Tornio 10.8.2008
tuomari: Unto Timonen
musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Anxious Fifth Element FI38992/07
Hyvät mittasuhteet, vahva raajaluusto. Hyvä pään profiili, tyylikäs kaula. Ikäisekseen hyvin
muotoutunut etuosa, erinomainen runko. Hyvä väritys, hyvä alalinja, leveä reisi, hyvä kinnerkulma.
Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, vielä hieman huolimaton edestä ja takaa.
JUN ERI1 PU1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Anxious Davidson Harley FI13922/04
Vahvaluustoinen, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, vahva kaula, hyvä niska. Hyvin kulmautunut
etuosa, hyvä rungon muoto, hyvä ylälinja seistessä. Vahva lantio, hyvä reiden leveys, hyvä
kinnerkulmaus. Liikkuu hyvällä askeleella.
AVO ERI1 PU3 VASERT VACA
Anxious Dj White Ink FI13921/04
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Nicolas Copernicus vd. Schlehhecke FI51897/05
Vahvaluustoinen uros, maskuliininen pää, voisi olla vähän pienemmät huulet. Hyvä kaula, hyvä
eturinta, seisoo hieman tassut ulospäin. Hyvä runko, hyvä lantio, hyvä reisi ja kinnerkulmaus.
Liikkuu hyvällä sivuaskeleella.
VAL ERI1 PU2 CACIB
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07
Vahvaluustoinen juniori, hyvä pään sivuprofiili. Vahva kaula, hyvin kulmautunut etuosa, joka saa
vielä vahvistua. Hyvä rungonmuoto, vielä hieman pehmeä ylälinja. Hyvin kulmautuneet takaraajat.
Liikkuu hyvin sivulta, vielä hieman voimaton takaliike.
JUN EH1
Ozaenas Orcidea To B-T FI43214/07
Hyvät mittasuhteet. Hyvä raajaluusto. Hyvä pää, hieman runsaat huulet,. Kaunis kaula, etuosa
tarvitsee aikaa, hyvä rungon muoto, joka saa vielä vahvistua. Hyvä reisi ja kinnerkulma, hyvä
sivuliike, vielä hieman huolimaton edestä.
JUN EH2

VETERAANILUOKKA
Anxious Morning Glory FI29276/99
Hyvässä näyttelykunnossa oleva veteraani. Hyvä luusto, hyvä pään sivuprofiili. Hyvä kaula, hieman
kapea etuosaltaan. Erinomainen runko, hieman pehmeyttä ylälinjassa, hyvin kulmautuneet
takaraajat. Liikkuu erinomaisesti ikäisekseen.
VET ERI2 PN2 SERTI
Ozaenas Elegia FI33412/00
Erinomaisessa näyttelykunnossa oleva veteraani. Hyvä piirteinen pää, hyvä niskankaari. Hyvin
muotoutunut etuosa, erinomainen runko ja ylälinja. Hyvä reiden leveys ja kinnerkulma. Liikkuu
pitkällä joustavalla askeleella.
VET ERI1 PN1 VSP ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Anxious
Ryhmä koostuu 3:sta eri yhdistelmästä. Hyvät luusto, hyvät päät, tyylikkäät kaulat. Hyvät rungot,
hyvin kulmautuneet takaosat. Ryhmä liikkuu yhdenmukaisesti.
KASV1 KP ROP-KASV.

sininen
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Bonel Yön Ensimmäinen FI17650/07
Vahvaluustoinen juniori. Hyvä pään sivuprofiili, hyvä kaula, etuosa tarvitsee aikaa. Ringoltaan
vielä kapeahko, samoin lantioltaan, hyvä rungon syvyys. Riittävästi kulmautuneet takaraajat,
takaliikkeeseen saa tulla lisää voimaa. Etuliike vielä huolimaton.
NUO H
AVOINLUOKKA
Genedda Cum Bona Gratia FI16210/06
Hyvät mittasuhteet, hyvä raajaluusto. Maskuliininen uroksen pää, hyvä kaula. Hyvä eturinta, hyvä
runko, hyvä ylälinja seistessä. Hyvä reiden leveys ja kinnerkulma. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella,
takaliikkeessä voisi olla hieman enemmän voimaa.
AVO ERI1 PU2 SERTI VACA
VALIOLUOKKA
Bonel Uruk-Hai FI46508/05
Hyvät mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili. Hyvä kaula, hyvin muotoutunut etuosa. Hyvä
raajaluusto, hyvät käpälät, erinomainen runko. Hyvä ylälinja seistessä, hyvin kulmautuneet
takaraajat. Liikkuu hyvällä askeleella.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP

Genedda Robin Hood FI17527/01
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään sivuprofiili, hyvä kaula, hyvä eturinta ja raajat. Hyvä rungonmuoto,
hyvä ylälinja seistessä. Kapea reisi, niukka kinnerkulma. Liikkuu hyvin edestä, lyhyt ja voimaton
takaliike.
VAL EH2
VETERAANILUOKKA
Bonel Gosma FI20507/98
VET POISSA
NARTUT
VALIOLUOKKA
Nobel Herzensbrecher Undomiel v Hearts FI29646/05
Hyvä luustoinen narttu, jolla kaunis pään profiili. Hyvä kaula, etuosa ja raajat. Täyteläinen runko,
hyvä reiden leveys, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvällä askeleella.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Candyman FI49315/07
Lupaava vahvaluustoinen juniori uros. Erinomainen pään profiili, hyvä kaula. Ikäisekseen hyvin
muotoutunut etuosa, suorat raajat. Erinomainen runko, hyvä ylälinja, hyvä lantio, hyvä reisi ja
kinnerkulma. Liikkuu hyvällä joustavalla askeleella.
JUN ERI1 PU2 SERTI
AVOINLUOKKA
Finlandia's Keep On Bandit FI28622/05
Hyvät mittasuhteet, vahva luusto. Hyvä pään profiili, hyvä kaula ja eturinta. Erinomainen
rungonmuoto, hyvä ylälinja seistessä. Hieman luisu lantio, hyvä reisi ja kinnerkulma. Liikkuu
hyvällä askeleella.
AVO ERI1 PU3 VASERT VACA
Lorettas Midhtmare Chihuahua S50942/2005
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Grand Kröyer's Athos FI42483/03
Vahvaluustoinen uros, jolla hyvä pään profiili. Hyvä niska, hyvin muotoutunut etuosa. Erinomainen
runko ja ylälinja, erinomainen reiden leveys, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvällä joustavalla
askeleella.

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
Love-Dane's Zz Top Guy FI27638/05
Hyvät mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, kuononselkä voisi olla hieman selkeämpi. Hyvä kaula ja
eturinta, hyvä raajaluusto, erinomainen runko. Hyvä ylälinja seistessä, hieman luisu lantio, hyvä
kinnerkulma. Pudottaa etuosaansa liikkeessä, muutoin hyvä sivuaskel.
VAL ERI2 PU4
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Love-Dane's Cute Sunshine FI48911/07
Lupaava juniori narttu, hyväpiirteinen pää, hyvä kaula. Hyvin kulmautunut etuosa, ikäisekseen hyvä
rungon muoto. Etuosaltaan vielä kapeahko, vielä hieman pehmeä ylälinja, hyvä reisi ja
kinnerkulma. Saisi kantaa itsensä liikkeessä ryhdikkäämmin, takaliike voisi olla vakaampi.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
C'mon Tobe Or Nottobe FI34199/05
Hyvät mittasuhteet, kaunispiirteinen nartun pää. Kaunis kaula, hyvä eturinta, hyvä luusto.
Erinomainen rungon muoto, hyvä ylälinja seistessä, hyvä lantio, leveä reisi. Hyvä kinnerkulma,
liikkuu hyvällä askeleella.
AVO ERI2 VASERT
Chic Carelia's Athens FI45005/04
Hyvät mittasuhteet, hyväpiirteinen pää, hyvä kaula. Erinomainen eturinta, hyvä raajaluusto,
täyteläinen runko. Erinomainen ylälinja seistessä, hyvä reisi ja kinnerkulma. Liikkuu joustavalla
askeleella.
AVO ERI1 PN3 SERTI VACA
Love-Dane's Strawberry FI31683/01
Hyvät mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, hyvä niska ja kaula. Erinomainen etuosa ja runko. Hyvä
raajaluusto, hyvä ylälinja seistessä. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin sivulta, hieman
löysyyttä kyynärnivelissä.
AVO ERI3
VALIOLUOKKA
Yellowskin's Eve of Eden For Cc FI40518/06
Hyvät mittasuhteet, hyvä pään profiili, hyvä kaula, etuosa ja raajat. Erinomainen runko, hyvä
ylälinja seistessä, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin sivulta, kiertää hieman ranteitaan
etuliikkeessä.
VAL ERI2 PN4
Daneplanet Blazing Star FI32887/06
Hyväluustoinen narttu, jolla erinomainen pään sivuprofiili. Hyvä kaula, hyvin muotoutunut etuosa,
erinomainen runko ja ylälinja, riittävä kinnerkulma. Liikkuu hyvin edestä, taka-askeleessa voisi olla
hieman enemmän pituutta.

VAL ERI4
Love-Dane's Very Hot Romance FI16369/03
Erinomainen kokonaiskuva. Erinomainen pää ja profiili, hieno niska ja kaula. Hyvä eturinta,
erinomainen runko ja ylälinja. Erinomainen reisi ja kinnerkulma. Liikkuu pitkällä joustavalla
askeleella.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Love-Dane's X-mas Romance FI20241/04
Vahvaluustoinen narttu, jolla hyväpiirteinen pää, hyvä kaula ja etuosa, raajat. Erinomainen runko,
hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvällä askeleella.
VAL ERI3
Love-Dane's Åps My Sweetie FI47620/05
Hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hyvä kaula. Erinomainen eturinta, hyvä raajaluusto. Erinomainen
rungonmuoto, hyvä ylälinja, hyvä reiden leveys. Riittävä kinnerkulma, liikkuu hyvällä askeleella.
VAL ERI
VETERAANILUOKKA
Love-Dane's Monday Romance FI40657/98
Erinomainen kokonaiskuva, erinomainen pää ja profiili. Hyvä kaula, erinomainen eturinta, samoin
runko ja ylälinja, hyvät raajat, leveä reisi. Erinomainen kinnerkulma, liikkuu erinomaisesti
ikäisekseen.
VET ERI1 PN2 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Love-Dane's
Ryhmä koostuu 3:sta eri yhdistelmästä. Hyvät päänprofiilit, hyvät kaulat, täyteläiset etuosat.
Hyväluustoiset raajat, erinomaiset rungot. Hyvät ylälinjat, hyvin kulmautuneet takaosat. Ryhmä
liikkuu joustavasti, hyvällä askelpituudella.
KASV1 KP ROP-KASV.

