
tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

pentuluokka 

 

C'mon Zahir FIN15365/08 

Hyvän tyyppinen, erittäin hyvä pään muoto, hyvän pituinen kuono, hyvä otsapenger, tummat silmät, 

hyvä korvien kiinnitys. Tarvitsee aikaa etuosan kehittymiseen. Tasainen ylälinja, lantio hieman 

viisto, hyvä takaosa, hyvä pigmentti, hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

Dogiwogin Edison FIN14104/08 

Hieno nuori koira, elegantti, erittäin hyvä pään muoto, hieman pyöreä kallo, tummat silmät, hyvä 

pigmentti, kuono voisi olla parempi, hyvä etu- ja takaosa, erittäin hyvä tasainen ylälinja, hyvä 

lantio, erinomainen luonne, erittäin hyvät liikkeet. 

PEN2 KP 

 

junioriluokka 

 

Apollo FIN38946/07 

erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, lyhyt selkä, hyvä pään pituus, hyvä korvien kiinnitys, tummat 

silmät, otsapenger saisi olla parempi, tarpeeksi eturintaa, hyvä takaosa, hyvä lantio, erittäin hyvä 

väri, hyvä luonne, erittäin hyvät liikkeet. 

JUN EH 

 

Edendane's Caribbean Pirate FIN32927/07 

Hyvä luusto ja massa, erittäin hyvä ylälinja, hyvä pään muoto, hyvä pigmentti, tummat silmät, 

tarvitsee hieman paremman eturinnan. Erinomainen takaosa, hyvä, lantio, erittäin hyvä väri, hyvä 

luonne, hyvä liikkuja, tarvitsee aikaa. 

JUN EH3 

 

Edendane's Jolly Roger FIN32928/07 

Voimakas koira, erittäin hyvä luusto ja massa, hyvä pään muoto, silmät hieman liian avoimet, 

ikäisekseen voimakas kuono, hyvä korvien kiinnitys, hyvä eturinta, hyvä takaosa. Toivottavasti ei 

muutu raskaammaksi. Nauttii elämästä. 

JUN ERI2 

 

Higesteem King IV Eden N19166/07 

Erittäin hyvä tyyppi, hieman pitkä lantio, hyvä pään muoto, erittäin hyvä kuono, hyvä otsapenger, 

litteä kallo, hyvä korvien kiinnitys, hyvä etu- ja takaosa, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen turkki, 

liikkuu erittäin hyvin ikäisekseen. 

JUN EH4 

 

Love-Dane's Cute Golddigger FIN48908/07 

11 kuukautta, erinomainen tyyppi, erittäin hyvä nuori koira, hyvä koko, ikäisekseen erinomainen 

luusto ja massa, lyhyt selkä, hyvä pään muoto, erittäin hyvä ilme, riittävä eturinta, erinomainen 

takaosa, häntä kiinnittynyt ylös, hyvät liikkeet. 



JUN ERI1 PU3 

 

Pine Garden's Glory Gandalf FIN21740/08 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

Double D Daynakin Goldsmith FIN52108/07 

Erittäin hyvä tyyppi, luusto ja massa voisivat olla kehittyneemmät tässä iässä. Pään linjat voisivat 

olla enemmän yhdensuuntaiset, hyvät tummat silmät, hyvä pigmentti, tarpeeksi eturintaa, lantio 

hieman liian pyöreä, hyvässä kunnossa, erittäin hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin. 

NUO EH2 

 

Euro Power Bora Bora FIN17133/07 

NUO POISSA 

 

Euro Power Boy Toy FIN17131/07 

18 kuukautta, voimakas koira, erittäin hyvä etu- ja takaosa, lyhyt selkä, häntä kiinnittynyt ylös, 

hyvä pää, kuono hieman liian syvä, huulet voisivat olla tiukemmat, hyvä korvien kiinnitys, erittäin 

hyvä lantio ja hännän kiinnitys, erinomainen turkki, erittäin hyvät liikkeet. 

NUO ERI1 PU2 VASERT VACA 

 

avoinluokka 

 

Alder Glade's Legacy Of Bandit FIN28434/04 

4 vuotta, erinomainen tyyppi, hieman liian pitkä runko, tasainen kallo, erittäin hyvä pään muoto, 

erinomainen kuono, hyvä korvien kiinnitys, hyvä etu- ja takaosa, voimakas vaakasuora ylälinja, 

häntä kiinnittynyt ylös, erinomaisessa kunnossa, erittäin hyvät liikkeet, voisi olla voimakkaammat 

käpälät. 

AVO ERI1 PU1 SERT FIN MVA CACIB VSP 

 

Love-Dane's Ässä-Kuningas FIN19894/06 

Erittäin hyvä tyyppi, voimakas uros, pään muoto voisi olla parempi, pään linjat voisivat olla 

enemmän toistensa suuntaiset, tarvitsee tummemmat silmät, hyvä etuosa, voimakas vaakasuora 

ylälinja, hyvä takaosa, väri voisi olla parempi, liikkuu hyvin. 

AVO EH 

 

Red Rublev Drogheda FIN38567/06 

Erinomainen tyyppi, erittäin hyvä uros, hyvä luusto, massa ja eleganssi. Pidän päästä erittäin paljon, 

voimakas kuono, hyvä otsapenger, hyvät silmät, erinomainen etu- ja takaosa, lyhyt selkä, 

vaakasuora ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, häntä on hieman liian iloinen. Pidän hänen liikkeistään 

paljon. 

AVO ERI2 

 

Red Rublev Woodoo FIN44276/05 

Hyvä koko, luusto ja massa. Hieman liian pitkä runko, hyvä pään muoto, silmät liian avoimet, hyvä 

korvien kiinnitys, erittäin hyvä kuono, hyvä eturinta, hyvä takaosa, erittäin hyvä voimakas ylälinja, 

liikkuu hyvin. 

AVO EH3 

 



Wilhelmiinan Wirka-Wirhe FIN47418/04 

Erittäin hyvä tyyppi, hieman liian pitkä runko, tarvitsee hieman lisää eleganssia, erittäin hyvä pään 

muoto, tasainen kallo, hyvä kuono, tummat silmät, tarvitsee hieman lisää eturintaa, hyvä takaosa, 

erinomainen vaakasuora ylälinja, erittäin hyvä väri, liikkuu hyvin. 

AVO EH4 

 

valioluokka 

 

Abragadabra's Fantastic Phenom FIN33154/04 

Hyvä koira. Harmillisesti takajalat tärisevät. Hyvä pään pituus, mutta kuono voisi olla 

voimakkaampi, erinomainen eturinta, keho voisi olla lyhyempi, hyvä lantio, erittäin hyvät liikkeet. 

VAL EH 

 

Edendane's Henry Higgins FIN37095/03 

Erinomainen tyyppi, erittäin hyvä pään muoto, hyvä kuono, hyvät silmät, erinomainen etu- ja 

takaosa, lyhyt selkä, hyvä lantio, hyvät käpälät, hyvä ylälinja, liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 

 

Grand Kröyer's Athos FIN42483/03 

Hyvä tyyppi, Erittäin hyvä luusto ja massa, lyhyt selkä, hyvä eturinta, voimakas takaosa, hyvä pää 

ikäisekseen, kuono hieman syvä, hyvä lantio, voimakas ylälinja, liikkeet voisivat olla 

aktiivisemmat. 

VAL ERI3 

 

Love Dane's Victory of North FIN16372/03 

Erittäin hyvä tyyppi. Haluaisin nähdä enemmän eleganssia. Tarvitsee pidemmät jalat, tarvitsee 

voimakkaamman kuonon, hyvä eturinta, erinomainen takaosa, voimakas ylälinja, tänään liikkeet 

voisivat olla paremmat. 

VAL EH 

 

Love-Dane's Ying Yang FIN30091/04 

Elegantti koira, lyhyt selkä, hyvä luusto ja massa, erinomainen etu- ja takaosa, kuonon muoto voisi 

olla parempi, hyvät tummat silmät, hyvä eturinta, hyvä korvien kiinnitys. Haluaisin koiran olevan 

isompi. Liikkeessä ylälinja saisi olla voimakkaampi. 

VAL EH 

 

Love-Dane's Yrjö Suuri FIN30090/04 

Erinomainen tyyppi, voimakas, elegantti, hyvä pään muoto, tummat silmät, hyvä pigmentti, etuosa 

voisi olla voimakkaampi, hyvä takaosa, erinomainen turkin laatu, kohtisuorat liikkeet voisivat olla 

paremmat. 

VAL EH 

 

Love-Dane's ZZ Top Guy FIN27638/05 

VAL POISSA 

 

Love-Dane's Öky-Vip FIN22763/06 

Voimakas. Pidän hänen koostaan ja eleganssistaan. Erinomainen etu- ja takaosa, lyhyt selkä, hyvä 

lantio, tarpeeksi voimakas kuono, silmät hieman avoimet, hyvä korvien kiinnitys, erittäin hyvä väri, 

hyvä luonne, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PU4 



 

Meadowood's Delight Of Light FIN25895/04 

Erinomainen pään tyyppi, hyvä koko, hieman pitkä runko, kuonon muoto voisi olla parempi, 

tasainen kallo, hyvät silmät, hyvä eturinta, voimakas takaosa, voimakas vaakasuora ylälinja, liikkuu 

eteenpäin pyrkivästi. 

VAL ERI4 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Edendane's Pirate Princess FIN32930/07 

Hyvä koko ja tyyppi, tarpeeksi massaa ikäisekseen, erittäin hyvät silmät, otsapenger ja kuono 

saisivat olla paremmat, kuono voisi olla voimakkaampi, hyvä etu- ja takaosa, erinomainen 

vaakasuora ylälinja ja hyvä lantio, erinomainen luonne, liikkuu hyvin. 

JUN EH2 

 

Edendane's Pirate's Gold FIN32929/07 

Erinomainen tyyppi, erittäin hyvä nuori narttu. Erittäin hyvä pään muoto, tasainen kallo, hyvä 

otsapenger, hyvä kuono, oikeanlainen etu- ja takaosa, lyhyt selkä, hyvä lantio, erittäin hyvät 

liikkeet. 

JUN ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

Love-Dane's Cute Polarqueen FIN48909/07 

Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, hieman pitkä runko, hyvän mittainen pää, hyvä kuono, pään linjat 

saisivat olla paremmin yhdensuuntaiset, tarpeeksi eturintaa, hyvä takaosa, erinomainen luonne, 

erittäin hyvät liikkeet. 

JUN EH3 

 

Love-Dane's Cute Sunshine FIN48911/07 

JUN POISSA 

 

Nortwind Northern Light AKCWS22651905 

Hyvä koko, lyhyt selkä, pää tarvitsee aikaa kehittyä, tummat silmät, hyvä pigmentti, tarvitsee 

enemmän eturintaa, hyvä rungon mitta, todella tarvitsee aikaa. Liikkuu erittäin hyvin. 

JUN H 

 

Ritzupal's Destiny FIN51266/07 

Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, pään linjat saisivat olla enemmän yhdensuuntaiset, tummat silmät, 

erinomainen kuono, tarpeeksi eturintaa, hieman pitkä runko, hyvä takaosa, tarvitsee aikaa luuston ja 

massan kehittymiseen, liikkuu erittäin hyvin. 

JUN EH4 

 

nuortenluokka 

 

Red Rublev Sade FIN44549/06 

Erinomainen tyyppi, matalat jalat, erittäin hyvä pään muoto, erittäin hyvä kuono, hyvä korvien 

kiinnitys, tasainen kallo, erittäin hyvä etu- ja takaosa, erinomainen turkki, häntä kiinnittynyt hieman 

alas, erittäin hyvät liikkeet. 

NUO ERI1 VASERT 



 

Red Rublev SAns Souci FIN44543/06 

Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen luusto ja massa, hyvä pitkä pää, otsapenger hieman matala, 

tummat silmät, hyvä pigmentti, hyvä eturinta, ylälinja hieman liian pyöreä, voimakas takaosa, hyvä 

turkin laatu, erittäin hyvät liikkeet. 

NUO EH2 

 

avoin luokka 

 

Love-Dane's Arctic Princess FIN53835/06 

Erittäin hyvä narttu, elegantti, erittäin hyvät silmät, otsapenger voisi olla parempi, erittäin hyvä 

kuono, hyvä eturinta, lyhyt selkä, hyvä takaosa, tarvitsee aikaa parantaa väriä, erittäin hyvät 

liikkeet. 

AVO ERI1 

 

Love-Dane's Strawberry FIN31683/01 

7 vuotta, erinomainen näyttelykunto, pitkä pää, kuono voisi olla parempi, kallo hieman pyöreä, 

erinomainen etu- ja takaosa, lyhyt selkä, voimakas vaakasuora ylälinja, erinomainen turkki, liikkuu 

hyvin. 

AVO ERI2 

 

Love-Dane's Ällis-Stella FIN19890/06 

Erittäin hyvä tyyppi, tarvitsee paremman ylälinjan, liian pitkä niska, pitkä pää, hyvä kuono, hyvin 

kiinnittyneet korvat, tarpeeksi kulmauksia edessä, erinomainen väri, erittäin hyvät liikkeet. 

AVO EH4 

 

Red Rublev Duetto FIN38566/06 

Erittäin hyvä tyyppi, aika raskas luusto, hieman lyhyet jalat, hyvä pään muoto, erittäin hyvät silmät, 

hyvä kuono, hyvä eturinta, voimakas takaosa, erinomainen turkin laatu, erittäin hyvät liikkeet. 

AVO EH3 

 

Red Rublev Wanamo FIN44274/05 

Hyvä tyyppi, liian raskas, liian lyhyet jalat, mutta pidän paljon hänen lyhyestä selästään, kallo 

hieman pyöreä, erittäin hyvä pigmentti, hyvä etu- ja takaosa, erinomainen turkin laatu, erittäin hyvät 

liikkeet. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Abragabra's Fawn Fairytale FIN33156/04 

VAL POISSA 

 

Diplomatic's Celine Dion FIN21321/02 

7 vuotta, tällä hetkellä hieman raskas rungosta, erittäin hyvä koko, erittäin hyvä pään muoto ja 

kallo, hyvän pituinen kuono, hyvä etu- ja takaosa, erittäin hyvä hännän kiinnitys, hyvä väri ja turkin 

laatu, erittäin hyvät liikkeet. 

VAL EH 

 

Edendane's Audrey Hepburn FIN37098/03 



Erittäin hyvä narttu, erittäin hyvä luusto, massa ja koko. Silmät liian avoimet, hyvän pituinen 

kuono, hyvä takaosa, pidän eturinnasta, vaakasuora ylälinja, hyvä runko, erinomainen kunto, 

erittäin hyvät liikkeet. 

VAL ERI4 

 

Edendane's Fortune Teller FIN1449/06 

Erittäin hyvä pään muoto, oikeanlainen kuono, tasainen kallo, hyvä korvien kiinnitys, hyvä etu- ja 

takaosa, hieman pitkä lanne, erinomainen väri, hyvät käpälät, erittäin hyvät liikkeet. 

VAL ERI3 PN4 

 

Edendane's My Fair Lady FIN37097/03 

5 vuotta, erittäin hyvä narttu, erittäin hyvä eleganssi, erinomainen luusto ja massa, yhdensuuntaiset 

linjat päässä, kuono hieman syvä, silmät hieman avoimet, erinomainen eturinta, voimakas 

vaakasuora ylälinja, häntä kiinnittynyt hieman ylös, erittäin hyvät liikkeet. 

VAL ERI1 PN2 CACIB 

 

Helisain Candy FIN14154/05 

Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen pään muoto, hieman siro kuono, tummat silmät, hyvä etuosa, 

hyvä takaosa, hieman lyhyet jalat, erinomainen turkin laatu, erinomaiset liikkeet. 

VAL ERI 

 

Love-Dane's Valentine FIN16370/03 

Erittäin hyvä narttu, erinomainen pään muoto, erittäin hyvä ilme, hyvä etu- ja takaosa, lyhyt selkä, 

vaakasuora ylälinja, hyvä turkki, liikkuu eteenpäin pyrkivästi. 

VAL ERI 

 

Love-Dane's Veryhot Romance FIN16369/03 

Erittäin hyvä narttu, erittäin hyvä pään muoto, tasainen kallo, hyvä kuono, erittäin hyvä etu- ja 

takaosa, voimakas ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, elegantti, erinomainen kunto, liikkeet voisivat 

olla paremmat. 

VAL ERI2 PN3 VACA 

 

Love-Dane's Wild Midnight FIN12615/04 

Hyvä tyyppi, hyvä luusto ja massa, erittäin hyvä pään muoto, hieman siro kuono, tummat silmät, 

hyvä etu- ja takaosa, lyhyt selkä, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen turkki, liikkeet saisivat olla 

aktiivisemmat. 

VAL ERI 

 

Red Rublev Walkyria FIN44273/05 

Viehättävä narttu, erittäin hyvä pään muoto, silmät hieman avoimet, hyvän mittainen kuono, hieman 

kapea edestä, hyvä takaosa, hyvä ylälinja. Haluaisin nähdä hieman enemmän massaa. Erittäin hyvä 

väri ja hän on erittäin hyvin koulutettu, liikkuu hyvin. 

VAL ERI 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Edendane's 

Erittäin hyvä ryhmä, erinomainen tyyppi, erittäin hyvät pään muodot, oikeanlaiset etu- ja takaosat, 

lyhyt selkä, erittäin mukava katsella liikkeitä. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS2 



 

Kennel Love-Dane's 

Hyvä ryhmä, hieman koko eroja, viehättävät ilmeet, tummat silmät, hyvä pigmentti, voimakkaat 

vaakasuorat ylälinjat, erittäin hyvät liikkeet. 

KASV2 KP 

 

Kennel Red Rublev 

KASV EI ESITETTY 

 


