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keltainen ja tiikerijuovainen
nartut
pennut 7-9kk
Daneplanet Cinnamon Dream FIN155552/08
Erittäin hyvän tyyppinen, mutta vielä kovin kevyt narttupentu. Lupaava pää, jossa hyvä pituus ja linjat. Hyvä
purenta. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Eturinta ja runko vielä kovin kevyet. Etukulmaus turhan
suora. yhdensuuntaiset liikkeet, mutta askel voisi olla pidempi, hyvä luonne ja raidoitus.
PEN 1 KP ROP-PENTU
urokset
junioriluokka
Chic Carelia`s Candyman FIN49315/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen junior uros. hyvät pään linjat ja pituus. Oikea purenta. Silmäluomet
hieman avoimet. Hyvä kaula. Samoin raajat ja käpälät. Hyvä luusto. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä.
Sopivat kulmaukset. Liikkuu sopivalla askelpituudella. Keltainen väri vielä hieman nokinen. Hyvä luonne.
JUN ERI1 PU3 SERT
Highesteem King IV Eden
JUN POISSA
valioluokka
Edendane`s Merry-Go-Round FIN14446/06
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät pään linjat ja pituus. Alaleuka voisi olla hieman vahvempi. Hieman
avoimet silmäluomet. Kaunis kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Suorat raajat, hyvät käpälät. hyvä runko ja
eturinta, samoin kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne.
VAL ERI2 PU2
Edendanes Henry Higgins FIN37095/03
Erinomainen tyyppi ja koko. Erinomainen pää ja olemus. Tässä koirassa on sitä harvoin tavattavaa ylväyttä!!
Kaunis kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Hyvät raajat ja käpälät, samoin kulmaukset. Etuliikkeet hieman löysät,
sivuaskel hyvä. Hyvä väri ja luonne.
VAL ERI1 PU1 VSP
Heritage Hill`s Texas Tycoon
VAL POISSA
nartut
junioriluokka
Edendane`s Pirate Gold FIN32929/07

Erinomainen tyyppi, kaunis pää, jossa hyvä pituus ja linjat. Oikea purenta, hyvät silmät. Kaunis kaulalinja.
Hyvät raajat ja käpälät, samoin luusto. Eturinta saa vielä voimistua. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu
hyvin. Hyvä luonne.
JUN ERI1 PN3 VASERT
Samuraiwood`s Ateena FIN24871/07
Erittäin hyväntyppinen, turhan jännittyneesti esiintyvä narttu. Hyvä pään pituus ja linjat. Hyvä purenta.
Tummat silmät. Hyvä kaula. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä runko. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvät
kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä tiikerijuovitus. Luonteen tulee tulla vapautuneemmaksi, antaa
kuitenkin käsitellä itseään.
JUN H
nuorten luokka
All About The Daisy Chain FIN39769/07
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvin kaunis nuori narttu, joka on täynnä eleganssia! Kaunis pitkä pää, jossa
hyvät linjat. Otsapenger voisi olla hieman parempi. Hyvä purenta. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät.
Kaunis kaula. Erittäin kaunis eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Erittäin hyvä
liikkuja. Kaunis väri ja luonne.
NUO ERI1 PN1 SERTI ROP
Euro Power Big Love FIN17136/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. Hyvä purenta. Hyvät silmät. Hieman
ohut kaula. hyvät raajat ja käpälät. Sopiva luusto. Hyvä runko, eturinta voisi olla hieman vahvempi. Sopivat
kulmaukset. Liikkuu edestä ahtaasti, taka-askel voisi olla pidempi. Epätasainen juovitus, hyvä pohjaväri.
Hyvä luonne.
NUO EH2
Love-Dane`s Best Romance FIN36274/07
Tyypiltään ja kooltaan erittäin hyvä nuori narttu. hyvä pää, vahva kaula. Hyvä luusto, samoin raajat ja
käpälät. Hyvä eturinta. Hyvä runko, mutta liian pitkä lanneosa. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hieman
oikutteleva luonne
NUO H
avoin luokka
Helisain Caramel FIN14155/05
Hyväntyyppinen, erittäin hyvän kokoinen. Hyvät pään linjat ja pituus. Kuono-osa voisi olla syvempi ja
täyteläisempi. Hyvä purenta. Tummat silmät, mutta ilme saisi olla parempi. Hyvä kaula, raajat, käpälät ja
luusto. Etukulmauksen ja takakulmauksen tulisi olla parempi, samoin eturinnan. Liikkuu lyhyellä takaaskeleella, hyvä juovitus ja pohjaväri. Hyvä luonne.
AVO H
Samlet Pocahontas FIN42453/06
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. Kuono-osa ja alaleuka saisivat olla
vahvemmat. Hyvä purenta. Tummemmat silmät olisivat eduksi. hyvä kaula, raajat ja käpälät. Hyvä luusto.
Hyvä runko. Tulisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Eturinta saisi olla vahvempi. Liikkuu lyhyellä
taka-askeleella. Väri voisi olla keltaisempi. hyvä luonne
AVO H
Wilhellmiinan Wii-Wak-Oodi FIN47426/04

Voimakasrakenteinen, erittäin hyvän tyyppinen narttu. Pää voisi olla pitempi, mutta hyvät pään linjat. Hyvä
purenta. Tummat silmät, mutta turhan selvät vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä vahva kaula. Hyvä luusto. Hyvä
eturinta ja runko, sopivin kulmauksin. Hieman leveät etuliikkeet, liikkuu muuten hyvin. Melko tasainen
juovitus, hyvä pohjaväri. hyvä luonne
AVO ERI1
valioluokka
Edendane`s Audrey Hepburn FIN37098/03
Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis narttu. Hyväilmeinen kaunis pää, oikea purenta. Kaunis kaula ja ylälinja.
Hyvät raajat ja käpälät. Erittäin hyvät eturinta ja runko, erinomaisin kulmauksin. Liikkuu hyvin. Kaunis väri.
Tässä nartussa on kauneutta!!
VAL ERI1 PN2
veteraaniluokka
Love-Dane`s Monday Romance FIN40657/98
Erinomaisessa kunnossa oleva, erinomaista tyyppiä edustava narttu jossa on doggille kuuluvaa tyylikkyyttä.
Kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä luusto. Erittäin hyvä eturinta ja runko, sopivin kulmauksin. Ikä alkaa
näkymään etuliikkeissä, liikkuu muuten hyvin
VET ERI1 PN4 VET-ROP
kasvattajaluokka
Kennel Edendane`s
Erinomainen ryhmä, koirat edustavat tämän hetken parhaimmistoa tässä väriryhmässä. Kaikilla koirilla
kauniit, hyvä ilmeiset päät, hyvät terveet rakenteet ja liikkeet. Kaiken kruunaa erinomaiset ylväät luonteet!
KASV 1 KP ROP-KASV

musta/harlekiini
urokset
junioriluokka
Juanrona`s Nordic Carbon
JUN POISSA
valioluokka
Danemanian Odysseus FIN48381/05
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät pään linjat ja pituus. hieman leveä kallo ja otsapengertä voisi olla
enemmän. Hyvä purenta. Riittävän tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät raajat, käpälät ja luusto.
Hyvä runko. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Sopivat kulmaukset. Liikkuu edestä hieman leveästi, muuten
hyvin. Hyvä luonne.
VAL ERI1 PU1 ROP
Blockbuster von Schöntal FIN24334/03
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät pään linjat. Huulia voisi olla hieman vähemmän, hyvä purenta ja kaula,
samoin raajat ja luusto ja käpälät. Etuasentoiset lavat. hieman lyhyt rintakehä. Hyvä polvikulma. hieman
leveät etuliikkeet, liikkuu muuten hyvin. Hyvä harlekiini väritys. Hyvä luonne.

VAL ERI2 PU2
Jättiläisen Finlandia FIN15128/03
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros. Hyvät pään linjat ja pituus. Hieman leveä kallo-osa. Hyvä
purenta. hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Hyvä luusto ja runko. Hyvä polvikulma, etukulma voisi olla
parempi. Liikkuu hieman lyhyellä taka-askeleella ja voisi olla hieman ryhdikkäämpi liikkeessä. Hyvä luonne.
VAL ERI3 PU3
nartut
junioriluokka
C`mon X-to Jättiläisen FIN46546/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, mutta vielä kovin ujostelevasti käyttäytyvät juniorinarttu. Hyvä pään
pituus ja linjat. Kuonossa saisi olla enemmän syvyyttä, turhan loiva otsapenger. Hyvä kaula, samoin raajat ja
käpälät. Sopiva luusto, vielä kevyt runko. Kulmaukset voisivat olla paremmat. Liikkuu hyvin.
JUN EH
French Kiss from Valvasor`s Land FIN29665/08
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen juniorinarttu. Pää voisi olla hieman pidempi mutta siinä hyvät
linjat. Hyvä vahva kuono-osa. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät ja luusto. Lyhyt runko. Kulmaukset
voisivat olla vahvemmat edessä ja takana. Liikkuu hyvin. Erittäin hyvä harlekiini väritys. Rauhallinen luonne.
Voisi olla liikkeessä ryhdikkäämpi.
JUN EH3
Great Bel`s Virve too Sorbus Interm DK11773/2007
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu. Hyvä pään pituus ja linjat. Oikea purenta. Kaunis kaula.
Hyvät raajat, käpälät ja luusto. Ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja runko, hyvin kulmauksin. Liikkuu
hyvin. Hyvä valkoinen pohjaväri, turhan isot värilliset alueet. Hyvä luonne
JUN ERI1 PU2 SERTI
Great Galdiolus Anthela FIN54093/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu. Hyvä pään pituus, linjat voisivat olla yhtenäisemmät ja
otsapenger selvempi. Oikea purenta. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Sopiva luusto. Eturinta ja runko
saavat vielä kehittyä. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin. Harlekiini värityksessä hieman harmaita alueita.
Luonne saa vielä varmistua.
JUN EH2
Jättiläisen Pioni FIN38433/07
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen juniorinarttu. Pää vielä kesken kehityksen, mutta siinä hyvä
pituus ja linjat, hyvä purenta. Turhan voimakkaat vilkkuluomet häiritsevät. Hieman pysty kaula. Hyvä runko,
hyvät raajat ja käpälät. Sopiva luusto. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Liikkuu hyvällä askeleella. Ei
täydellinen mantteli väritys. Hyvä luonne
JUN EH4
nuorten luokka
Galanthus Evenig Shade NOO2669/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, vahvarakenteinen nuori narttu. Pää voisi olla hieman pidempi. Hyvät
pään linjat. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Hyvä luusto. Hyvä runko.
Kulmaukset voisivat olla paremmat, varsinkin takana. Voisi liikkua ryhdikkäämmin ja jäntevämmin. Hyvä
luonne. Liian ruskea musta väri pudottaa palkintosijan.

NUO H
Oldstone`s Alwyne Andela FIN15162/07
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Oikean mallinen, hyvälinjainen, hieman lyhyt pää. Loiva
otsapenger. Hyvä purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Hyvä luusto ja runko.
Kulmaukset voisivat olla paremmat edessä ja takana. Liikkuu hyvin ja on liikkeessä paremman näköinen
kuin seistessä. Hyvä luonne
NUO Eri1 PN3 VASERT
avoin luokka
Danemanian Inka of s`Henge FIN13527/04
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu jolla kaunis pitkä pää, jossa hyvät linjat. Hyvä purenta. Hyvä
ilme. Kaunis kaula. Hyvät raajat ja käpälät. Sopiva luusto. Hyvä eturinta ja runko, pitkä lanneosa. Liikkeessä
selkä painuu turhan paljon. Tehokkaat liikkeet. Hieman rusehtava musta väri.
AVO EH1
jättiläisen Hyacint Hebe FIN22058/04
Erittäin hyvä tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus. Hyvä purenta. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Sopiva luusto. Hieman kapea eturinta. Hyvä runko ja
kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. Liian ruskea musta väri pudottaa palkinnon.
AVO H
veteraaniluokka
Danemanian Calla Camelina FIN26287/99
Erittäin hyväntyyppinen veteraaninarttu. Hyvät pään linjata ja pituus. Ikä näkyy hampaissa. Hyvä kaula,
samoin raajat ja käpälät. Hyvä luusto. Hyvä eturinta ja runko. Pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset. Liikkuu
ikäisekseen hyvin. Arvokkaasti harmaantunut. Hyvä luonne.
VET ERI2 PN4
jättiläisen Batseba FIN25999/99
Erittäin hyväntyyppinen, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani narttu. hyvä pään pituus ja linjat. Hyvä
purenta. Kaunis kaula. Hyvät raajat, käpälät ja luusto. Erinomainen eturinta ja runko, hyvin kulmauksin.
Liikkuu ikäisekseen uskomattoman hyvin! Hyvä harlekiiniväritys, riittävän valkoisella pohjavärillä. Hyvä
luonne.
VET ERI1 PN1 VET-ROP VSP
kasvattajaluokka
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

siniset
nartut
pennut 7-9kk
Oldstone`s Be Daddys Glory FIN12210/08

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, lupaava narttupentu. Hyvälinjainen, pitkä ja oikean mallinen pää.
Hyvä purenta. Hyvä kaula, raajat ja käpälät, samoin luusto. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Hyvät
kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä sininen väri. Hyvä luonne.
PEN1 KP ROP-PENTU
Oldstone`s Bonja Stoney FIN12212/08
Erittäin hyvän tyyppinen, hyväkuntoinen narttupentu. Hyvät pään linjat ja pituus. Oikea purenta. Hyvä
kaula. Hyvät raajat ja käpälät. Sopiva luusto. Eturinta ja runko vielä kovin kevyet. Sopivat kulmaukset.
Liikkuu hyvin. Hyvä silmien väri. Hyvä luonne.
PEN 2 KP
urokset
junioriluokka
Bonel Zardoz FIN46710/07
Erittäin hyväntyppinen ja kokoinen junioriuros. Hyvä pään pituus ja linjat. Loiva otsapenger. Hyvä purenta.
Hyvät silmät ja kaula. Hyvät raajat ja käpälät. Sopiva luusto. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä ja
etukulma parantua, hyvä polvikulma. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne.
JUN ERI1 PU1 SERTI VSP
nuorten luokka
Herdolf Single Jedi Boy FIN31339/07
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen, mutta vielä kovin kapea nuori uros. Hyvät pään linjat ja pituus. Oikea
purenta. Hyvä silmien väri. Hyvät raajat, käpälät ja luusto. Vielä kovin kapea eturinta ja runko. Liian suora
etukulmaus. Polvikulman tulisi olla parempi. Liikkuu edestä ahtaasti, lyhyt ja voimaton taka-askel. Häntä
voisi olla suorempi.
NUO H
nartut
junioriluokka
Danemanian Questa Pearl FIN28106/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Hyvä pitkä pää, jossa hyvät linjat, mutta loiva otsapenger
ja syvällä sijaitsevat silmät, vilkkuluomet häiritsevät. Hyvä purenta. Kaunis kaula. Hyvät raajat ja käpälät,
samoin luusto. Vielä kapea eturinta. Hyvä runko, sopivin kulmauksin. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella edestä
vielä ahtaasti. Hyvä sininen väri ja hyvä luonne.
JUN ERI1 SERTI PN1 ROP
nuorten luokka
Bassa FIN53132/06
Hyväntyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Pää voisi olla pidempi mutta siinä hyvät linjat. Tasapurenta.
Turhankeltaiset silmät pilaavat ilmeen. Lyhyt kaula. Hyvät raajat ja käpälät. riittävä luusto. Eturinta saa vielä
voimistua ja rintakehä vahvistua. Liikkuu lyhyellä askeleella. Turhan luisu lantio. Ruskehtava sininen väri.
Hyvä luonne.
NUO H
valioluokka

Bonel Oona FIN41626/02
Hyväntyyppinen, vahvarakenteinen narttu. hyvät pään linjat, riittävät pituus. Loiva otsapenger. Hyvä
purenta. hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät. Hyvä eturinta, voimakas runko. Kulmaukset voisivat olla
paremmat edessä ja takana. Liikkuu hyvällä askeleella mutta liikkeet saisivat olla jäntevämmät. Hyvä
luonne.
VAL ERI1 PN2
Bonel Viivi FIN46547/05
Erittäin hyvän tyyppinen vahvarakenteinen narttu. Riittävä pään pituus, hyvät linjat. Oikea purenta. Vahva
kaula ja luusto. hyvät käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Etukulma voisi olla parempi, sopiva polvikulma.
Liikkuu hyvin. Hyvä sininen väri. Hyvä luonne.
VAL ERI2 PN3
Thunderfire Tolitespeed FIN14844/06
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Riittävä pään pituus, hyvät linjat. hieman loiva otsapenger,
purenta saisi olla tiiviimpi. Sopiva kaulan pituus ja luusto. Hyvä runko. Etukulmaus saisi olla parempi. Seisoo
hieman raajat allaan. Liikkuu voimattomalla taka-askeleella. Hyvä luonne.
VAL H

