
Oulu KV 12.7.2008 

Tuomarina Anita Alatalo 
 
keltainen - tiikerijuovainen 
 
urokset 
 
pentuluokka 
 
Dogiwogin Edison FIN14104/08 
7,5kk Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä raajakorkeuden omaava urospentu. Hyvä purenta. Kauniit tummat 
silmät. Oikeat pään linjat. Erinomainen huulikulma. Kaunis kaula, säkä, kiinteä selkä. Erinomaisen pitkä 
rintakehä, lupaava eturinta. Kauniisti kulmautuvat raajat, erinomainen luusto. Kauniit käpälät. Liikkuu 
erinomaisesti sivuaskeleella, löysästi edestä. Kaunis väri, erinomainen maski. Lupaava! 
PEN 1 KP ROP-PENTU 
 
Junioriluokka 
 
Dogiwogin Dexter FIN52796/07 
JUN POISSA 
 
avoinluokka 
 
C`mon This Is It FIN34201/05 
AVO POISSA 
 
valioluokka 
 
Edendane`s Merry-Go-Round FIN14446/06 
2.v Suuri ja voimakas uros, hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Turhan paljon huulia ja silmäluomet voisivat 
olla kiinteämmät. Kaula voisi olla pidempi. Erinomainen säkä ja selkä. Erinomainen eturinta ja rintakehä. 
Tasapainoisesti kulmautuneet raajat.. Voimakas luusto, kauniit käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella 
askelpituudella. Hyvä väri ja maski. Erinomainen luonne. 
VAL ERI2 PU2 VACA 
 
Grand Köyer`s Athos FIN42483/03 
Suuri vahva tyylikäs uros, oikeat päänlinjat. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi 
silmien alta. Kaunis kaula, erinomainen rintakehä. Kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Hyvät 
käpälät. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelpituudella. Erinomainen karva. rauhallinen luonne. Esiintyy ja 
esitetään hyvin. 
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 
 
Love Dane`s Victory of North FIN16372/03 
5,5.v oikeankokoinen ja oikeat mittasuhteet omaava vahva uros. Hyvä purenta ja oikeat päänlinjat. 
Toivoisin aavistuksen pidempilinjaisen pään. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Voimakas eturinta. Riittävä 
rintakehän pituus. Erinomaiset kulmaukset takaa. Hieman suora olkavarsi. Vahva luusto. Liikkuu tänään 
takaraajat rungon alla. Hyvä väri. Rauhallinen luonne. 
VAL EH4 
 
Love-Dane`s Ying Yang FIN30091/04 



4.v tyylikäs keskikokoinen keskivoimakas uros. Oikeat päänlinjat. Hyvä purenta. Hyvä kaula, säkä ja selkä. 
Hyvä eturinta. hieman lyhyt rintakehä. Oikein kulmautuneet raajat. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu 
erinomaisella askelmitalla. Hyvä karva, maski ja väri. Esitetään ja esiintyy hyvin. 
VAL ERI3 PU3 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Love-Dane`s Cute Sunshine FIN48911/07 
11kk tyylikäs narttu. Hyvä purenta, kauniit silmät. Oikeat päänlinjat, erinomainen maski. Kaunis kaula, 
erinomainen säkä. Erinomainen eturinta. Hieman pitkä lanne. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Lyhyt 
häntä. Hieman takakorkea. Liikkuu erinomaisella askelmitalla mutta vielä pentulöysästi. Erinomainen karva. 
Veikeä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
JUN EH1 
 
avoin luokka 
 
Grand Fawn`s Juno FIN20015/06 
2,5.v tyylikäs narttu. Hyvä purenta . Kauniit silmät, oikeat pään linjat. Loiva otsapenger. Kaunis kaula, ihana 
säkä. Kiinteä suora selkä. Hyvä eturinta. Hieman pitkä lanne. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. 
Erinomainen luusto ja käpälät. Lyhyehkö häntä. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelpituudella. 
Erinomainen karva. Hyvä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
AVO ERI1 PN2 SERTI VACA FIN MVA 
 
Love-Dane`s Strawberry FIN31683/01 
7.v tyylikäs oikeat mittasuhteet omaava narttu. Erinomainen pää. Hyvä purenta. Hieman vaaleat silmät. 
Löysät korvat. Kaunis kaula. Säkä voisi olla korkeampi. Suora selkä. Hieman lyhty rintakehä, erinomainen 
eturinta. Sopiva luusto, erinomaiset takakulmaukset. Aavistuksen suora olkavarsi. Lyhyehkö häntä. Liikkuu 
erinomaisella askelpituudella, löysästi edestä. Esiintyy ja esitetään tyylikkäästi. 
AVO ERI2 PN4 VASERT 
 
valioluokka 
 
Love-Dane`s Veryhot Romance FIN16369/03 
Tyylikäs oikeat mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava narttu. Erinomainen nartun pää, oikeat päänlinjat. 
Tyylikäs kaula. Hyvä säkä ja selkä. Erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Vahva luusto. 
Hyvät käpälät. Liikkuu erinomaisella askelmitalla ja kantaa itsensä tyylikkäästi. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP RYP-4 
 
Love-Dane`s X-mas Romance FIN20241/04 
4,5.v narttu jonka yleiskuvaa häiritsee valeraskaudesta johtuva roikkuva alalinja ja nisät. Erinomaiset pään 
linjat ja pää. Kaula voisi olla pitempi ja alahuulet tiiviimmät. Hyvä säkä ja selkä sekä rintakehä. 
Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Vahva luusto. Liikkuu erinomaisella askelmitalla mutta voisi 
kauttaaltaan olla tiiviimmässä kunnossa. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään hyvin. Ei näyttelykunnossa. 
VAL EH3 
 
Love-Dane`s Åps my Sweetie FIN47620/05 
2.v tyylikäs ja oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta. Oikeat päänlinjat. Kauniit silmät. 
Huulikulma saisi olla parempi, hyvä kaula selkä ja säkä. Hyvä rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet 
raajat. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askelmitalla joustavasti. Hyvä karva ja luonne. Esiintyy ja esitetään 
hyvin. 



VAL ERI2 
 
veteraaniluokka 
 
Love-Dane`s Monday Romance FIN40657/98 
Lähes 10.v tyylikäs erinomaiset mittasuhteet omaava veteraani. Upea pää jossa kaikki rodunomaiset 
piirteet. Hyvä kaula. säkä ja selkä. Liikkuu joustavasti. Laatuyksilö!!! 
VET ERI1 PN3 VET-ROP 
 
kasvattajaluokka 
 
Love-Dane`s Kennel 
 kolmesta eri yhdistelmästä koostuva tyylikäs ryhmä. Erinomaiset päät, rungot ja liikkeet. Kasvattajaluokka 
jossa näkyy kasvattajan erinomainen työ, rodunomainen työ ja usko siihen mitä hän tekee. Onnittelut! 
KASV1 KP 
 
 
MUSTA/HARLEKIINI 
 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Anxious Fifth Element FIN38992/07 
1.v vahva hyvänkokoiset erinomaiset mittasuhteet omaava juniori. Erinomainen pää ja päänlinjat. 
Erinomainen kaula, säkä ja selkä. Erinomainen rintakehä, vahva luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. 
Pitkät varpaat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla joustavasti. Upea väritys. Erinomaisesti jakautuneet 
väriläiskät. Mukava luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
JUN ERI1 PU1 SERT VSP 
 
nuorten luokka 
 
Oldstone`s Adalwolf Alf FIN15170/07 
17kk erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava. Hyvä pää ja päänlinjat. Aavistuksen löysät 
alaluomet. Riittävä kaula. Hyvä säkä ja oikeanmuotoinen rintakehä. Hyvä eturinta, tiivis selkä. Erinomainen 
luusto. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askelmitalla, löysästi edestä. 
Erinomainen väri. Mukava luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
NUO ERI1 PU3 VASERT VACA 
 
avoinluokka 
 
C`mon Quarterback FIN28170/05 
AVO POISSA 
 
valioluokka 
 
Blockbuster von Schöntal FIN24334/03 
6.v tyylikäs uros, erinomainen pää. Oikeat päänlinjat. Hyvä purenta. upea kaula, säkä ja selkä. Erinomainen 
eturinta. Hieman lyhyt rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Vahva luusto, liikkuu erinomaisella 
askelmitalla joustavasti. Erittäin tyylikäs kokonaisuus. Erinomaisesti jakautuneet värimerkit. 
VAL ERI1 PU2 CACIB 
 



nartut 
 
junioriluokka 
 
Anxious French Kiss FIN38990/07 
1.v erittäin tyylikäs lupaava juniori narttu. Kaunis pää. Hyvät  silmät ja korvat. tyylikäs kaula. Erinomainen 
säkä ja selkä. Hyvä rintakehä. Erinomaisesti kulmautunut takaa, aavistuksen suora olkavarsi. Hyvä häntä, 
erinomaiset värimerkit. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Hyvä edestä ja takaa! Esiintyy ja esitetään hyvin. 
JUN ERI1 PN2 SERTI 
 
Anxious Full of Life FIN38989/07 
1.v tyylikäs lupaava junior jolla erinomainen pää, purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula. Hyvä säkä ja selkä. 
Riittävä eturinta, rintakehän tulee vielä täyttyä. Erinomaisesti kulmautunut takaa. Suora olkavarsi, hyvät 
käpälät. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Hyvin edestä ja takaa. Erinomaiset väriläiskät. Esiintyy ja 
esitetään hyvin. 
JUN ERI1 PN4 VASERT 
 
nuorten luokka 
 
Oldstone`s Alwyne Andela FIN15162/07 
1,5.v oikeankokoinen ja mittasuhteinen narttu. Hyvä purenta. oikeat päänlinjat. Hyvät silmät, huulikulma 
voisi olla parempi. Lyhyt kaula. Hyvä säkä ja selkä. Riittävä rintakehä. Lupaava eturinta. Keskivahva luusto. 
Toivoisin paremmat takakulmaukset. Suora olkavarsi, seisoo ranskalaisittain kyynärpäät sisäänpäin. Liikkuu 
joustavasti mutta löysästi edestä. Lyhyt häntä. Erinomainen väri. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään 
hyvin. 
NUO EH1 
 
avoin luokka 
 
C`mon Valeriana FIN44270/06 
AVO POISSA 
 
valioluokka 
 
Bonel Santra FIN24281/04 
4.v upea tyylikäs narttu, oikea purenta, oikeat päänlinjat. Ilmettä häiritsevät näkyvät sidekalvot. Upea 
kaula, säkä ja selkä, eturinta, rintakehä. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Liikkuu joustavasti erinomaisella 
askelpituudella. Erinomainen karva ja väri. Erinomainen luusto. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
VAL ERI2 PN3 VACA 
 
Ozaenas Liguid Gold FIN17908/05 
3,5.v tyylikäs ehdottomasti valionarvonsa ansainnut narttu, jolla  erinomaiset yksityiskohdat päässä ja 
rungossa. Erinomainen yksilö niin liikkeessä kuin seistessä, onnittelut omistajalle. 
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP  
 
veteraaniluokka 
 
Anxious Morning Glory FIN29276/99 
9.v erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Hyvä purenta. Oikeat päänlinjat, hyvät silmät. Huulikulma 
voisi olla parempi. Erinomainen kaula, säkä ja selkä sekä rintakehä. Sisäkierteiset kyynärpäät, hyvät käpälät. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu ikäisekseen erinomaisella askelpituudella mutta löysästi 
edestä. Hyvä väritys. Esiintyy ja esitetään hyvin.  



VET ERI1 VET-ROP 
 
Ozaenas Elegia FIN33412/00 
8.v kookas narttu, vahva pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Huulikulma voisi olla parempi. Riittävä kaula. 
Hyvä säkä, selkä ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut. Vahva luusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella 
joustavasti. Esiintyy ja esitetään mallikkaasti. 
VET ERI2 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Anxious 
Kahdesta eri yhdistelmästä koostuva harlekiiniryhmä jossa erinomaisesti rakentuneita yksilöitä. Hyvät päät, 
joskin huulikulmiin kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvät päät, kaulat ja rungot. Onnitteltu kasvattajalle! 
KASV1 KP 
 
 
 
SINISET 
 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Bonel Yön Legenda FIN17651/07 
17kk oikeankokoinen ja mittasuhteinen, hoikassa kunnossa esitetty uros. Hyvä purenta, oikeat päänlinjat. 
Hyvät silmät ja korvat, löysät alahuulet. Hyvä kaula ja rintakehä sekä eturinta. Hyvä luusto ja kulmaukset. 
Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Liikkuu hyvällä askelmitalla mutta löysästi edestä. Erinomainen väri. Esiintyy 
ja esitetään hyvin. Lupaava! 
JUN EH1 
 
avoin luokka 
 
Genedda CUm Bona Gratia FIN16210/06 
2.v tyylikäs kookas uros. Hyvä pää, purenta, silmät ja korvat. Ihana säkä ja selkä. Hieman lyhyt rintakehä. 
Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, tiiviit käpälät. Liikkuu tänään kovin lyhyellä askeleella ja takatyöntö 
puuttuu. Hyvä väri. Reiden tulisi olla leveämpi ja lantion pidempi. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
AVO EH1 
 
valioluokka 
 
Bonel Uruk-Hai FIN46508/05 
2,5. v tyylikäs, kookas uros jolla erinomainen uroksen pää ja oikeat päänlinjat. Hyvä kaula, säkä ja selkä. 
Aavistuksen lyhyt rintakehä. Erinomaisesti kulmautuneet raajat, vahva luusto. Liikkuu joustavasti 
erinomaisella askelmitalla edestä ja takaa. Hyvä väri. Esitetään ja esiintyy hyvin.  
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 
 
Saradane`s Dude of Dreams FIN43584/04 
4.v keskikokoinen oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvä pää, korvat ja silmät. Kuono-osan pitäisi olla 
lyhyempi. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Erinomaisesti kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät. Joustavat, 
maatavoittavat  liikkeet. Hyvä väri. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
VAL ERI2 PU2 VACA 
 



veteraaniluokka 
 
Bonel Gosma FIN20507/98 
VET POISSA 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Bonel Yön Lumous FIN 17654/07 
17kk vanha kookas tyylikäs narttu, jolla erinomainen pää. Hyvät silmät ja korvat. Purenta ok. Keskipitkä 
kaula. Hyvä säkä, selkä ja rintakehä. Eturinnan tulee kehittyä. Sisäkierteiset kyynärpäät. oikein 
kulmautuneet takaraajat. Suora olkavarsi. Liikkuu löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Takatyönnön tulisi olla 
tehokkaampi. Erinomainen väri. Tarvitsee aikaa. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
JUN EH2 
 
Herdolf Prior Shau`nac FIN46567/07 
11kk tyylikäs erinomaiset mittasuhteet omaava keskikokoinen narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 
Erinomaiset päänlinjat. Loivahko otsapenger, upea kaula, säkä ja selkä. pitkä rintakehä, lupaava eturinta. 
Upea luusto, toivoisin enemmän polvikulmaa. Muuten kulmaukset ok. Liikkuu joustavasti yhdensuuntaisilla 
liikkeillä edestä ja takaa. Erittäin lupaava. 
JUN ERI1 PN2 SERT 
 
nuorten luokka 
 
Saradane`s Highlight Girl FIN43414/06 
Lähes 2.v erinomaisen kokoinen tyylikäs narttu. Erinomainen nartun pää, hyvät silmät, korvat ja purenta. 
Hyvä kaula, säkä ja selkä. Erinomainen rintakehä. Lupaava eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. 
Hyvät käpälät. Liikkuu erinomaisella askelpituudella yhdensuuntaisin liikkein. Hyvä väri. Pieni valkoinen 
rintamerkki. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
NUO ERI1 VASERT 
 
valioluokka 
 
Bonel Onella FIN41628/02 
6.v vahva narttu. Hyvä purenta. Toivoisin paremman otsapenkereen. Hyvät silmät ja korvat. Hyvät 
päänlinjat. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Oikeanmallinen ja –syvyinen rintakehä. Erinomaiset takakulmaukset. 
Suora olkavarsi. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvällä askelmitalla liikkuva silloin kun haluaa, ei nauti 
tänään kehässä olosta. Hyvä karva ja väri. 
VAL ERI2 PN3 VACA 
 
Bonel Xena FIN21087/06 
2.v tyylikäs oikeat mittasuhteet omaava narttu, jolla erinomainen pää, purenta ja kaula, sekä kaula, säkä, 
selkä. Erinomainen rintakehä, luusto ja käpälät. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. voisi liikkua 
paremmalla takatyönnöllä. Hyvät liikkeet edestä ja takaa katsoen. Hyvä väri. Esitetään ja esiintyy hyvin. 
VAL ERI1 PN4  
 
Nobel  Herzensbrecher Undomielvhearts FIN 29646/05 
3.v. tyylikäs, oikeat mittasuhteet omaava narttu, jolla erinomainen pää, kaula ja säkä, selkä. Erinomainen 
rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät käpälät. liikkuu erinomaisella askelmitalla joustavasti. 
Esiintyy ja esitetään hyvin. Hyvä väri ja karva. 
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP 



 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Bonel 
3:sta eri yhdistelmästä koostuva upea kasvattajaluokka. Erinomaiset päät, rungot. Hyvin liikkuvia koiria, 
kasvattajalla selkeä käsitys siitä mihin hän pyrkii ja on myös päässyt siihen. Erinomaisia rotutyypillisiä koiria. 
Onnittelut kasvattajalle! Hyvin yhtenäinen ryhmä. 
KASV1 KP 


