
Forssa 14.6.2008 

 

tuomari: Evgeny Kuplyauskas, RU 

 

sininen 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Bonel Yön Legenda FIN17651/07 

Hyvän tyyppinen, erittäin ison kokoinen, keskivahva luusto. Rintakehä on kevyt ja kapea. Ylälinja 

ei ole oikeanlainen. Pää: hyvä. 

JUN EH2 

 

Bonel Zimpson FIN46711/07 

Oikein hyvän tyyppinen, hyvä koko ja kompakti luusto. Oikein hyvä pää. Oikeanlainen ylälinja. 

Oikeanlaiset kulmaukset. Lantio ei ole leveä. Eturaajat hiukan hajallaan edestä. 

JUN ERI1 PU3 VASERT 

 

nuortenluokka 

 

Saradane's Heavy Boy FIN43412/06 

Hyvä tyyppi. Kevyt urokseksi. Keskikokoinen pää. Sivu ei ole tarpeeksi puhdas. Oikein hyvä 

ylälinja. Luonne ei ole korrekti. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Kozmic Blue's Gunther FIN37652/05 

Oikein hyvä tyyppi, koko ja muoto. Pää ei ole pitkä eikä riittävän puhdaslinjainen. Oikein hyvä 

ylälinja, keskikokoinen rintakehä. Oikein hyvät liikkeet. Ei korrektikuntoinen. 

AVO ERI1 PU2 SERT CACIB 

 

valioluokka 

 

Bonel Oswald FIN41624/02 

Oikein hyvä tyyppi, keskivahva luusto, massiivinen runko. Kuono ei ole tarpeeksi leveä. 

Otsapengertä ei ole riittävästi. Oikea liike ja esiintyminen. 

VAL ERI1 PU1 VSP KANSMVA 

 

Genedda Communis Sensus FIN16211/06 

Oikein hyvän tyyppinen. Hyvä luusto. Oikein hyvä pää: rakenne ja muoto. Kevyt runko. Luisu 

lanne. Oikea liike ja esiintyminen. Rintakehä ei ole riittävän leveä. 

VAL ERI2 PU4 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 



Saradane's It's Our Lady FIN27807/07 

Oikein hyvä tyyppi ja koko ja mittasuhteet. Keskivahva luusto. Kuono ei ole tarpeeksi leveä. Kaula 

ei ole kuiva. Ylälinja, kulmaukset ja liikkeet erinomaiset. 

JUN ERI1 PN2 SERT 

 

valioluokka 

 

Bonel Xara FIN21090/06 

Erinomainen tyyppi, keskivahva luusto. Oikein hyvä runko. Pääntasot eivät ole tarpeeksi linjassa 

pään kanssa. Kaula ei ole elegantti. Erinomainen ylälinja, rinta, kulmaukset ja liike. 

VAL ERI1 PN1 ROP CACIB 

 

Saradane's Domina Of Mind FIN43581/04 

POISSA 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Bonel 384, 385, 388, 391 

Oikein hyvä tyyppi. Hyvän kokoisia ja hyvän mallisia, mutta päät ovat erilaisia. Ei ole riittävästi 

runkoa. Hyvät liikkeet ja kulmaukset. 

KASV1 

 

 

 

tuomari: Kari Järvinen, FIN 

 

musta/harlekiini 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Great Gladiolus Antheia FIN54093/07 

Erittäin tasapainoisesti ja hyvin rakentunut, oikeat mittasuhteet, kaunis kaula, erinomainen etu- ja 

takaosa, erinomaiset raajat ja käpälät. Pää tarvitsee aikaa, se saa vahvistua. Otsapengertä saa tulla 

lisää. Kallon ja kuonon ylälinjat tulisi muuttua yhdensuuntaisemmiksi. Väri saa iän kanssa kehittyä 

– muutamia harmaita laikkuja. Liikkuu erinomaisesti. 

PEK1 KP ROP PENTU 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Rainmaster's Vito Corleone FIN52893/07 

Suuri, hyvänkokoinen. Vielä kovin ilmava. Erinomainen pää. Kaunis kaula. Hyvin kulmautuneet 

raajat edessä ja takana. Runko saa kehittyä. Liikkuu tasaisesti. Hyvä väri. Tarvitsee vain lisää aikaa. 

JUN EH 

 

nuortenluokka 

 



Megappon Larderello FIN41830/06 

Nuori uros, joka saisi olla kookkaampi. Voimakas pää. Otsapenger saisi olla korostuneempi. Hyvin 

kulmautuneet raajat, vahva runko, hyvä luusto. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, edestä hieman 

kevyesti. Hieman ujo käytös. Hyvä manttelin väri. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Catapha's Xannon FIN41990/06 

Hieman kevytrakenteinen ilmava uros, jossa päässä hyvät linjat. Kaunis kaula, rintakehän tulisi olla 

täyteläisempi, eturinta hieman voimakkaampi. Liian jyrkkä lantio. Luusto saisi olla vahvempi. 

Liikkuu epävakaasti takaa ja kerien edestä.  

AVO H 

 

Galanthus Dedicated To Danemanian FIN47849/06 

Keskikokoinen uros, jolla hyvänmallinen pää. Silmät saisivat olla tummemmat. Kaunis kaula, hyvät 

kulmaukset, selkälinja saisi olla kiinteämpi. Riittävä rintakehä ja raajojen luusto. Hieman jyrkkä 

lantio, liikkuu tasaisesti edestä ja takaa. 

AVO EH1 

 

Pekka On Nimeni V.'t Buitengebeuren FIN47223/03 

POISSA 

 

valioluokka 

 

Blockbuster von Schöntal FIN24334/03 

Komeapäinen uros, joka saisi olla vielä kookkaampi. Kaunis kaula, erinomaiset mittasuhteet, 

riittävä luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, mutta erityisesti takaa. Liikkuu 

erinomaisesti. Kantaa hyvin itsensä liikkuessaan.  

VAL ERI1 PU1 ROP CACIB KANSMVA RYP4 

 

Jättiläisen Kalanchoe FIN43583/05 

Vahvarunkoinen uros, jolla pieni pää, jossa kevyt kuono. Tarvitsisi enemmän otsapengertä. Hyvin 

kulmautuneet raajat. Vahva luusto. Liikkuu hieman epävakaasti. Uroksella harlekiiniväri, mutta 

ruskeat merkit silmäkulmissa ja takaraajoissa. Ruskeiden merkkien takia se ei ole hyväksyttävä väri 

rotumääritelmässä – hylätty tästä syystä. 

VAL HYL 

 

veteraanit 

 

Catapha's Legacy Of Atomic FIN22293/00 

8-vuotias uros. Hyvä pää, erinomainen etuosa. Voimakkaasti kulmautuneet takaraajat. Raajat 

voisivat olla pidemmät. Ei enää ymmärrettävästi liiku kovin joustavasti.  

VET EH1 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Nordic Giant Back To Jättiläisen N09328/07 (27645/08) 



Erinomaiset mittasuhteet. Hyvin kaunis kaula. Pään tulee kehittyä. Otsapenger saisi olla 

voimakkaampi ja pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisesti. Erinomainen kaula. Hyvin 

kulmautuneet raajat. Rintakehän tulee kehittyä. Riittäväluustoiset raajat. Liikkuu vielä hieman 

epävakaasti. Tarvitsee lisää aikaa. Hyvä harlekiininarttu. 

JUN EH1 

 

nuortenluokka 

 

Jättiläisen Magnolia FIN37702/06 

Pienehkö narttu, jolla tulisi olla voimakkaampi pää, erityisesti kuono. Kaunis kaula. Riittävä luusto. 

Liikkuu takaa epävakaasti ja hieman ahtaasti. Edestä tasaisesti. Erinomainen kaunis 

harlekiiniväritys. Tasaisesti jakautuneet puhtaat merkit rungossa.  

NUO H 

 

avoin luokka 

 

Mil-Dog's Jutta FIN39113/06 

Kaunis hyvin rakentunut narttu, jolla erinomainen pää, joskin melko voimakkaat huulet. 

Erinomaiset mittasuhteet. Erinomaisesti kulmautuneet takaraajat. Runko voisi olla vankempi. Hyvä 

luusto. Liikkuu hyvin. Musta väri voisi olla puhtaampi.  

AVO ERI1 PN3 SER CACIB 

 

Rivercrest Lady Antoinette FIN34690/05 

POISSA 

 

Rivercrest Queen Isabella FIN34692/05 

Hyvän kokoinen, hieman kevytpäinen. Otsapenger ja kuono saisivat olla vahvemmat. Toivoisin 

pidemmän kaulan. Hieman jyrkkä lantio. Luusto saisi olla voimakkaampi. Liikkuu lyhyin askelin. 

Hyvä musta väri. Yksi hammas puuttuu.  

AVO H 

 

valioluokka 

 

Bonel S'aiDee Dogiwogi FIN24283/04 

Erinomaisessa kunnossa. Pää tulisi olla voimakkaampi, otsapengertä ja kuonoa enemmän. Kaunis 

kaula. Hyvät mittasuhteet. Saisi olla hiukan enemmän kulmautunut. Toivoisin enemmän luustoa. 

Liikkuu tasaisesti.  

VAL EH2 

 

Ozaenas Liquid Gold FIN17908/05 

Erinomainen narttu. Kaunisilmeinen pää. Erinomainen kaula, etuosa. Erinomainen runko, vahva 

luusto. Erinomainen takaosa, liikuu hyvin. Kaunis harlekiiniväri, hyvä valkoinen. Hieman harmaata 

toisella puolella rungossa. 

VAL ERI1 PN2 CACIB KANSMVA 

 

veteraanit 

 

Catapha's Livia Tequila FIN22296/00 

POISSA 

 



Jättiläisen Batseba FIN25999/99 

Erinomaisesti rakentunut 9-vuotias. Komea pää, kaunis ylälinja, jonka kantaa vielä kauniisti 

liikkeessä. Vahva runko. 

VET ERI1 PN1 VSP VET-ROP 

 

 

 

Ligita Zake, LV 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

junioriluokka  

 

Chic Carelia's Camelot FIN49317/07 

Oikea tyyppi, lyhyt runko, oikeanmallinen pää. Erinomainen uros, seistessä suora ylälinja, mutta 

pehmeä liikkeessä. Hyvin kehittynyt ikäisekseen, riittävän pitkät kylkikaaret, oikein 

kulmautunut, ???? kääntää kyynärpäitä ulospäin. Tarvitsee paremman olkavarren. Mukava luonne. 

JUN EH4 

 

Highsteem King IV Eden N19166/07 

Suurikokoinen hyvän tyyppinen, hyvin tasapainoinen. Oikeantyyppinen pää, suora ylälinja. 

Riittävän vahva hyvin kehittynyt runko, erinomaiset kulmaukset edessä, riittävästi takana. 

Oikeanlaiset liikkeet, tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen. 

JUN ERI1 

 

Love-Dane's Cute Golddigger FIN48908/07 

Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Mukava pää ja ilme. Erinomainen kaula, voisi olla suorempi ylälinja, 

leveä runko voisi olla syvempi, oikeanlaiset kulmaukset edessä, tarvitsee aikaa kehittyäkseen. 

Oikeanlainen luonne. 

JUN EH2 

 

Opertunity's Going To Eden N14901/07 

Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet, oikeanlainen pää, purenta riittävän tiivis. Erinomainen kaula, 

oikeanlainen ylälinja seistessä, karkea liikkeessä. Voisi olla parempi hännänkanto, erinomainen 

rungon vahvuus. Oikeanlaiset kulmaukset edessä, hänet voisi esittää paremmin liikkeessä. 

JUN EH3 

 

nuortenluokka 

 

Euro Power Boy Toy FIN17131/07 

Vahva maskuliininen uros. Erinomainen koko, hyvänmallinen pää, purenta riittävän oikea. 

Oikeanlainen ylälinja, erinomainen rungon vahvuus, hyvin asettuneet lavat, hiukan suora olkavarsi. 

Erinomaiset takakulmaukset, liikkuu hyvin, erinomainen luonne. 

NUO ERI1 PU1 ROP SERT CACIB 

 

Jättiläisen Ox To Love Dane's FIN11780/07 



Kivan tyyppinen, erinomainen pää ja ilme, oikeanlainen ylälinja, hyvin kehittynyt runko. Hyvin 

asettuneet lavat, hiukan suora olkavarsi. Seisoo avoimin kyynärin. Etuosassa voisi olla paremmat 

liikkeet. 

NUO ERI2 VASERT 

 

avoinluokka 

 

Giant Dane's Bless My Heart FIN11736/06 

Vahva maskuliininen uros hyvillä mittasuhteilla. Oikeantyyppinen pää, erinomainen kaula, 

seisoessa erinomainen ylälinja, hyvä rungon vahvuus. Oikein kulmautunut etuosa, pyrkii ajoittain 

kääntämään kyynärpäitä ulospäin. Tarvitsee paremmat liikkeet. 

AVO EH1 

 

Opertunity's Couldn't Be Better FIN43992/05 

Vahva maskuliininen uros, hyvän tyyppinen pää ja ilme. Oikeat pään tasot, leveä kallo, riittävän 

leveä kuono, vahva kaula, riittävän suora ylälinja, hyvä rungon vahvuus, oikein kulmautunut. Liike 

ei aivan oikeanlainen.  

AVO EH2 

 

valioluokka 

 

Alder Glade's Dave FIN35387/05 

Oikeanlainen tyyppi ja tasapaino. Ihana pää ja ilme. Erinomainen ylälinja seistessä. Hyvin 

asettuneet lavat, hiukan suora olkavarsi. Erinomaiset kulmaukset takana. Tarvitsisi enemmän 

draivia takaliikkeisiin. Erinomainen luonne. 

VAL ERI4 

 

Edendane's Henry Higgins FIN37905/03 

Ihanan tasapainoinen tyyppi ja pää. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt runko, 

erinomaiset kulmaukset edessä, riittävän pitkä olkavarsi ja riittävät takana. Erinomaiset sivuliikkeet, 

hiukan löysät edestäpäin, oikein hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PU2 VARACACIB 

 

Love-Dane's Victory Of North FIN16372/03 

Hyvän tyyppinen, hiukan raskas uros. Mukava pää, erinomainen kaula ja ylälinja. Massava. Oikein 

kulmautunut, riittävän pitkä olkavarsi, hyvin voimakas eturinta. Liikkuu ok.  

VAL ERI3 PU4 

 

Love-Dane's X-Max Duke FIN20243/04 

Mukavan tasapainoinen tyyppi. Oikeanlainen pää ja ilme. Erinomainen kaula, vahva ylälinja, 

hiukan laskeva lanne. Erinomainen vahva runko, oikein kulmautunut. Voisi olla vahvempi takaliike. 

Mukava luonne. 

VAL ERI2 PU3 

 

Love-Dane's Öky-Vip FIN 22763/06 

Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvän tyyppinen pää, hiukan löysät huulet, hyvä kaula, 

seistessä hyvä ylälinja, hyvä rungon massa. Oikein kulmautunut, voisi esiintyä paremmin 

liikkeessä. 

VAL ERI 

 



nartut 

 

junioriluokka 

 

Chic Carelia's Carina FIN49318/07 

JUN POISSA 

 

Dogiwogin Ce'nedra FIN46163/07 

Mukava nuori narttu. Riittävän vahva. Oikeat mittasuhteet päässä, mutta tarvitsee enemmän 

otsapengertä ja voisi olla vahvempi. Seistessä erinomainen ylälinja, tarvitsee enemmän rungon 

vahvuutta. Voisi esiintyä paremmin liikkeessä. Tarvitsee vielä aikuistua. 

JUN H 

 

Edendane's Pirate Princess FIN 32930/07 

Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Mukava feminiininen pää. Riittävästi otsapengertä, pää edelleen 

kehittymisvaiheessa. Seistessä erinomainen ylälinja, mutta epätasapainoinen liikkeessä. Oikein 

hyvin rakentunut runko, oikein hyvin kulmautunut, hiukan lyhyt olkavarsi. Hyvät liikkeet edessä ja 

takana. Voisi olla enemmän draivia. 

JUN ERI2 

 

Hotpoint's Your The Dream FIN51804/07 

Oikea tyyppi ja tasapaino. Oikeanlainen pää, hyvä kaula ja ylälinja. Oikein kehittynyt runko, 

erinomaiset kulmaukset edessä, riittävästi takana. Etuliikkeessä riittävästi draivia. Oikeanlainen 

luonne. 

JUN ERI1 VASERT 

 

nuortenluokka 

 

Jättiläisen Orvokki FIN11782/07 

Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Mukava pää ja ilme. Voisi olla suorempi (ylälinja?). Oikeanlainen 

rungonvahvuus, oikein kulmautunut. Pyrkii kääntämään kyynärpäitä ulospäin. Tarvitsee paremmat 

liikkeet. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Alder Glade's Daphne Great -M FIN35389/05 

Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet. Oikeat pään linjat. Riittävän suora ylälinja, hiukan liian luisu 

lantio. Oikeanlainen rungonvahvuus, oikein kulmautunut edestä, voisi olla paremmin kulmautunut 

takaa. Takaliikkeiden askel voisi olla vahvempi. 

AVO EH3 

 

Alder Glade's Lizetta FIN28439/04 

Oikea tyyppi, oikean mallinen pää ja ilme. Hyvä kaula. Ylälinja ok. Riittävän rungonvahvuus. 

Hyvin kulmautunut. Haluaisin nähdä enemmän luonnetta. 

AVO ERI1 PN2 SERT FINMVA VARACACIB 

 

Goldgirls Nightly Star FIN24913/06 



Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet. Oikeat päänlinjat, riittävän vahva kuono. Ok kaula, tarvitsee 

paremman ylälinjan seisoessa sekä liikkeessä. Riittävä rungonvahvuus. Hyvät kulmaukset edessä, 

tyydyttävät takana. Voisi olla paremmat liikkeet. 

AVO H 

 

Love-Dane's Arctic Princess FIN53835/06 

Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet, riittävän vahva ylälinja, hiukan 

laskeva (lantio?), erinomainen rungonvahvuus. Oikein kulmautunut. Haluaisin enemmän luonnetta. 

AVO ERI2 

 

valioluokka 

 

Dundane's Shooting Star FIN37511/06 

Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet. Oikeanlainen pää ja ilme. Oikeanlainen kaula ja ylälinja ja 

rungon vahvuus. Hyvin asettuneet lavat, hiukan lyhyt olkavarsi. Erinomaiset kulmaukset takana, 

seistessä hiukan ahtaat kyynärpäät. Etuliikkeet voisivat olla paremmat. 

VAL ERI3 PN4 

 

Edendane's Audrey Hepburn FIN37098/03 

Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet. Oikeanlaiset päänlinjat ja riittävän oikeanlainen ilme. Hyvä 

kaula, ylälinja ja oikein kehittynyt runko. Oikeanlaiset kulmaukset, voisi olla yhdensuuntaisempi 

takaosa. Haluaisin vahvemman luonteen. 

VAL ERI2 PN3 

 

Edendane's Fortune Teller FIN14449/06 

Oikeanlainen tyyppi ja tasapaino. Oikeanlainen pää, riittävästi otsapengertä, hyvä kaula ja ylälinja. 

Riittävä rungonvahvuus, oikein kulmautunut. Liikkuu hyvin, haluaisin hiukan enemmän luonnetta. 

VAL ERI1 PN1 VSP CACIB 

 

Red Rublev Walkyria FIN44273/05 

Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet. Oikeanlainen pää, voisi olla tiiviimmät luomet. Oikeanlainen 

ylälinja, hyvin kehittynyt runko, riittävän kulmautunut. Tarvitsee enemmän luonnetta. 

VAL ERI4 

 

veteraanit 

 

Dogiwogin Laodicea FIN37250/99 

Melkein 9-vuotias erinomaisessa kunnossa. Mukava pää, väritön ilme, erinomainen ylälinja ja 

rungonvahvuus. Oikein kulmautunut, olkavarsi riittävän pitkä. Liikkuu hyvin ikäisekseen. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

Giant Dane's Afrodite FIN29888/00 

8-vuotias. Erinomainen kunto, mukava pää. Erinomainen ylälinja, oikein kulmautunut, riittävän 

pitkä olkavarsi. Oikeat liikkeet, mukava luonne. 

VET ERI2 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Edendane's 



Mukava neljän koiran ryhmä. Oikean- ja samantyyppisiä, hyvät päät ja ylälinjat, oikeanlaiset 

rungot. Etuliikkeet voisivat olla paremmat. Oikeanlaiset luonteet. 

KASV1 KP BIS3 

 

Kennel Love-Dane's 

Mukava neljän koiran ryhmä. Oikeantyyppisiä ja riittävän samanlaiset päät. Riittävän vahvat 

ylälinjat, erinomainen runkojen vahvuus. Etuliikkeiden tulisi olla paremmat. Oikeanlaiset luonteet. 

KASV2 KP 


