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sininen 

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Cavaliere Nobile-B FI47692/07 

AVO POISSA 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Bonel Poelis Of Passion FI45453/02 

AVO POISSA 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Black Terminator's Carlos FI32779/06 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, aavistus poskia, erinomainen kaula ja lupaava 

rintakehä. Erinomaiset voimakas luustoiset riittävästi kulmautuneet raajat. Erinomaiset käpälät, 

liikkuu vielä takaa hyvin epäsäännöllisesti ja edestä löysästi. 

JUN EH1 

 

Magic Alaunt Einoleino FI43174/06 

Hyvin suuri ja urosmainen. Hieman karkea kallo, erinomainen kaula. Oikean muotoinen tilava 

rintakehä, voimakas raajaluusto, hyvät käpälät. Liian luisu lantio ja varsin alas kiinnittynyt häntä. 

Liikkuu sivulta hyvin, edestä vielä varsin löysästi. 

JUN H 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen  

 

UROKSET 

 

AVOINLUOKKA 

 

Finlandia's Keep On Bandit FI28622/05 

Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja sukupuolileima. Erinomainen pää, kaula, eturinta ja 

rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakas luustoiset raajat, hyvät käpälät. Liikkuu edestä 

hieman löysästi, takaa ja sivulta erittäin hyvin. 

AVO ERI1 PU1 SERTI VSP 



 

Liebe Doggen James Dean FI12359/06 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä pää ja kaula, mutta etuosa on liian niukasti 

kulmautunut. Esiin työntyvä rintalasta, mutta täyttymätön eturinta, riittävä rintakehä. Hyvä perä, 

mutta polvi saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Voimakas raajaluusto, hyvät käpälät. Liikkuu 

sivusta hyvin, takaa ja edestä huolimattomasti ja ylälinja nousee ajoittain takakorkeaksi. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Love-Dane's Ying Yang FI30091/04 

Keskikokoinen uros, jolla hyvä pää ja kaula ja eturinta. Riittävä lapa, pysty olkavarsi, hyvä 

rintakehä. Hieman niukka perä, koira liikkuu edestä löysästi, sivulta hyvin, mutta pudottaa runkonsa 

eturaajojen varaan ja ylälinja nousee takakorkeaksi. 

VAL EH2 

 

Love-Danes Zz Top Guy FI27638/05 

Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja sukupuolileima. Hieno pää, erinomainen kaula, eturinta 

ja rintakehä, pysty olkavarsi. Voimakas raajaluusto, hyvät käpälät, hyvä perä. Liikkuu sivulta 

vaivatta, edestä löysästi. 

VAL ERI1 PU2 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Daneplanet Blazing Star FI32887/06 

Erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja sukupuolileima. Varsin lupaava, kaunis pää, hieno pitkä 

otsapenger. Erinomainen kaula, lupaava eturinta ja rintakehä, olkavarsi saisi olla viistompi. 

Voimakas raajaluusto, hyvät käpälät, hyvä perä. Liikkuu sivulta hyvin, muutoin vielä jotakuinkin 

huolettomasti. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon To Be Or Not To Be FI34199/05 

Hoikka ja hieman ilmava, luustoltaan keskivahva. Erinomainen pään profiili, eriomainen kaula, 

hyvä eturinta, pysty lapa ja olkavarsi. Rintakehä saisi olla pidempi, sivulta katsottuna kaunis perä, 

hyvät käpälät. Takaa ulkokierteinen kinner, edestä liikkeessä löysä. Sivuaskel on lyhyt ja tehoton, 

kovin köyristää liikkeessä. 

AVO H 

 

Dundane's Shooting Star FI37511/06 

Erinomainen koko, tyyppi, mittasuhteet ja vahvuus. Kaunis pää ja kaula, hyvä eturinnan ulottuvuus, 

mutta se on varsin kapea ja kyynärpäät sisäkierteiset. Erinomainen rintakehä ja perä, erinomainen 

raajaluusto ja käpälät. Liikkuu takaa hyvin, edestä löysästi ja sivulta erittäin hyvin. 

AVO ERI1 PN3 SERTI FI MVA 

 

VALIOLUOKKA 

 



Love-Dane's Very Hot Romance FI16369/03 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää, hyvä kaula, eturinta ja rintakehä. Voimakas 

raajaluusto, hyvät käpälät. Olkavarsi saisi olla viistompi. Liikkuu edestä hyvin, takaa leveästi. 

 VAL ERI1 PN2 

 

Love-Dane's X-mas Romance FI20241/04 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Love-Dane's Monday Romance FI40657/98 

Upeassa kunnossa esitetty 9 -vuotias, kauttaaltaan laadukas narttu. Ihana pää, erinomainen kaula, 

eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin edelleen. 

VET ERI1 PN1 ROP ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Love-Dane's 

Hieno luokka, upeita koiria. Onnittelut kasvattajalle! 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

 


