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KELTAINEN/TIIKERIJUOVAINEN 
 
UROKSET 
 
PENTULUOKKA 
 
Dogiwogin Dexter FIN52796/07 
Hyvin kaunis ja tasapainoinen hyvin kehittynyt ja hyväluustoinen nuori uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. 
Toivoisin paremman pään profiilin. Kaunis ilme. Täysi purenta. Niukat kulmaukset edestä, hyvin takaa. 
Ensiluokkaiset käpälät. Hyvä häntä. Tasapainoiset liikkeet. Puhdas väri, hyvä luonne. 
PEN1 KP ROP-pentu 
 
junioriluokka 
 
Edendane`s Jolly Roger FIN32928/07 
Hyvin kehittynyt, vahva maskuliininen uros. Lyhyt runko. Kaunis pää ja ilme. Täysi purenta. Hyvät 
kulmaukset mutta pystysuorat ranteet häiritsee muuten hyvää kokonaisuutta. Erinomainen runko. Hiemna 
jyrkkä lantio. Köyristää mielellään selkäänsä. Häntä saisi olla korkeammalle kiinnittynyt. Tiiviit käpälät. 
Liikkuu takaa hieman voimattomasti ja edestä eturaajojaan heitellen. 
JUN H 
 
Highesteem King IV Eden FIN27687/08 
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen vahvaluustoinen, hyvinkehittynyt maskuliininen uros jolla hyvät 
mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Täysi purenta. Hyvin kulmautunut edestä. Riittävä polvikulma. 
Erinomainen eturinta ja runko. Selkälinja voisi olla suorempi ja käpälät tiiviimmät. Erittäin hyvät liikkeet. 
Miellyttävä luonne. Hyvä väri. 
JUN ERI1 PU2 SERT 
 
nuorten luokka 
 
Genedda Ens Entium FIN52063/06 
Riittävän kokoinen kaunislinjainen nuori uros jonka luusto voisi olla hieman vahvempi. Hyvä pää ja ilme. 
Hyvät kulmaukset. Lupaava eturinta, vielä hieman litteä runko. Puhdas väri. Tulisi liikkua tehokkaammin 
takaraajoillaan. Erinomainen luonne. 
NUO EH1 
 
Great Master Macho Manolito FIN35820/06 
Hyvänkokoinen mutta vielä kovin ilmava rungoton uros, jolle toivoisin vahvemman luuston ja kauttaaltaan 
vahvemman takaosan. Kaunis pää, löysä purenta. Niukat kulmaukset edessä ja takana. Vielä kovin 
rungoton. puhdas väri. Liikkeessä korkea-asentoinen häntä. Kepeät vielä voimattomat liikkeet. Esiintyy 
kauniisti. 
NUO H 
 
 
 
 
 



 
avoin luokka 
 
Love-Dane`s Ässä-Kuningas FIN19894/06 
Pienikokoinen, hyväluustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Pää voisi olla hieman jalompi ja hieman 
niukkanahkaisempi. Täysi purenta. Hyvä ylälinja. Riittävät kulmaukset. Käpälät saisivat olla tiiviimmät. 
Hieman epäpuhdas väri. Liikkuu kovin tehottomasti ja lyhyesti takaa. Ensiluokkainen luonne. 
AVO H 
 
Love-Dane`s Åthello FIN47616/05 
Tukevassa kunnossa oleva hyvin vahva  maskuliininen uros, joksa saisi olla korkearaajaisempi. 
Kokonaisuuteen sopiva kaunisilmeinen vahva pää. Täysi purenta. Kaunis niskakaari. Hyvä ylälinja. Täyttynyt 
selvä eturinta. Hyvät kulmaukset. Puhdas väri. Liikkuu hyvin massastaan huolimatta. Ensiluokkainen luonne. 
AVO H 
 
Pindogin Bubble BOy FIN34661/03 
Raskastekoinen, hyvänkokoinen maskuliininen uros. Turhan leveä kallo. Runsaasti löysää kaulanahkaa. Täysi 
purenta. Paksu kaula. Hyvin syvä runko. Erinomainen eturinta. Hyvät kulmaukset. Niukka juovitus. Liikkuu 
voimastaan huolimatta varsin hyvin. Ensiluokkainen luonne. 
AVO T 
 
valioluokka 
 
Abragabra`s Fantastic Phenom FIN33154/04 
Erinomaisen kokoinen, hyväluustoinen maskuliininen uros jolla voisi olla lyhyempi lanneosa ja vahvempi 
takaosa. Pitkä otsapenger. Hyvät silmät. Täysi purenta. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvä väri. Voisi liikkua 
tehokkaammin takajaloillaan. Ensiluokkainen luonne. 
VAL EH3 
 
Edendane`s Henry Higgins FIN37095/03 
Erinomaisen tyyppinen vahva maskuliininen uros jolla kaunis ylälinja ja hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja 
ilme. Täysi purenta. Erittäin hyvät kulmaukset. Erinomainen eturinta, vahva runko. Hyvät sivu ja takaliikkeet 
liikkuu edestä hieman löysin kyynärpäin. Hyvä väri. Ensiluokkainen luonne. 
VAL ERI1 PU1 ROP 
 
Love-Dane`s Yrjö Suuri FIN30090/04 
Erinomaisen tyyppinen vahva maskuliininen uros joka ei ole parhaassa kunnossa. Hyvä pää ja ilme. Täysi 
purenta. Niukasti kulmautunut edestä. Melko suorat ranteet ja alas kiinnittynyt häntä. Hyvät 
takakulmaukset. Puhdas väri. Tulisi liikkua yhdensuuntaisemmin edestä ja takaa katsottuna. Tänään 
selkälinja ei ole kunnossa. 
VAL EH2 
 
veteraaniluokka 
 
Jusalex Usko Von Tuupo FIN16726/99 
Erittäin hyvätyyppinen 9.v uros jolla ikä näkyy takaosassa ja liikkeissä. Kaunis pää ja ilme. Täysi purenta. 
Niukasti kulmautunut edestä, takaa hyvin. Niukka eturinta. Hyvä rintakehä. Charmikkaasti harmaantunut. 
Ensiluokkainen luonne 
VET H 
 
 
 



 
NARTUT 
 
avoin luokka 
 
Love-Dane`s Ällis-Stella FIN19890/06 
Pienehkö hyväluustoinen feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus, otsapenger saisi 
olla selvempi. Täysi purenta. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja eturinta saisi olla selvempi. Hyvä 
rintakehä ja takakulmaukset. Puhdas väri. Liikkuu varsin  hyvin. Saisi olla hieman itsevarmempi. 
AVO EH1 
 
valioluokka 
 
Love-Dane`s Valnetine FIN16370/03 
Hyvärunkoinen feminiininen narttu, jolla riittävä luusto. Varsin hyvä pää, täysi purenta. Hyvät kulmaukset, 
hieman alas kiinnittynyt häntä. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Liikkuu hyvin. Puhdas väri. Esiintyy 
haluttomasti. 
VAL ERI2 PN2 
 
Love-Dane`s Wild Midnight FIN12615/04 
Erinomaisen tyyppinen, seistessään hyvin kaunis, hyväluustoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Hyvin 
kaunis pää, ilme. Täysi purenta. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvät kulmaukset, tiiviit käpälät. Puhdas 
väri. Liikkeessä selkä hieman elää. Varsin hyvät liikkeet. Erinomainen luonne. 
VAL ERI1 PN1 VSP 
 
veteraaniluokka 
 
Dogiwogin Laodicea FIN37250/99 
Hieman pitkärunkoinen, hyväluustoinen feminiininen narttu. Kaunis pää. Jäykät korvat. Melko hailakka väri. 
Hyvät kulmaukset. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Etuvarpaita amputoitu. Kovin jäykät tehottomat 
takaliikkeet. Erinomainen luonne 
VET H 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Love-Dane`s  
Erittäin tasainen ryhmä, jossa selvät sukupuolierot kaikilla. Oikeat olemukset ja kauniit värit. Onnittelut 
kasvattajalle. 
KASV 1 KP ROP-KASV. 
 
 
 
MUSTA/HARLEKIINI 
 
Urokset 
 
junioriluokka 
 
Apollodane Astraeus FIN31510/08 
Erinomaisen kokoinen vahvaluustoinen hyvin maskuliininen uros jolla hyvä pään pituus. hieman pyöristynyt 
kallo. Hyvät silmät. täysi purenta. Hieman löysää kaulanalusnahkaa. Riittävät kulmaukset. Käpälät voisivat 



olla tiiviimmät. Alas kiinnittynyt häntä. ”Teinipojan” runko. tällä hetkellä epäpuhdas väri. Lupaavat liikkeet. 
Miellyttävät luonne. 
JUN EH1 
 
T.R`S Jewel to Ozaenas AKCWS20968206 
JUN POISSA 
 
nuorten luokka 
 
Ozaenas No or never FIN54550/06 
Hyvin vahva ja maskuliininen uros jolla erittäin hyvä runko ja mittasuhteet. Hyvä pään pituus ja varsin hyvä 
profiili. Täysi purenta. Eturaajojen tulisi olla edestä katsottuna suoremmat. Sivusta turhan kaarevat 
kyynärvarret ja pehmeät ranteet. Polvien tulisi olla paremmin kulmautuneet. Alas kiinnittynyt häntä. pitkät 
käpälät. Muutama harmahtava läikkä. Liikkuu takaa hyvin, edestä kovin löysästi ja kierteisesti. Hyvä luonne. 
NUO H 
 
avoin luokka 
 
Ozaenas Morrison FIN36631/06 
Hyväluustoinen ja –runkoinen uros jolla erinomaiset mittasuhteet. Turhan raskas kallo ja löysänahkainen 
pää. Täysi purenta. Eturaajojen tulisi olla edestä katsottuna suoremmat. Kovin ulkokierteiset käpälät. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvä runko. Epäsymmetrinen väritys. Hyvät sivuliikkeet mutta tulisi olla 
yhdensuuntaisemmat edestä ja takaa katsottuna. Erinomainen luonne. 
AVO H 
 
valioluokka 
 
Blockbuster von schöntal FIN24334/03 
Hoikassa kunnossa oleva hyväluustoinen maskuliininen uros. Hyvä pään pituus. Melko runsaat huulet. Täysi 
purenta. Niukasti kulmautunut edestä, eturinnan tulisi olla selvempi. Hyvät takaraajat. Hieman alas 
kiinnittynyt häntä. Hyväksyttävä väri. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Erinomainen luonne. Ensiluokkaiset tiiviit 
käpälät. 
VAL EH2 
 
Ozaenas Lovejoy FIN17909/05 
Hyvä luustoinen, hyvärunkoinen kaunislinjainen maskuliininen uros. Toivoisin pidemmän ja jalomman pään 
ja kunnon kaulanahan. Täysi purenta. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset. Tiiviit käpälät. 
Hyväksyttävä väri. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne. 
VAL ERI1 PU1 VSP 
 
NARTUT 
 
junioriluokka 
 
Ozaenas Oops Mi Havanna FIN43212/07 
Hyväluustoinen, kaunislinjainen lupaava narttu, jolle toivoisin paremman pään ja paremman ilmeen. Täysi 
purenta. ”teinitytön” runko. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Väritys ok. Hieman pitkät käpälät. 
Upeat sivuliikkeet. Vielä turhan löysä edestä. Tarvitsee itseluottamusta. 
JUN EH1 
 
 
 



nuorten luokka 
 
Ozaenas Nougat FIN54548/06 
Kaunis tasapainoinen hyväluustoinen hyvin feminiininen narttu. Hyvä pään pituus. pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat. Täysi purenta. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyväksyttävä väritys. 
Ikäisekseen hyvä runko. Kauniit tasapainoiset, tehokkaat liikkeet. Hyvä luonne. 
NUO ERI1 PN1 SERT ROP 
 
valioluokka 
 
Bonel S`aidee Dogiwogi FIN24283/04 
Kaunislinjainen, riittävä luustoinen feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus. Alaleuka 
voisi olla leveämpi. Täysi purenta. Toivoisin selvemmän eturinnan. Hyvä rintakehä ja takakulmaukset. 
Hieman alas kiinnittynyt häntä. Käpälät voisi olla tiiviimmät. puhdas väri. Liikkuu yhdensuuntaisesti. 
Takaraajojen työntö voisi olla voimakkaampi. Erinomainen luonne. 
VAL ERI3 PN4 
 
Bonel Santra FIN24281/04 
Hyväluustoinen kaunislinjainen feminiininen  narttu. Hyvä pää. Täysi purenta. Erinomainen eturinta ja 
rintakehä. hieman pitkä lanneosa. Hyvät kulmaukset. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. puhdas väri. Erittäin 
hyvät liikkeet. Miellyttävä luonne. 
VAL ERI1 PN2 
 
Ozaenas Havanna Star FIN17696/02 
Vahvaluustoinen, hyvärunkoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kallo voisi olla hieman jalompi ja 
pään linjat yhdensuuntaisemmat. riittävät kulmaukset edessä, takana hyvät. Hyvät käpälät. Liikkuu sivusta 
hyvin, edestä löysin kyynärpäin. Ensiluokkainen luonne. Muutama välihammas puuttuu. 
VAL ERI2 PN3 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Ozaenas 
Riittävän yhtenäinen ryhmä, eri kehitysvaiheessa olevia vahvaluustoisia tyypillisiä koiria, joilla hyvät 
mittasuhteet. Päissä ja etuliikkeissä toivomisen varaa. 
KASV1 KP ROP-KASV. 
 
 
 
SINISET 
 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Bonel Z-goes Topindog FIN46714/07 
Vahvaluustoinen 9kk ikäinen hyvin lupaava “raakile”. Hyvä pään pituus. Pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat. Muutama välihammas puuttuu. Hyvät kulmaukset. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. 
Ikään sopiva teinipojan runko. Ensiluokkainen sivuliike. Saisivat olla yhdensuuntaisemmat edestä ja takaa 
katsottuna. Uskon että tällä koiralla on hyvä tulevaisuus. 
JUN EH1 
 
 



NARTUT 
 
junioriluokka 
 
Bonel Zara Odessa FIN46709/07 
Vahvaluustoinen rungoltaan hyvin kehittynyt mutta vielä käsittelyyn tottumaton hyvä narttu, jolle toivoisin 
tyylikkäämmän ylälinjan. Hyvä pään pituus. hieman pitkä otsapenger. Kaula voisi olla näyttävämpi. Hyvät 
kulmaukset. Hieman pitkät käpälät. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Erinomaiset liikkeet. 
JUN EH1 
 
avoin luokka 
 
Genedda Clandestina Vox FIN16207/06 
Hyväluustoinen ja –runkoinen narttu jolle toivoisin vahvemman takaosan. Varsin hyvä pää. puuttuu 2x P4. 
Kaunis kaula. korkea säkä. Riittävästi kulmautunut edestä. Tänään karkea niukka karvapeite. Tulisi seistä 
tukevammin takaraajoillaan ja liikkua niillä tehokkaammin. Hyvä luonne. 
AVO EH1 
 
valioluokka 
 
Bonel Onella FIN41628/02 
Vahvaluustoinen ja kaunislinjainen feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää. Voisi 
edestä olla paremmin kulmautunut. Hyvä eturinta ja erinomainen runko. Hyvät takaraajat. Käpälät saisi olla 
tiiviimmät. Liikkuu sivusta ja edestä hyviin, takaa ahtaasti. Erinomainen luonne 
VAL ERI1 PN1 ROP 


