
Ristiina 9.8.2008 

 

tuomari: Reia Leikola-Walden 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

pentuluokka 

 

Dogiwogin Edison FI14104/08 

8 kk vanha, elegantti. Hyvän kokoinen pentu, hyvän pituinen pää, joka hakee vielä linjojaan, kaunis 

kaula. Hieman etuasentoinen lapa, hyvä ylä- ja alalinja. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu 

tasapainoisesti, hyvä luonne ja esiintyminen. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

junioriluokka 

 

Dogiwogin Charles FI46161/07 

Hyvin kehittynyt, riittävä pään pituus, melko hyvät päänlinjat, mutta turhan paljon poskia. Hyvä 

kaula, olkavarsi saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä ylälinja ja mittasuhteet ja takana riittävä 

kinnerkulma ja polvikulma voisi olla voimakkaampi. Saisi liikkua paremmalla askelmitalla, kovin 

löysä edestä. Hyvä luonne. 

JUN EH1 

 

Dogiwogin Dexter FI52796/07 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

Double D Daynakin Goldsmith FI52108/07 

19 kk vanha, tyylikäs uros, miellyttävä oikeanmallinen pää. Hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, 

runko vielä kesken kehityksen. Liikkuu melko yhdensuuntaisesti, mutta askelmitta voisi olla 

parempi. Hyvä koko, väri ja luonne. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Catapha's Xanthus FI41991/06 

Hyvän kokoinen, tyylikäs uros, jolla oikeat päälinjat, maski voisi olla pidempi. Hyvä kaula ja 

ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko. Liikkeessä vielä takakorkea ja taka-askel saisi olla 

voimakkaampi. Hyvä tiikeriväritys, luonne ja esiintyminen. Seistessään parempi kuin liikkuessaan. 

AVO EH1 

 

veteraaniluokka 

 

Giant Dane's Artemis FI29883/00 

Hyvänkuntoinen 8 vuotias, jolla oikealinjainen pää. Hyvä kaula, suora olkavarsi, tilava runko. 

Voimakkaasti kulmautunut takaosa, ikä näkyy jo liikkeessä, hyvä luonne. 

VET EH1 



 

nartut 

 

avoinluokka 

 

Love-Dane's Artic Moon FI53833/06 

Tyylikäs, vahva narttu, jolla kaunislinjainen pää, aavistus liikaa huulia. Hyvä kaula ja ylälinja, 

tasapainoiset kulmaukset, tilava syvä runko. Hyvä takaosa, jossa leveä reisi, liikkuu hyvin sivulta, 

valitettavasti tänään ei halua esiintyä. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05 

VAL POISSA 

 

veteraaniluokka 

 

Dogiwogin Laodicea FI37250/99 

Kaunislinjainen ja tyylikäs veteraani, miellyttävä pää. Hyvä kaula, hieman suora olkavarsi. Hyvä 

runko ja takaosa, ikä näkyy jo liikkeissä. Hieman ilmavat korvat, esiintyy miellyttävästi. 

VET EH1 

 

 

 

musta - harlekiini 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Nordic Giant's Butch Cassidy FI23589/08 

Kookas juniori uros, jolla hyvä pään pituus ja hyvät linjat. Hyvä kaula ja säkä, hieman suora 

olkavarsi. Hyvä runko, liikkeessä pyöristää ylälinjaa ja kovin löysä edestä. Miellyttävä luonne, 

tyylikäs kokonaisuus, joka kaipaa aikaa. 

JUN EH1 

 

avoinluokka 

 

Danemanian Moomintroll FI27261/05 

AVO POISSA 

 

valioluokka 

 

Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04 

Tyylikäs, tasapainoinen narttu, jolla kauniit päänlinjat. Kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset 

kulmaukset ja liikkeet. Hyvä luonne ja väri. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 



 

sininen 

 

urokset  

 

pentuluokka 

 

Mr. Kropek Balao PKR.II-94205 

Vahva urospentu, jonka pää hakee vielä linjojaan, kuono-osa voisi olla pidempi, turhan paljon kaula 

nahkaa. Hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti, 

lupaava pentu, joka tarvitsee aikaa. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

junioriluokka 

 

Bonel Zardoz FI46710/07 

Tyylikäs juniori, jolla riittävän pituinen pää, otsapenger saa vielä kehittyä. Hyvä kaula, etuosa saisi 

olla paremmin kulmautunut, hyvä ylälinja, runko ja takaosa. Sivusta hyvä askelmitta, mutta liikkuu 

vielä kovin löysästi edestä. Hyvä koko, luonne ja väri. 

JUN EH1 

 

Herdolf Single Jedi Boy FI31339/07 

Vielä kovin kehitysvaiheessa oleva hyvänkokoinen juniori, Oikealinjainen pää, riittävä kaula. 

Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja rungon tulee vielä kehittyä ja syventyä, riittävät 

takakulmaukset. Liikkuu vielä kapeasti ja voimattomasti. Hyvä väri ja luonne. 

JUN H 

 

valioluokka 

 

Bonel Oswald FI41624/02 

Vahva valio, jolla oikealinjainen pää, kallo-osa voisi olla hieman jalompi. Riittävät kulmaukset, 

tilava runko. Liikkuu melko hyvin, joskin hieman laiskasti. Hyvä luonne ja näyttelykunto. 

VAL ERI1 PU1 ROP 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Della's World Premiere WS23794404 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

Bassa FI53132/06 

Pienehkö narttu, joka saisi olla vahvempi, hieman lyhyt oikealinjainen pää, riittävä kaula. Etuosa 

saisi olla paremmin kulmautunut, vielä kevyt runko ja rintakehä saisi olla pidempi, liikkuu sidotulla 

askeleella ja köyristää selkäänsä, hieman vieras rotutyyppi. 

NUO T 

 

 



 


