 Nuo1 Nuk3 

Hyvät ääriviivat mutta hieman kehittymätön ikäisekseen, erinomainen pää ja ilme, tarvitsee lisää vahvuutta niveliin ja 

kintereeseen aktiivisempien liikkeiden aikaansaamiseksi.   

 

Halemoss Bridget O’doun Ke 32608/99 Nuo1 Nuk2 

Hyvin elegantti pää ja hyvän kaulan pituus, ääriviivojen tulee kehittyä, haluaisin paremman nivelen ronque (?), mutta 

liikkuu hyvin. 

   

Henevaz Nathalie Ke 35387/98 Nuo2 

Kauniit silmät ja pää, mutta näyttää rungoltaan alikehittyneeltä ja ei kunnossa olevan näköiseltä, likkuu hyvin ja toivon 

että kehittyy. 

   

Love-Dane’s Marvellous Beam Ti 40658/98 Nuo2 

Tyypillinen pää jossa kauniit tummat silmät ja pigmentti, tällä nartulla on hyvät ääriviivat mutta on hyvin pehmeässä 

kunnossa mikä näkyy erittäin hyvin liikkeissä, tarvitsee ehkä kuntoiluliikuntaa. 

 

Armadane Dusty Dawn At Vztop Ke 21043/98 Avo2 

Tyypillinen pää, hieno kaula & lavat, hyvä ylälinja, hyvä etuosa ja kunto (suom.huom.), tämä koira on ylikulmautunut 

and heikko kintereistä ja takaliikkeet kärsivät.     

 

Edendane’s Miss Moneypenny Ke 12305/98 Avo1Avk1 Sa pn1 VSP CACIB 



Hyvin tyypillinen narttu, liikkuu oikeaoppisesti vaikkakin on ylipainoinen, hyvät lavat, hyvä rinnan syvyys, kantaa 

päätään hyvin. 

 

Edendane’s Snow White Ke 16234/97 Avo1 Avk5 

Hyvinrakentunut narttu, mutta on hieman kevyt etuosasta, rungoltaan aika raskas mikä näyttää hidastavan liikkeissä, 

mutta liikkeet ovat ok. 

 

Hideho’s Nanny For Dw Ke 40607/97 Avo1 Avk2 Sa pn2 VACA 

Tämä narttu on hyvin rakentunut ja sen tulisi liikkua paremmalla tarmokkuudella, hyvät jalat ja kulmaukset, oikeat lavat 

ja ylälinja, tyypillinen pää. 

   

Jusalex Sha-la-la Ke 39539/97 Avo1 Avk3 Sa pn3 

Hyvin rakentunut narttu jolla on tyypilliset ääriviivat ja  ylälinja. Haluaisin lisää voimakkuutta faw (?), hyvät silmät, 

hyvät takakulmaukset, mutta kääntyvät hieman sisäänpäin edestä. 

 

Love-Dane’s Lucky Love Ke 37911/97 Avo1 Avk4 

Hyvä edestä, syvä rinta, heikko takaosa jossa suorat polvet mikä selittää heikot liikkeet, kaunis pää ja silmät, haluaisin 

elegantimmat korvat. 

 

Minttu Ti 20994/98 Avo1 

Erinomainen luonne. Hyvät silmät, tasapainoinen pää, upea ylälinja, mutta heikko reisistä (suom.huom.) muutoin 

liikkeet ok. 

 

Palokin Aurora 03816/93 POISSA 

 

Jälkeläisluokka 

 

Dogiwogin Magica De Spell 28333/93 Jäk1 Kp BIS 2 Jälk 

( D Wienerschnitzel, D Willenium, D Wunderbaum, D Pentium) 

Kaunis ryhmä, osoittaa erittäin hienoa samanlaisuutta, pidän erityisesti päistä ja ryhmä osoittaa johdonmukaista 

kasvatusta, hieman eriäväisyyttä väreissä. 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Dogiwogin Kas1 kp 

( D Wunderbaum, D Pentium, D Valeriana, D Hamlet) 

Neljä rodunomaista samantyyppistä koiraa, jokainen kantaa päänsä hyvin lavoin, erinomaiset liikkeet joka on tyypillistä 

tälle rodulle. 

 

Musta/Harlekiini 

 

Urokset 

 

Anxious Master Mind Mu 29275/99 Jun1 Juk2 

Tyypillinen maskuliininen pää, hyvä luusto, hyvä ylälinja,  liikkeet ovat hieman löysät mutta ne tulevat parantumaan, 

tyypilliset silmät ja ilme. 

     

Anxious Monty Python Ha 29272/99 Jun1 Juk1 Sa pu5 

Huomiota herättävä nuori uros joka jo kehittää kehäolemusta, erinomaiset lavat ja ylälinja, erittäin oikeaoppiset liikkeet, 

korvien täytyy asettua. 

  

Genedda Mad About You Ha 27031/99 Jun1 Juk3 



Erinomainen luonne, tyypillinen pää, hyvä luusto, toivon ettei kasva rungoltaan lisää, hyvät silmät ja ilme, polvien 

kääntämisem täytyy parantua. 

   

Karlucci Canis Canum Mu 11402/00 Jun2 

Hyvin kehittynyt ikäisekseen, haluaisin hienostuneemman (suom.huom.) pään, hyvä rinnan syvyys, hyvä luusto, mutta 

liikkuu takaa hyvin ahtaasti, ylälinjan tulee kiinteytyä.   

 

Patch-Quilt’s Bonneville Ha 27208/99 Jun2 

Hyvin vahva uros, erinomainen luusto ja rinta, hyvin suora  polvista mikä häiritsee ylälinjaa, mielestäni hänellä on liian 

vahva kallo ja sen takia ilme ei ole tyypillinen.     

   

Nefrosinan Alioth Na’ir Ha 11998/99 Nuo1 Nuo1 Sa pu3 

Hyvin rakentunut nuori uros jolla on erinomainen kaula ja lavat, hyvä luusto ja kulmaukset, tyypilliset silmät ja ilme 

mutta kallo on hieman liian vahva, liikkeet ok, ylälinja ei ole kovin hyvä. 

 

Anxious Woodstock Mu 22136/95 Avo1 Avk2 Sa 

Hyvin kehittynyt uros, hyvän mittainen runko, kaunis ylälinja ja lantio, kauniit vapaat liikkeet peittäen maata  hyvin, 

haluaisin elegantimman pään antamaan tyypillisen ilmeen.    

  

Clicquit Mu 36703/97 Avo1 Avk1 Sa pu1 VSP SERT CACIB 

Kauniit mittasuhteet omaava uros jolla on kaikki tarpeellinen, tyypillinen pää ja ilme, haluaisin nähdä enemmän 

aktiviteettia liikkeissä, enemmän pituutta ja tarmokkuutta.  

 

Juno’s Black Moses 23977/95 Poissa  

 

Ozaenas Ain’t No Reason Ha 28073/97 Avo1 Avk3 

Vahva uros loistokunnossa, mutta minulle rinta on liian raskas, mikä antaa koiralle vähän keinuvuutta, erinomainen  

kaula ja lavat, haluaisin selväpiirteisemmän pään.    

  

Catapha’s Atomic Mu 06239/92 Vet1 Vek1 Sa pu2 Rop-Vet 

Erinomainen pää, hyvä kaula ja lavat, rungosta on tullut hieman raskas, liikkeet eivät ole sellaiset kuin ennen, mutta on 

hyvin tyypillinen rodussaan omaten kaiken tarpeellisen.    

 

Nartut 

 

Anxious Morning Glory Ha 29276/99 Jun1 Juk3 

Lupaava nuori narttu, tarvitsee paremman pigmentin, hyvä pää, hyvät lavat ja ylälinja, liikkeet ok, tarvitsee lisää  

itseluottamusta. 

 

Anxious Ms Manhattan Mu 29278/99 Jun1 Juk1 KP 

Hyvin rodunomainen tyypiltään, kehittynee hyvin, hyvin feminiininen ilme ja hyvät raamit kehitykseen, liikkeet ok.  

 

Genedda Made For Bemu’s Ha 27028/99 Jun1 Juk2 

Oikeantyyppinen narttu, hyvä rinta ja ylälinja, kauniit  kulmaukset, hyvät jalat, toivoisin hieman paremmin sijoittuneet 

silmät parantamaan ilmettä. 

  

Anxious Winona Ha 22140/95 Avo1 Avk3 

Hyvin tasapainoinen narttu mutta hieman raskas rungoltaan, hyvä oikeanlainen liikkuja, haluaisin hieman lisää 

eleganssia päähän. 

 

Genedda Get Though 16280/97 POISSA 

 

Imperial Mu 36701/97 Avo1 Avk4 



Elegantti tyypiltään jolla on selväpiirteinen pää, toivoisin tummempia silmiä, hyvät ääriviivat, liikkuu hieman ahtaasti 

takaa. 

  

Iris Canis Canum Mu 13699/98 Avo1 Avk1 Sa pn1 ROP SERT CACIB MVA 

Tyypillinen narttu, liikkuu hyvin ja peittää maata allaan, tyypillinen pää ja myöskin silmät, erinomainen rinnan syvyys, 

hieman pitkä lanneosa, liikkeet ok. 

    

Ozaenas Apple Pie Ha 28076/97 Avo1 Avk2 Sa pn2 VACA 

Upea erinomainen narttu jolla on hyvä vapaus liikkeessä, erinomaiset lavat ja ääriviivat, toivoisin hieman enemmän 

neliömäisyyttä päähän. 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Anxious Kas1 kp 

( A Master Mind, A Monty  Python, A Ms Manhattan, A Winona) 

Neljä samantyylistä yksilöä jotka eroavat värillisesti, ne ovat samanlaisia päiltään ja silmiltään ja ne ovat kaikki erittäin 

hyviä liikkujia. 

 

Sininen 

 

Urokset  

    

Bonel Ikaros Si 21107/99 Jun1 Juk1 KP 

Silmäänpistävä uros jolla on hyvät mittasuhteet, erinomainen pää ja lavat, hyvät ääriviivat, olen pettynyt liikkeisiin 

jotka johtuvat kinnerten heikkoudesta, tämä voi parantua liikunnan avulla. 

 

Bonel Gosma Si 20507/98 Nuo1 Nuo2 

Hyvin vahva uros, mutta hieman raskas tyypiltään, päästään  ja rungoltaan, hyvä rinta ja ylälinja, liikkuu ok. 

 

Wysiwyg Bonel’s Blue Traveler Si 13882/99 Nuo1Nuk1 Sa pn1 VSP CACIB 

Tyypillinen uros jolla hyvä pää ja silmät, oikeanlainen ylälinja, hyvät jalat, polvien tarvitsee kääntyä paremmin. 

 

Nartut 

 

Midette’s Adalmina Si 27876/99 Jun1 Juk1 KP  

Tyypillinen feminiininen pää jossa hyvä ilme, hyvät lavat,  toivon ettei kasva rungoltaan enää lisää, liikkeet ok, mutta 

tarmokkuuden tulee kehittyä. 

   

Bonel Beauty Si 43838/95 Avo1 Avk2 Sa pn2 

Kaunis pää, kauniit silmät, koiralla on kaikki perusteet, mutta lanneosa on hyvin pitkä, mikä näyttää heikentävän 

liikkeitä. 

  

Newpopman Angel Blu Unik Si 37368/95 Avo1 Avk1 Sa pn1 ROP CACIB 

Erinomaiset ääriviivat, jossa on hieno kaula ja lavat, hyvä ylälinja ja kulmaukset, liikkeiden tulee olla pidemmät, hyvin 

tasapainoinen pää mutta silmissä on aika vieras ilme.    

 

 Sajonne Blue Moon Mystery Si 39579/97 Avo1 Avk3 

Tyypillinen narttu monin tavoin, hyvät lavat ja hyvä rungon pituus, haluaisin paremmat pään mittasuhteet, liikkeet ok, 

mutta niistä puuttuu tarmokkuutta. 

 

 


