
TAMPERE 6.9.2009 

 

tuomari: Tanya Ahlman-Stockmari, FI 

 

KELTAISET / TIIKERIJUOVAISET 

 

UROKSET 

 

pentuluokka 

 

Aldo Nuo Grazuciu FI19969/09 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava nuori uros. Oikeat päänlinjat, hieman liikaa löysiä huulia. 

Toivoisin tiiviimmät luomet. Pitkä rintakehä, oikea rungon syvyys. Erinomainen raajaluusto, hyvät 

kootut käpälät. Riittävä reiden leveys, tarvitsee lisää itseluottamusta. Takaliikkeiden tulee vakiintua, 

hyvä häntä. 

PEK1 KP ROP-PENTU 

 

junioriluokka 

 

C'mon All By Myself FI38832/08 

Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä, vahva alaleuka, 

kaunis huulilinja. Pitkä kaula, selvä säkä, hieman etuasentoiset lavat. Hyvä, pitkä rintakehä, kääntää 

vielä hieman eturaajojaan ulos, hyvä tiivis ylälinja, toivoisin iän myötä lisää jäntevyyttä 

kokonaisuudessaan takaosaan. Liikkuu hyvin edestä, hyvä käytös. 

JUN ERI1 PU3 SERTI 

 

C'mon Claim To Fame FI24490/09 

Hyväkäytöksinen, oikeat rungon mittasuhteet omaava uros. Kaunisilmeinen pää, jossa kuono-osa 

saisi olla voimakkaampi ja paremmin meislautunut silmien alta. Ikään ja kokoon sopiva raajaluusto 

ja runko. Hieman niukat polvikulmaukset. Hyvät käpälät, tiivis ylälinja. Hieman epävakaat 

etuliikkeet. Esiintyy hyvin. 

JUN EH2 

 

Genedda Igni Et Ferro FI37466/08 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

Chic Carelia's Camelot FI49317/07 

NUO POISSA 

 

avoinluokka 

 

Rotzypal's Dracula FI51263/07 

Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Pitkälinjainen pää, yhdensuuntaiset päänlinjat, kaunis ilme, 

erinomainen kaulankaari ja selvä säkä. Hyvä eturinta ja raajaluusto, toivoisin pidemmän rintakehän, 

hieman jyrkkä lantio. Leveä reisi, hyvät käpälät, hyvä käytös. Liikkuu edestä hieman ulkonevin 

kyynärvarsin, hieman liian kuroutunut vatsalinja. 

AVO ERI1 PU4 VASERT 

 



Samlet Poseidon FI42445/06 

Riittävän kokoinen uros, joka antaa itsestään hieman pitkän ja matalaraajaisen vaikutelman. 

Yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä huulilinja, hieman keveät korvat. Riittävä eturinta, hieman 

etuasentoiset lavat, rintakehä saisi olla pidempi. Toivoisin lisää voimaa, leveyttä ja luustoa 

takaosaan. Hieman jyrkkä lantio, hyvät käpälät, hyvä käytös. Lyhyt ja hieman turhan korkea 

eturaajojen liike, kokonaisuus saisi ilmentää enemmän urosmaista jaloutta ja voimaa. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Red Rublev Woodoo FI44276/05 

Riittävän kokoinen uros, jolle toivoisin hieman lisää raajakorkeutta. Yhdensuuntaiset päänlinjat, 

mutta pää saisi olla kokonaisuudessaan pidempi. Hieman avonaiset luomet. Riittävä eturinta, hyvä 

huulilinja, hieman liikaa löysää kaulanalusnahkaa. Syvä rintakehä, kokoon sopiva raajaluusto, hyvät 

käpälät. Hyvä käytös, hieman ulkonevat kyynärvarret liikkeessä. Hieman turhan voimakkaasti 

kuroutunut vatsalinja. 

VAL EH4 

 

Euro Power Bob The Builder FI17132/07 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava, vahva maskuliininen uros. Pitkä kaunislinjainen pää, oikein 

sijoittuneet korvat, hyvin rakentunut etuosa, hyvä eturinta, erinomainen raajaluusto. Pitkä rintakehä, 

oikea alalinja, leveä reisi, hyvät käpälät, rauhallinen käytös. Toivoisin lisää jäntevyyttä 

takaliikkeisiin, yhdensuuntaiset etuliikkeet, esiintyy hyvin. 

VAL ERI3 

 

Highesteem King IV Eden Fi27687/08 

Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvä huulilinja, kaunis 

kaula. Selvä säkä ja eturinta. Hyvä raajaluusto, riittävä rungon pyöreys. Toivoisin hieman lisää 

joustoa ranteisiin, hyvät käpälät. Hieman jyrkkä lantio, muuten hyvin rakentunut takaosa. Liikkuu 

erinomaisella ulottuvuudella takaa, erinomaiset sivuliikkeet. 

VAL ERI2 PU2 

 

Love-Dane's X-mas Duke FI20243/04 

Maskuliininen, oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen uroksen pää, jossa oikea ilme, kaunis 

huulilinja. Tiivis, hyvin rakentunut etuosa, hyvä eturinta, erinomaiset kootut käpälät. Pitkä 

rintakehä, upea runko. Tasapainoiset kulmaukset, oikea, ei liian jyrkästi kuroutuva alalinja. Hyvä 

käytös, erinomainen lihaskunto, erinomaiset liikkeet, esiintyy hyvin. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

junioriluokka 

 

Chic Carelia's Deborah FI41624/08 

Hyvänkokoinen, oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu, jolla saisi olla hieman paremmin 

meislautunut pää silmien alta. Kuitenkin yhdensuuntaiset päänlinjat. Hieman epätasainen mutta 

hyväksyttävä purenta. Kaunis kaulankaari, ihana säkä, tasapainoinen migreeni, vielä pehmeyttä 

ylälinjassa. Hyvät käpälät, liikkuu hyvin takaa, hieman epävakaasti edestä, hyvä käytös. 

JUN ERI1 

 



nuortenluokka 

 

Chic Carelia's Carina FI49318/07 

Erinomaisella ulottuvuudella sivulta liikkuva narttu. Ihastuttava kaunisilmeinen, pitkä pää, upea 

kaula, säkä ja ryhti. Hyvä etuosa, pitkä rintakehä, hyvin kulmautunut ja rakentunut takaosa. 

Itsetietoinen, näyttävä yleisvaikutelma. Erinomainen häntä, puhutteleva kokonaisuus. 

NUO ERI1 PN2 SERTI 

 

King's Ransom Anna Alfadane FI57589/08 

Lyhytrunkoinen, feminiininen kokonaisuus. Yhdensuuntaiset pään linjat, vaaleat silmät, kuono-osa 

saisi olla vankempi ja paremmin meislautunut silmien alta. Kokonaisuudessaan liian niukasti 

kulmautunut edestä, lyhyt rintakehä, hyvät käpälät, hieman liian jyrkkä lantio, hyvät käpälät. 

Tarvitsee aikaa tullakseen tasapainoisemmaksi yleisvaikutelmaltaan. Etuliikkeiden tulee vakiintua. 

Liian voimakkaasti kuroutuva alalinja. 

NUO H 

 

avoinluokka 

 

Grandmans Hermione FI29289/07 

Feminiininen kokonaisuus, oikeat rungon mittasuhteet. Pitkälinjainen pää, kevyt kuono-osa, kevyet 

korvat, riittävä kaulan pituus, etuasentoiset lavat. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hieman 

jyrkkä lantio, oikea alalinja, saisi liikkeessä antaa tiiviimmän yleisvaikutelman. Hyvä käytös, 

riittävä ulottuvuus sivuliikkeessä, esiintyy hyvin. 

AVO EH3 

 

Love-Dane's Åps My Beauty FI47619/05 

AVO POISSA 

 

Red Rublev Sade FI44549/06 

Feminiininen kokonaisuus. Oikea ylälinja ja rungon mittasuhteet. Yhdensuuntaiset päänlinjat, 

kaunis huulilinja, kaunis kallonsyvyys. Hyvä kaula, säkä ja eturinta, pitkä rintakehä, tasapainoiset 

kulmaukset. Erinomaiset käpälät, hyvä alalinja, tasapainoiset vaivattomat liikkeet. 

AVO ERI1 PN3 VASERT 

 

Ritzypal's Cool Mystery FI48830/06 

Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Yhdensuuntaiset päänlinjat. Hieman urosmainen ilme, 

hyvä kaula. Hieman etuasentoiset lavat, toivoisin lisää eturintaa. Hyvä runko ja raajaluusto. 

Polvikulmaus saisi olla selvempi. Hieman pehmeä karvanlaatu, hyvä käytös. Liikkuu hyvin takaa, 

ulkokierteisesti edestä. 

 AVO ERI2 

 

Ritzypal's Destiny FI51266/07 

Hyvänkokoinen, kevytraajaisen vaikutelman antava narttu, jolla seistessään neliömäiset rungon 

mittasuhteet. Alaleuka saisi olla korostuneempi, yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä kaulan pituus. 

Etuasentoiset lavat, lyhyt rintakehä ja turhan kuroutuva alalinja. Toivoisin lisää pyöreyttä runkoon, 

hyvä käytös. Hieman jyrkkä lantio, epävakaat etuliikkeet, tarvitsee aikaa. 

AVO H 

 

Ritzypal's Devilgirl FI51267/07 



Narttumainen kokonaisuus, lyhytrunkoinen, oikeat pään linjat. Hyvä huulilinja, hyvä kaula. Saisi 

olla paremmin kulmautunut niin edestä kuin takaa. Lyhyt rintalasta, turhan voimakkaasti kuroutunut 

alalinja, hieman liian jyrkkä lantio. Erinomaiset käpälät, rauhallinen käytös. Liikkuu leveästi takaa, 

yhdensuuntaisesti edestä. Antaa takakorkean yleisvaikutelman liikkeessä. 

AVO H 

 

Samlet Piece Of Love FI42447/06 

Pitkälinjainen, riittävän raajakorkeuden omaava narttu. Yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvä huulilinja. 

Puutteellinen eturinta, etuasentoiset lavat, oikea alalinja. Kääntää voimakkaasti, erityisesti vasenta 

etujalkaansa ulospäin. Hyvä leveä reisi, hyvät käpälät. Rauhallinen käytös, lyhyt epävakaa 

eturaajojen liike. Liian pehmeä ylälinja liikkeessä, esitetään hyvin. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Alder Glade's Dorin to C'mon Fi35396/05 

Erinomainen rungon mittasuhteet seistessä. Pitkä erinomainen pää, silmiinpistävän oikea kallon 

syvyys, ei liian raskas. Erinomainen eturinta, tilava runko, hyvät kulmaukset ja käpälät. Kaunis 

kaulankaari, toivoisin hieman vähemmän kuroutuneen alalinjan. Toivoisin liikkeisiin hieman lisää 

ulottuvuutta ja voimakkuutta, erityisesti eteen. 

VAL ERI2 PN4 

 

All About The Daisy Chain FI39796/07 

Seistessään apollomaisen näyttävä narttu. Oikea tyylin ja voiman suhde,. Katseenvangitseva 

kaulankaari ja säkä. Hyvä eturinta, pitkä rintakehä, ideaalit kulmaukset. Hieman pehmeä karvapeite 

kyljissä. Upeat käpälät ja ranteet. Erinomainen sukupuolileima, vahva kinner. Liikkuu oikealla 

ulottuvuudella ja vaivattomasti. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

veteraaniluokka 

 

Helisain Messina FI37998/99 

VET POISSA 

 

Kasvattajaluokka 

 

Kennel Ritzypal's 

EI ESITETTY 

 

 

MUSTA & HARLEKIINI 

 

UROKSET  

 

pentuluokka 

 

Mi'Havana Eye Of The Tiger FI62834/08 

Erinomainen rungon mittasuhteet omaava uros. Hyvä kallo-osa, pitkät päänlinjat. Tässä 

kehitysvaiheessa erinomainen eturinta. Vahva hyvä raajaluusto, hyvä väritys, erinomaiset käpälät. 

Pitkä kaula, erinomainen avoin käytös, pentumaiset liikkeet. Oikea ylä- ja alalinja. 



PEK1 KP ROP-PENTU 

 

NARTUT 

 

pentuluokka 

 

Namilon Susu FI10944/09 

8 kk vanha, feminiininen kokonaisuus. Oikeat rungon mittasuhteet, mutta tässä kehitysvaiheessa 

takakorkea, erityisesti liikkeessä. Vahva kallo-osa, hyvä purenta, hyvä eturinta. Hieman 

etuasentoiset lavat, riittävän puhdas väritys. Hyvä käytös, liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa. 

PEK 1 KP VSP-PENTU 

 

UROKSET 

 

junioriluokka 

 

Danemanian Tenori FI62265/08 

Hyvänkokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, vahva kallo-osa, voimakkaat huulet, avonaiset luomet. 

Hieman etuasentoiset lavat, erinomainen raajaluusto ja käpälät. Vielä kapea ja kehittymätön edestä, 

rintakehä saisi olla pidempi, riittävän puhdas väri, hieman jyrkkä lantio. Hyvä käytös, turhan korkea 

hännänkanto liikkeessä. Liikkeiden tulee asettua iän myötä, samoin kuin ylälinjan. 

JUN H 

 

Genedda magister Dixit FI52075/08 

Oikeat raamit omaava, hyvän kokoinen uros, kaunis kaula, selvä säkä. Pitkälinjainen pää, 

yhdensuuntaiset linjat, oikea kallon syvyys ja leveys. Erinomainen raajaluusto, pitkä rintakehä, 

erinomainen harlekiiniväritys. Leveä reisi, tiivis ylälinja. Etuliikkeiden tulee vakiintua, oikeat 

raamit. 

JUN ERI1 PU3 VASERT 

 

Heksutasubody's Akhilleus FI55347/08 

Hyvänkokoinen, lyhyt runkoinen uros, jolle toivoisin hieman pidemmän kuono-osan. Riittävä 

kaulan pituus, hyvä raajaluusto, uros saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Lyhyt 

rintakehä, hyvät käpälät, jyrkkä lantio ja seistessä kinnerahdas takaa. Hyvä käytös, liikkeiden tulee 

asettua iän myötä. Lyhyt voimaton taka-askel, epävakaa etuliike, liikkeessä tällä hetkellä 

takakorkea. 

JUN H 

 

Magappon Fantasticks FI44213/08 

Hyväkokoinen uros, neliömäiset rungon mittasuhteet. Selvä otsapenger, riittävän yhdensuuntaiset 

päänlinjat. Oikea kallon syvyys ja leveys, kaunis huulilinja. Hyvin kulmautunut  edestä, kootut 

käpälät, erinomainen raajaluusto. Hieman liian jyrkkä lantio. Toivoisin vähemmän voimakkaasti 

kuroutuneen alalinjan. OK väritys, rauhallinen käytös, toivoisin lisää jäntevyyttä takaliikkeisiin. 

Oikea ylälinja liikkeessä.  

JUN ERI2 

 

Venco V't Buitengebeuren NSHB2700924 

Lyhytrunkoinen, vahva uros, jolle toivoisin lisää jaloutta pään linjoihin. Pää kokonaisuudessaan 

kallo-osaltaan liian raskas. Lyhyt kaula, etuasentoiset lavat, hyvä eturinta, oikea rungon pyöreys. 



Lyhyt rintakehä, hyvät raajat, hieman liian jyrkkä lantio. Etuliikkeiden tulee vakiintua, turhan 

voimakkaasti kuroutuva alalinja. Toivoisin yleisvaikutelmaan lisää jaloutta ja linjoja. 

JUN H 

 

nuortenluokka 

 

Saradane's Justice V Pekka FI11274/08 

Vahva, voimakas uros, jolle toivoisin tasapainoisemman ylälinjan liikkeessä. Yhdensuuntaiset 

päänlinjat, syvä kallo-osa, toivoisin paremman ilmeen, liikaa löysiä huulia. Erinomainen raajaluusto 

ja käpälät, hyvä eturinta, lyhyt rintakehä. Takaosa saisi olla kokonaisuudessaan tasapainoisempi ja 

jäntevämpi, erityisesti liikkeessä. Oikea alalinja, hyvä väritys. Takaliikkeitä vaikea arvostella, 

koiran tulee asettua käytökseltään. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Apollodanes Astraeus FI31510/08 

Hyvänkokoinen, oikeat rungon mittasuhteet ja raajakorkeus. Yhdensuuntaiset päänlinjat, oikea 

kallon syvyys. Kaunis vahva kaula, selvä säkä, hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Oikea 

alalinja, hyvät käpälät, Ok väritys. Rauhallinen väritys, liikkuu hyvin, tiivis ylälinja. 

AVO ERI2 PU4 

 

Danemanian Messenger FI27257/05 

Lyhytrunkoinen, korkearaajainen uros. Hyvä ilme, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä huulilinja, 

oikea rintakehän pituus, mutta valitettavasti puutteellinen eturinta, kovin etuasentoiset lavat, jyrkkä 

lantio, kapea reisi, niukat polvikulmaukset. Rauhallinen käytös, hyvät käpälät, koiran lähtiessä 

liikkeelle aivan liian ylhäällä pystyssä kannettu häntä. Lyhyet ja voimattomat liikkeet, esitetään 

kauniisti. 

AVO T 

 

Danemanian Quality Perfect FI28104/07 

Maskuliininen uros, jolla erinomainen raajakorkeus ja rungon mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, 

hyvä huulilinja, puutteellinen eturinta, hyvä kaulan pituus. Etuasentoiset lavat, pitkä rintakehä, 

mutta runko saisi olla syvempi ja täyteläisempi. Hyvä raajaluusto, käpälät ja väritys. Rauhallinen 

käytös, valitettavasti liian korkealle kannettu häntä, kovin korkeat ja epävakaat etuliikkeet. Ylälinja 

saisi olla tasapainoisempi liikkeessä, esitetään hyvin. 

AVO T 

 

Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07 

Hyväkokoinen uros, hyvät rungon mittasuhteet, tiivis ylälinja. Vahva kaula, yhdensuuntaiset 

päänlinjat, hieman raskas kallo-osa, erinomainen huulilinja. Pitkä rintakehä, hyvä raajaluusto, 

hieman jyrkkä lantio ja niukat polvikulmaukset. Hieman pitkät takakäpälät, riittävä ulottuvuus 

sivuliikkeessä, yhdensuuntaiset etuliikkeet, hyvä käytös. 

AVO ERI3 

 

Mi'Havana Angebenar FI24061/04 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava, hyvänkokoinen uros, toivoisin hieman paremmin 

meislautuneen pään silmien alta, mutta oikea kallon leveys ja syvyys. Riittävä eturinta, hyvä 

raajaluusto, lyhyt rintakehä. Runko saisi olla täyteläisempi kauttaaltaan, hyvät käpälät. Rauhallinen 



käytös, turhan korkealla kannettu häntä liikkeessä, kovin epävakaat ja ulkonevat etuliikkeet, 

esiintyy hyvin. 

AVO H 

 

Tellus Danes Yashodar FI12522/07 

Upeat rungon mittasuhteet omaava, vahva uros. Erinomainen tiivis ylälinja. Pitkä pää, oikeat linjat, 

riittävä eturinta. Hyvä runko ja raajaluusto. Pitkä rintakehä, oikea alalinja, riittävän puhdas väritys. 

Jäntevä, ryhdikäs yleisvaikutelma. Rauhoittuessaan liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 PU2 SERTI 

 

valioluokka 

 

Pekka On Nimeni V.'T Buitengebeuren FI47223/03 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava, vahva, maskuliininen uros. Yhdensuuntaiset päänlinjat, 

voimakas kallo-osa, hyvä huulilinja, vahva kaula. Pitkä oikeanmallinen rintakehä. Erinomainen 

leveä reisi, vahva raajaluusto, vakaa kinner, erinomaisessa lihaskunnossa ja massassa. OK väritys, 

hyvät käpälät ja ranteet. Tiivis ylälinja, oikea alalinja, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

junioriluokka 

 

Alppitähti FI11379/09 

Erinomaiset rungon mittasuhteet. Ihastuttava sukupuolileima. Kaunislinjainen pää, hyvä huulilinja, 

hyvä eturinta, pitkä rintakehä. Tiivis ylälinja, hyvät käpälät, leveä reisi, tasapainoiset kulmaukset. 

Rauhallinen käytös. Liikkuu hyvin, ikäisekseen tasapainoinen kokonaisuus, hyvä väri. 

JUN ERI4 

 

Amaryllis FI11377/09 

JUN POISSA 

 

Danemanian Tähtisilmä FI62268/08 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava, hyvänkokoinen narttu. Hieman kevyt kuono-osa, joka saisi olla 

paremmin meislautunut silmien alta. Riittävä eturinta, hieman etuasentoiset lavat, kokoon sopiva 

runko ja raajaluusto. Harlekiiniväritys saisi olla mustan värin osalta syvemmän musta. Hyvät 

käpälät, niukat polvikulmat, hieman jyrkkä lantio ja turhan korkealla kannettu häntä. Oikea 

ulottuvuus liikkeessä. 

JUN EH 

 

Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FI57892/08 

Tässä kehitysvaiheessa hieman ilmavan ja kapean yleisvaikutelman antava narttu. Oikea kaulan 

kaari, selvä säkä. Pitkälinjainen pää, jossa saisi olla vankempi ja leveämpi kuono-osa. Kapea edestä, 

litteä runko, kovin koroutunut alalinja. Lyhyt rintakehä, pitkä lanneosa, hyvä väri ja käpälät. Niukat 

polvikulmaukset, jyrkkä lantio, korkea häntä liikkeessä. Rauhallinen käytös, epävakaat etuliikkeet, 

tarvitsee aikaa. 

JUN H 

 

Jättiläisen Valkyyria FI56913/08 



Riittävän raajakorkeuden omaava narttu. Toivoisin yhdensuuntaisemmat päänlinjat, kuono-osa saisi 

olla paremmin meislautunut silmien alta. Riittävä kaulan pituus. Puutteellinen eturinta, etuasentoiset 

lavat, lyhyt rintakehä, hyvät käpälät. Hieman jyrkkä lantio, rauhallinen käytös, turhan voimakkaasti 

kuroutunut alalinja. Liikkuu kevyesti. 

JUN EH 

 

Jättiläisen Violetta FI56914/08 

Hieman matalaraajaisen yleisvaikutelman tekevä narttu. Korostunut niskakyhmy, lyhyt pää 

kokonaisuudessaan, kuono-osa saisi olla paremmin meislautunut silmien alta. Puutteellinen eturinta, 

hyvä raajaluusto ja käpälät. Niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa. Hieman jyrkkä lantio. 

Yhdensuuntaiset etuliikkeet, hieman turhan kuroutunut alalinja, hyvä käytös. 

JUN H 

 

Megappon Floradora FI44216/08 

Kaunislinjainen, hyväkokoinen narttu. Yhdensuuntaiset päänlinjat, oikea kallon syvyys ja leveys, 

hyvä huulilinja. Riittävä eturinta, pitkä rintakehä, kaunis kaulan kaari, selvä säkä. Kokoon sopiva 

runko ja raajaluusto, hyvät käpälät. Oikea alalinja, rauhallinen käytös. Liikkuu yhdensuuntaisesti 

edestä, hyvä ulottuvuus sivusta. Hyvät raamit ja sukupuolileima. 

JUN ERI1 PN4 SERTI 

 

Mi'Havana Destiny's Star FI37537/08 

Vankkarunkoinen, tasapainoinen narttu, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä kallo-osa, kaunis 

huulilinja. Hyvä kaula, selvä säkä, pitkä rintakehä, hyvä raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Olisi 

vielä enemmän edukseen itsevarmempana luonteeltaan. Liikkuu hyvin takaa, epävakaasti edestä. 

Liikkeessä toivoisin nartun hieman lyhyemmäksi lanneosaltaan. 

JUN ERI3 

 

Mi'Havana Dragon FI37541/08 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu. Erinomainen raajakorkeus, voimakas kallo-osa, oikea 

pään pituus, hyvä huulilinja. Niukka eturinta, etuasentoiset lavat, oikea alalinja ja rintakehän pituus. 

Hieman jyrkkä lantio, muuten hyvin kulmautunut takaosa. Erinomaiset käpälät, hyvä käytös, 

liikkuu ulkokierteisesti edestä, muuten hyvin. 

JUN ERI2 VASERT 

 

Ozaenas Pocahontas FI57944/08 

Hyvänkokoinen, oikealinjainen pää, hyvä huulilinja, hyvä kallon syvyys, oikea kaulan pituus. Vielä 

puutteellinen eturinta, etuasentoiset lavat. Lyhyt rintakehä ja turhan jyrkkä lantio, väritys saisi olla 

puhtaampi harlekiini. Hyvät käpälät, pitkä lanneosa, hieman kinnerahdas seistessä. Liikkuu ahtaasti 

takaa, ulkonevin kyynärvarsin edestä. Takakorkea liikkeessä, rauhallinen käytös, ylälinjan tulee 

vakiintua. 

JUN H 

 

nuortenluokka 

 

Genedda Hippomania FI14722/08 

NUO POISSA 

 

Jättiläisen Suukkosuu FI28524/08 

Kauniin kaulalinjan omaava narttu. Oikeat rungon mittasuhteet, yhdensuuntaiset päänlinjat, kuono-

osa voisi olla hieman pidempi. Riittävä eturinta, kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hyvät ranteet 



ja käpälät, ok väritys. Rauhallinen käytös, oikea alalinja, etuliikkeiden tulee vakiintua. Hyvä tiivis 

ylälinja, yhdensuuntaiset sivuliikkeet. 

NUO ERI1 

 

Saradane's Jewel Of Candy FI11275/08 

NUO POISSA 

 

avoinluokka 

 

Jättiläisen Pioni FI38433/07 

Hyvänkokoinen narttu, pitkälinjainen pää, hyvä kallo-osa, hieman kevyt alaleuka. Riittävä kaulan 

pituus, etuasentoiset lavat. Pitkä rintakehä, hyvät käpälät, hieman jyrkkä lantio ja niukat 

polvikulmaukset. Toivoisin tiiviimmän ylälinjan, rauhallinen käytös, kovin lyhyt ja sidottu 

takaraajojen liike. Turhan voimakkaasti kuroutuva alalinja. Esiintyy hyvin, toivoisin 

yleisvaikutelmaan lisää sulavuutta. 

AVO H 

 

Megappon Kostna Karnilla FI42037/07 

Hieman kevytrunkoisen yleisvaikutelman antava. Yhdensuuntaiset pään linjat, kuono-osa voisi olla 

paremmin meislautunut silmien alta, samoin kuono-osa saisi olla hieman pidempi. Etuasentoiset 

lavat, puutteellinen eturinta, runko saisi olla täyteläisempi. Hyvät ranteet ja käpälät, turhan 

voimakkaasti kuroutunut alalinja. Paikoitellen hieman ohut karvapeite. Hieman rauhaton, 

etuliikkeiden tulee vakiintua. Toivoisin hieman lisää voimaa ja massaa yleisvaikutelmaan. 

AVO H 

 

Ozaenas Oops Mi'Havana FI43212/07 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava vankkarunkoinen narttu. Yhdensuuntaiset päänlinjat, vahva 

kallo-osa, lyhyt kaula, voimakas eturinta. Hieman etuasentoiset lavat, toivoisin kootummat käpälät 

ja tiiviimmät ranteet. Pitkä rintakehä, hieman jyrkkä lantio, hyvä väritys. Rauhallinen käytös, 

hieman turhan korkealle kannettu häntä. Leveät ja epävakaat etuliikkeet. 

AVO EH1 

 

Saradane's Join Mil-Dog's FI11277/08 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu, jolla saisi olla tiiviimpi ja sulavampi ylälinja niin 

seistessä kuin liikkeessä. Liian syvä kallo-osa nartuksi ja hieman liikaa huulia. Voimakas runko ja 

raajaluusto. Hieman luisu lantio. Niukat polvikulaukset, väritys ok. Rauhallinen käytös, liikkuu 

lyhyellä askeleella takaa, leveästi edestä. 

AVO EH2 

 

Tellus Danes Yessica FI12524/07 

Oikean raajakorkeuden omaava, hyvänkokoinen narttu. pitkä pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi 

silmien alta. Hyvä huulilinja, toivoisin korostuneemman eturinnan. Etuasentoiset lavat, kokoon 

sopiva runko ja raajaluusto, hyvät käpälät. Rauhallinen käytös, riittävät polvikulaukset. Liikkuu 

hyvin takaa, epävakaasti edestä. Hieman liian voimakkaasti kuroutuva alalinja. 

AVO EH3 

 

valioluokka 

 

Bonel S'aidee Dogiwogin FI24283/04 



Erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet. Kokonaisuudessaan jalo narttu, jolle toivoisin 

kuitenkin hieman lisää pyöreyttä ja voimaa. Yhdensuuntaiset pään linjat, tyylikäs pitkä kaula. Selvä 

säkä, kapea ja puutteellinen eturinta, kovin etuasentoiset lavat. Pitkä rintakehä, erinomaiset käpälät. 

Hieman jyrkkä lantio, erinomainen musta väri. Toivoisin lisää ulottuvuutta liikkeisiin. Turhan 

kuroutuva alalinja. 

VAL EH3 

 

Saradane's Candy For World FI16021/04 

Erinomaisella ulottuvuudella sivusta liikkuva narttu. Oikea voiman ja jalouden suhde, oikeat 

päänlinjat. Pitkä rintakehä, reinomainen raajakorkeus, hyvä väritys. Hyvä lihaskunto, tiiviit käpälät. 

Itsetietoinen olemus. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Tellus Danes Yeriel FI12526/07 

Vahva, hyvänkokoinen narttu, oikeat rungon mittasuhteet, tilava runko. Yhdensuuntaiset päänlinjat, 

hyvä huulilinja. Erinomainen eturinta, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen raajaluusto, hyvät 

käpälät. Rauhallinen olemus, OK väritys, liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 PN3 

 

veteraaniluokka 

 

Jättiläisen Batseba FI25999/99 

10-vuotias, upeassa kunnossa esiintyvä. Edelleen tiivis, hyvä ylälinja. Kaunislinjainen pää, oikea 

voiman ja jalouden suhde. Upeasti kulmautunut, pitkä rintakehä, terve anatomia. Enemmän kuin 

kunniaksi omistajalleen. Liikkuu hyvin. 

VET ERI1 PN2 ROP-VET 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Danemanian 

KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Jättiläisen 

Oikeat rungonmittasuhteet, selvät sukupuolileimat. Yhdensuuntaiset päänlinjat, pitkät rintakehät. 

Kokoon sopivat rungot ja raajaluustot. Tiiviit ylälinjat, yhdensuuntaiset sivuliikkeet, ryhmän tähti 

on veteraani-narttu. Tasapainoiset luonteet, kauniit hännät liikkeessä. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

Kennel Saradane's 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

SININEN 

 

NARTUT 

 

pentuluokka 

 

Oldstone's Cute Jadinella FI14080/09 



Kaunislinjainen, hyväkokoinen narttu, erinomainen rungon mittasuhteet ja ylälinja. Pitkälinjainen 

pää, kaunis kaulan kaari. Tasapainoiset kulmaukset. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. 

Erinomainen sininen väri, liikkuu hyvin, erittäin lupaava. 

PEK1 KP ROP-PENTU 

 

UROKSET 

 

nuorteluokka 

 

Saradane's King V The Ring FI22906/08 

Oikeat rungon mittasuhteet, erinomainen ylälinja ja koko. Vahva kallo-osa, hyvä huulilinja. 

Erinomainen runko ja raajaluusto, terve anatomia. Hyvä karvapeite ja väri, erinomainen lihaskunto, 

itsetietoinen olemus. Liikkuu hyvin takaa, yhdensuuntaisesti edestä. Hyvä ryhti, hieman vielä 

pehmeyttä ylilinjassa liikkeessä. 

NUO ERI1 PU2 SERTI 

 

avoinluokka 

 

Bonel Zackpot FI46715/07 

Vahva, maskuliininen uros, joka voisi olla hieman lyhyempi lanneosaltaan. Hieman liian syvä 

kallo-osa, selvä otsapenger. Etuasentoiset lavat, hyvä eturinta, lyhyt rintakehä. hieman jyrkkä lantio, 

hyvät käpälät. Hyvä väri, toivoisin vakaammat takaliikkeet, samoin kuin huomattavasti 

yhdensuuntaisemmat etuliikkeet. Esiintyy hyvin. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Bonel Zimpson FI46711/07 

Oikealla ulottuvuudella sivulta liikkuva uros. Erinomaiset rungon mittasuhteet ja raajakorkeus. 

Yhdensuuntaiset pään linjat, hieman liian raskas kallo-osa. Toivoisin kauniimman huulilinjan, tilava 

runko, vahva raajaluusto, erinomaiset käpälät. Hyvä väri, rauhallinen käytös, oikea tiivis ylälinja 

liikkeessä. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

nuortenluokka 

 

Oldstone's Bonja Stoney FI12212/08 

Kaunislinjainen, erinomainen rungon mittasuhteet. Hyvä koko, yhdensuuntaiset pään linjat, oikea 

kallon syvyys ja leveys, kaunis kaulan kaari, selvä säkä. Pitkä rintakehä, hyvä eturinta. 

Tasapainoiset kulmaukset, hyvä väri ja käpälät. Rauhallinen käytös, liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 PN3 VASERT 

 

Saradane's Katies Dream FI22915/08 

Narttumainen kokonaisuus, neliömäiset rungon mittasuhteet. Hyvä kallo-osa, kuono-osa voisi olla 

hieman pidempi. Toivoisin korostuneemman eturinnan ja kauttaaltaan paremmin kulmautuneen 

etuosan. Riittävä runko ja raajaluusto, hyvät käpälät ja väritys. Vielä kokonaisuudessaan kovin 

pentumainen. Liikkuu hyvin takaa, epävakaasti edestä, erinomainen ryhti. 

NUO EH2 



 

avoinluokka 

 

Denim Danes Jazzy Juliette FI11946/08 

Hyvänkokoinen narttu, jolla riittävä raajakorkeus. Hieman raskas kallo-osa, kuono-osa saisi olla 

pidempi, huulilinja saisi olla kauniimpi. Tilava runko, vahva raajaluusto, toivoisin paremmin 

kulmautuneen etuosan, hyvät käpälät. Oikea alalinja, rauhallinen käytös, epävakaat hieman 

huolimattomat etuliikkeet. Esiintyy hyvin. 

AVO EH4 

 

Saradane's Heart V Actable Fi4415/06 

Erinomaiset ääriviivat omaava, hyväkokoinen narttu. Kaunis kaulan kaari, selvä säkä. 

Kaunisilmeinen pää, erinomainen kallo-osa. kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hieman lyhyt 

lanneosa. Hyvät käpälät, itsetietoinen olemus. Vaivattomat, tehokkaat liikkeet, erinomainen 

ulottuvuus etuliikkeessä. 

AVO ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

Saradane's Invincible Love FI27801/07 

Vahva, hyväkokoinen narttu. Oikeat rungon mittasuhteet ja raajakorkeus. Hyvä kallo-osa, toivoisin 

hieman paremman ilmeen. Pitkä erinomainen rintakehä, riittävä eturinta. Etuasentoiset lavat. Hyvin 

rakentunut takaosa. Tiivis ylälinja, hyvät käpälät, hieman jyrkkä lantio. Liikkuu hyvin sivulta. 

AVO ERI2 PN4 

 

Saradane's Iron Izelle FI27804/07 

Narttumainen kokonaisuus, oikeat rungon mittasuhteet. Kaunislinjainen pää, kuono-osa voisi olla 

hieman pidempi. Kaunis huulilinja, oikea kaulankaari. Selvä säkä, tilava runko, edessä saisi olla 

enemmän kulmauksia, takana riittävästi. Hyvät käpälät, itsetietoinen olemus, liikkuu 

ulkokierteisesti edestä. 

AVO EH3 

 

valioluokka 

 

Bonel Zara Odessa FI46709/07 

Hieman liian pyöreällä ylälinjalla liikkuva, lyhyt narttu. Kuono-osa saisi olla pidempi, hyvä kallo-

osa ja kaula, etuasntoiset lavat. Lyhyt rintakehä, hieman liian pyöreä ja jyrkkä lantio. Hyvä väri ja 

käpälät. Rauhallinen käytös, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä. Turhan voimakkaasti kuroutunut 

alalinja, esiintyy hyvin. 

VAL EH2 

 

Saradane's For Act Able FI40546/05 

Kaunioslinjainen pää, jossa oikea pituus, erinomainen ilme. Hyvä kaula ja säkä. Tasapainoiset 

kulmaukset, kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Pitkä tilava rintakehä, terve anatomia. Koiralla on 

erityisen kaunis pää ja ilme. Saisi liikkua jäntevämmin ja reippaammin, on enemmän edukseen 

seistessä. Riittävä ulottuvuus liikkeessä. 

VAL ERI1 PN2 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Saradane's 



Korkeatasoinen ryhmä sinisiä tanskandoggeja. Upeat sukupuolileimat, oikeat rungon mittasuhteet, 

eriomaiset raajakorkeudet. Valio-nartulla erityisen upea ja sykähdyttävä pää. Pitkät rintakehät, 

hyvät luustot, hyvät värit, terveet ihot. Tiiviit ylälinjat, oikea ulottuvuus liikkeissä. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS-2 KASV. 

 

 

 

 


