
1.8.2009 Iisalmi   

tuomari: Markku Kipinä 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Love-Dane's Do Not Care A Hoot FI38043/08 

Vahvaluustoinen, hyvän kokoinen, hieman pitkärunkoinen uros, jolla etuasentoiset lavat ja löysä 

etuosa pilaa kokonaisuuden. Vahva uroksen pää, päänlinjat voisi olla yhtenevät, suurehkot, 

hyväasentoiset korvat, hieman vaaleat silmät, hyvä kuono-osa. Hyvä häntä, liikkeessä vaikeuksia 

säilyttää askelrytmi, tulee kiinteytyä ja löytää esiintymisen ryhdikkyyttä. Hyvä väri. 

JUN EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grand Electra'sGott Att Leva SE21753/2006 

Kaunislinjainen tasapainoisesti rakentunut, hyväluustoinen uros, jolla erinomainen pää, hyvät 

korvat, silmät ja purenta. Erinomainen taka-osa, avoimemmin kulmautunut edestä ja siksi löysyyttä 

etuliikkeissä. Hyvät tassut, hyvä väri, hieman pitkä lanne. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä 

sivuaskeleella, hyvä luonne. 

VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 

 

Jättiläisen Oxytropis FI11781/07 

Luustoltaan, mittasuhteiltaan erinomainen uros, joka esiintyy hieman hermostuneesti. Hyvät 

päänlinjat, hyvät silmät, korvat ja purenta. Hyvä kaula, vielä kapeahko edestä. Lapa voisi olla 

viistompi, voimakkaasti kulmautunut takaa, hyvä häntä, hyvä väri. Liikkuu jäykähköllä takaosalla 

ja on löysähkö edestä. 

VAL EH 

 

Abragabra's Fantastic Phenom FI33154/04 

Viisvuotias, vahvaluustoinen, kookas uros. Päänlinjat voisivat olla yhtenevämmät, hyvät korvat, 

tummat silmät, alaleuan tulisi olla leveämpi. Syvä, mutta kapeahko runko. Tasapainoiset niukahkot 

kulmaukset. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella ja löysä edestä. Hyvä väri, hyvä häntä, hyvä luonne. 

VAL EH4 

 

Grandman's Luca Jr FI46881/04 

Tasapainoisesti rakentunut, vahvaluustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät päänlinjat, 

suurehkot, hyväasentoiset korvat, tummat silmät, löysää leuanalusnahka pilaa pään profiilia. 

Alaleuan tulisi olla leveämpi. Hyvät raajat ja runko, hyvä väri, liikkuu ja esiintyy hyvin. 

VAL EH3 

 

Love-Dane' Ying Yang FI30091/04 

Tasapainoinen, riittävän kokoinen, hyväluustoinen, maskuliininen uros, jonka kallo voisi olla 

linjakkaampi. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä runko ja raajat. Liikkuu ja esiintyy hyvin, väri 

voisi olla puhtaampi, hyvä luonne. 

VAL ERI2 PU2 VACA 

 



NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Delilah FI41627/08 

Feminiininen, kooltaan, mittasuhteiltaan, luustoltaan erittäin hyvä narttu. Hyväilmeinen pää, hyvät 

korvat, silmät ja purenta. Vielä kehittymätön etuosaltaan ja kulmaukset etuosaltaan voisivat olla 

voimakkaammat. Hyvä takaosa, hyvät tassut, turkki ei tänään näyttelykunnossa. Liikkuu hyvin 

takaa, löysä edestä, hyvä häntä ja hyvä luonne. 

JUN EH1 

 

Red Rublev O'Hara FI22773/08 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Love-Dane's Cute Aurum FI48910/07 

Kaunislinjainen, feminiininen narttu, jolla hyvä koko, luusto, mittasuhteet. Hyvät päänlinjat, 

kookkaat, hyväasentoiset korvat, hyvät silmät ja purenta. Seistessä erittäin tasapainoinen 

kokonaiskuva, joka hieman rikkoontuu kehittymättömän etuosan vuoksi. Tarvitsee hieman lisää 

kehätottumista esiintyäkseen paremmin. 

NUO ERI1 PN1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Grand Electra's Galant Gigant SE21746/2006 

Kauttaaltaan hieman kapea ja hieman hentoluustoinen narttu, joka esitetään melko pulskassa 

kunnossa. Hyvät korvat, silmät ja purenta, otsapenger voisi olla korostuneempi ja päänlinjat 

yhtenevämmät. Etuasentoinen pysty lapa, erinomainen häntä. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, 

mutta löysä, kapea edestä, hyvä väri, hyvä luonne. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Grand Electra's Donna Diva SE17240/2002 

VAL POISSA 

 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Danemanian Tyylilyyli FI62269/08 

Kooltaan, mittasuhteiltaan ja luustoltaan erittäin lupaava pentu. Hyvät korvat, hieman löysät 

luomet, hyvä purenta. Hyvä rungonsyvyys, tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyvä harlekiini 

väritys, jokseenkin rungossa pohjaväri selkeämpi. Hyvät tassut, liikkuu ja esiintyy hyvin. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 



UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Genedda Magister Dixit FI52075/08 

Vielä rungoltaan erittäin kehittymätön uros. Riittävä raajojen luusto, niukahkot tasapainoiset 

kulmaukset, hyvä häntä. Vielä puutteellinen sukupuolileima, rintakehä voisi olla pidempi, hyvä 

väritys. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Tänään takakorkea ja köyristää voimakkaasti selkäänsä, 

Erittäin kapea edestä, hyvät tassut, tarvitsee aikaa ja kehätottumusta. 

JUN H 

 

Megappon G-Forse FI22813/08 

Kooltaan, mittasuhteiltaan erittäin hyvä, vahvaluustoinen uros, jolla hyvät raajat. Hyvät päänlinjat, 

mutta lyhyehkö kuono-osa, löysät huulet ja löysää kaulanahkaa. Hyvä häntä, hyvä rungon syvyys, 

vielä kapearunkoinen ja hieman turhan hoikassa kunnossa esitetty. Väritys ok, liikkuu hyvällä 

sivuaskeleella, mutta kapea takaa ja löysä edestä, hyvä luonne. 

JUN EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Ozaenas No Or Never FI54550/06 

Vahvaluustoinen ja vahvarakenteinen, ryhdittömästi esiintyvä uros. Vahva, maskuliininen pää, 

hyvät korvat, silmät ja purenta, otsapenger voisi olla korostuneempi. Kaulan kiinnitys tulisi olla 

korkeampi. Hyvä rintakehä, pitkä lanne ja hieman luisu lantio ja ulkokierteiset takaraajat. 

Liikkeessä erittäin löysä etuosa ja selkäosa pettää. Hyvä väritys, esiintyy pidättyväisesti. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious Fifth Element FI38992/07 

Vahva, tasapainoinen, maskuliininen uros. Hyvä uroksen pää, erinomainen kaula, tasapainoiset 

kulmaukset, vahva runko. Hyvä väritys ja häntä. Litteät etutassut, liikkuu ja esiintyy hyvin. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Tyylikäslinjainen, vielä rungoltaan kehittymätön uros, jolla riittävä raajaluusto, voisi olla 

voimakkaammin kulmautunut etuosaltaan. Hyvät päänlinjat, hyvät silmät, korvat ja purenta. Kaunis 

kaula, hyvä väritys ja luonne. Liikkeet saa vielä tasapainottua, kuitenkin riittävä askelpituus, hyvä 

luonne. 

VAL ERI2 PU2 VACA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Danemanian She's A Showgirl FI32763/08 

Kookas, rungoltaan kehittymätön narttu, joka köyristää voimakkaasti ylälinjaa. Hyvät päänlinjat, 

hyvät korvat, silmät ja purenta. Lapa voisi olla viistompi, riittävä rungonsyvyys, hyvä väritys ja 

häntä. Vielä erittäin kapearungoinen, mikä näkyy liikkeessä. Löysyyttä edessä, tarvitsee aikaa 

tasapainottaa linjansa ja liikkeensä. 



JUN EH3 

 

Immortala Viva America Liberté FI57951/08 

Ikäisekseen erittäin tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla hyvät päänlinjat., hyväasentoiset korvat, 

hyvät silmät ja purenta. Erinomainen ylälinja, eturinta ja raajat, hyvä värijakauma, mutta turkki ei 

tänään parhaassa kunnossa. Liikkuu erittäin tasapainoisella askeleella, hyvä luonne. 

JUN ERI1 PN3 VASERT 

 

Ozaenas Pink Rose FI57946/08 

Kooltaan, mittasuhteiltaan ja luustoltaan erittäin lupaava juniori,. Kaunis valkoinen pohjaväri ja 

hyvä värijakauma. Tasapainoiset, riittävät kulmaukset, muutoin hyvä muotoista päätä pilaa hieman 

ilmavat korvat. Koiran tulee saada enemmän itsevarmuutta ja kehätottumusta esiintyäkseen 

ryhdikkäämmin. Liikkuu riittävällä askelpituudella. 

JUN EH2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Danemanian Special One FI32765/08 

Vahvarakenteinen, hieman pitkärungoinen narttu, jolla hyvät päänlinjat, hyvät korvat, silmät ja 

purenta. Seistessä hyvä ylälinja, vahva kaula, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. 

Löysät ranteet pilaavat liikkeet edestä, hieman pidättyväinen luonne. menettää ryhdikkyytensä 

liikkeessä. 

NUO H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Anxious French Kiss FI38990/07 

Erinomaisen tasapainoinen, kaunislinjainen narttu, jolla hyvä pää, tasapainoiset kulmaukset, hyvä 

häntä, puhdas valkea pohjaväri, riittävästi mustia laikkuja. Liikkuu ryhdikkäästi joustavalla 

sivuaskeleella. Hieman kapea takaa ja löysä edestä. Hyvä luonne. 

AVO ERI1 PN1 SERTI CACIB FI MVA ROP 

 

Goldgirls Bellona FI36322/07 

Hyväluustoinen, vankkarunkoinen narttu, jolla hyvät päänlinjat, löysät huulet ja runsaasti 

kaulanahkaa. Hyvin kulmautuneet raajat, ja erinomainen takaosa. Värityksessä toivoisin mustien 

värimerkkien osuuden olevan suurempi. Ei tänään parhaassa karvassa, liikkuu hyvällä askeleella, 

mutta tulisi esiintyä ryhdikkäämmin, hyvä luonne. 

AVO EH3 

 

Hoppingham's Screeching Hag FI42626/07 

Kookas, ilmava narttu, jolla kevyt pitkä pää, niukat huulet, hyvä purenta. Pitkä kaula, etuasentoiset 

lavat ja erittäin kulmautunut edestä, niukasti takaa. Hyvä häntä ja raajojen luusto. Liikkuu lyhyellä, 

voimattomalla askeleella, kapeasti. Hyvä luonne. 

AVO H 

 

Sandö's Leda SE17246/2005 

Seistessä tasapainoisen kuvan antava, riittäväluustoinen narttu. Hyvät päänlinjat, voisi kantaa 

korviaan paremmin, niukka otsapenger, hyvä purenta. Pehmyt ylälinja ja liikkeessä hieman 

takakorkea. Voisi liikkua ryhdikkäämmin, riittävä askelpituus. Hyväksyttävä väritys, hyvä luonne. 

AVO ERI2 PN4 



 

VALIOLUOKKA 

 

Anxious Full Of Life FI38989/07 

Kaunislinjainen, hyväluustoinen narttu, jolla hyvät päänlinjat, hyvät silmät, korvat ja purenta. Hyvä 

kaula, runko ja takaosa. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta ylälinja 

pettää hieman liikkeessä. Ulkokierteiset takaraajat, hyvä väritys, hyvä luonne. 

VAL ERI1 PN2 VACA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Anxious Morning Glory FI29276/99 

Feminiininen, seistessä kaunislinjainen 10 v narttu, jolla hyvät päänlinjat, hiukan niukat huulet. 

Etuasentoinen lapa, kuitenkin riittävästi kulmautunut. Voimakkaammat takakulmaukset, etuliikkeet 

voisivat olla vakaammat. Pehmyt ylälinja, hyvä väritys, hyvä luonne. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

Ozaenas Elegia FI33412/00 

9 v narttu, jolla voisi olla selvempi sukupuolileima. Hyvät pään linjat, hyvät korvat, silmät ja 

purenta. Vahva kaula, erittäin avoimesti kulmautunut edestä ja erittäin voimakkaasti takaa. Hyvä 

häntä, liikkuu laiskasti, mutta hyvällä askeleella. 

VET ERI2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Anxious 

Ryhmä laadukkaita, tyypikkäitä, kaunislinjaisia, hyvävärisiä koiria kahdesta yhdistelmästä. Hyviä 

luustoja, rintakehiä, ylälinjoja. Hieman problematiikkaa etuosissa, muttei hälyttävää. Onnea 

laadukkaasta kasvatustyöstä! 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08 

Komearaaminen, vahvaluustoinen, kookas uros, jolla vahva pää, hyvät kallon ja kuonon linjat, 

suurehkot, hyväasentoiset korvat, hieman syvällä sijaitsevat silmät, hyvä purenta. Niukat 

tasapainoiset kulmaukset, vielä rungoltaan kapea, mikä näkyy liikkeitten kapeutena takaa ja löysänä 

edestä, hyvä sivuaskel. Turkki vaihdossa, siksi väritys ei tänään tasainen. Hyvä luonne, löysää 

kaulanahkaa. 

JUN EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Uruk-Hai FI46508/05 



Komearaaminen, vahvaluustoinen uros, jolla hyväilmeinen pää, etukulmaukset voisivat olla 

voimakkaammat. Riittävä runko, hyvä takaosa, hieman korkealla kannettu häntä, väritys ok. 

Hieman löysä edestä, mutta hyvä sivuaskel, hyvä luonne. 

VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 

 

NARTUT  

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

Tasapainoisesti rakentunut, kaunislinjainen narttu, jolla riittävät kulmaukset. Kaunis kaula, hyvä 

runko, hyväilmeinen pää. Liikkuu ja esiintyy erinomaisesti. Hieman auringon polttama väri. 

VAL ERI1 PN1 CACIB VSP 

 

Bonel Xena FI21087/06 

Kooltaan, mittasuhteiltaan ja luustoltaan erinomainen narttu, jolla hyväilmeinen pää, hyvät korvat, 

silmät ja purenta. Hieman etuasentoinen lapa ja ulkokierteiset eturaajat. Niukahko polvi, hieman 

pehmyt selkä. Hyvä häntä, liikkeessä ylälinja pettää. Väri ok, kuitenkin riittävästi laatua valioksi. 

VAL ERI2 PN2 VACA 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Bonel 

Ryhmä kooltaan, mittasuhteiltaan, ilmeiltään, väreiltään erinomaisia. Erinomaisesti esiintyviä 

koiria, joissa etuosat ovat kohtia joissa jotain huomautettavaa. Hyvää kasvatustyötä, jota ilo lähettää 

isoon kehään. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS-3-KASV 

 

 

 


