
Hämeenlinna 18.10.2008 

 

Tuomari Irene Donne, Norja 

 

keltainen – tiikerijuovainen  

 

pentuluokka  

 

nartut 

 

Night Flight´s Lill-Babs FI33143/08 

Miellyttävä, feminiininen, hyvä koko, hyvä kaula ja ylälinja, melko suorat lavat, erinomainen 

luusto, voisi olla hivenen paremmat takakulmaukset, hyvä liikunta ikäisekseen, erinomainen väri 

maskissa, erinomainen temperamentti, hyvin esitetty, hieman löysät silmäluomet.  

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

Red Rublev Ono FI22775/08 

7 kuukautta, lupaava pää, kaunis ilme, riittävä kaula, melko suorat ja etuasentoiset lavat, riittävästi 

kulmautunut takaa, erinomainen luusto, kaunis väri ja merkit, saa vielä kokonaisuudessaan kehittyä, 

pentumaiset liikkeet, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty.  

PEN2 KP  

 

urokset  

 

junioriluokka  

 

Chic Carelia´s Camelot FI49317/07 

13 kuukautta, erinomainen koko, hyvin tasapainoinen, toivoisin hieman pidemmän kallon, 

erinomainen kuono-osa, kaunis kaula, säkä ja ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hieman 

vielä löysä ikäisekseen, varpaat kääntyvät sisään edessä, erinomaiset jalat, erinomainen 

tiikerijuovitus, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty.   

JUN ERI1 PU4 

 

Chic Carelia´s Candyman FI49315/07 

JUN POISSA 

 

Dogiwogin Eiffel FI14103/08 

10 kuukautta, hyvä koko, lupaava pää, riittävä kaula, vielä epävakaa ylälinja, hieman suorat lavat, 

riittävästi kulmautunut takaa, erinomaiset käpälät, erinomainen luusto, vielä epävakaa liikunta, 

pystyt ranteet, erinomainen temperamentti. .  

JUN EH 

 

Edendane´s Jolly Roger FI32928/07 

17 kuukautta, tarvitsee hieman pidemmän kallon, erinomainen kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, 

riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hieman suorat ranteet, erinomaiset käpälät, erinomainen 

luusto, riittävä liikunta, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty. 

JUN ERI2 

 

Grand Electra´s Ingen E Som Du FI32070/08 



12 kuukautta, hyvä koko, lupaava pää ja kuono-osa, erinomainen ilme, hyvä kaula ja ylälinja, suorat 

ja etuasentoiset lavat, erinomaiset käpälät, erinomainen luusto, toivoisin paremmat 

polvikulmaukset, löysä liikunta, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty. 

JUN EH 

 

Harry  FI15127/08 

9 kuukautta, hyvin tasapainoinen, erittäin lupaava pää, kaunis ilme, erinomainen kuono-osa, riittävä 

kaula, epävakaa selkälinja, melko suorat ja eteen asettuneet lavat,  riittävästi kulmautunut takaa, 

erinomainen luusto, erinomaiset käpälät, erittäin lupaava, mutta saa kaiken kaikkiaan vielä kehittyä, 

erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty. 

JUN EH3 

 

Pine Garden´s Glory Gandalf FI21740/08 

15 kuukautta, maskuliininen, erinomainen koko, haluaisin hieman pidemmän kallon, erinomainen 

kuonon linja, riittävä kaula, hyvä ylälinja, suorat ja etuasentoiset lavat, riittävät kulmaukset takana, 

tarvitsee lisää eturintaa, voisi olla enemmän draivia ja voimaa liikkeessä, erinomainen 

temperamentti ja hyvin esitetty. 

JUN EH4 

 

Diplomatic´s Valentino Caravani S55144/2007 

Maskuliininen, hyvä koko, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman suorat lavat, hyvät 

polvikulmat ja kintereet, erinomainen luusto, hyvä liikunta, erinomainen temperamentti ja hyvin 

esitetty, hieman laskeva lantio. 

JUN ERI2 PU2 VASERTI 

 

nuortenluokka 

 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

Erinomainen koko, maskuliininen, hyvä pää ja kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, hieman suorat ja 

etuasentoiset lavat, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen luusto, hieman korkea häntä, erinomaiset 

käpälät, voisi olla enemmän voimaa liikkeessä, erinomainen temperamentti. 

NUO ERI1 PU1 SERTI VSP 

 

Samuraiwood´s Arizona FI24876/07 

1,5 vuotta, hyvin lupaava, tarvitsee hieman pidemmän kallon, erinomainen kuono-osa, erinomainen 

ilme, riittävä kaula, tarvitsee näkyvämmän säkäosan. hyvä selkälinja ikäisekseen, hieman suorat 

lavat, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä liikunta ikäisekseen, erinomainen juovitus, erinomainen 

temperamentti ja hyvin esitetty. 

NUO ERI3 

 

Giant Dane´s Bless My Heart FI11736/06 

NUO POISSA 

 

avoinluokka 

 

Jättiläisen Ox To Love Dane´s FI11780/07 

2 vuotta, hyvä koko, maskuliininen, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, suorat ja 

etuasentoiset lavat, (koder i all byande), erinomainen luusto, riittävästi kulmautunut takaa, riittävä 

liikunta, vielä kokonaisuudessaan löysä, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty.  

AVO H 



 

Opertunity´s Couldn´t Be Better FI43992/05 

2,5 vuotta, hyvä koko, maskuliininen, hyvä pää ja kuono-osa, riittävä kaula, hyvä ylälinja, riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto kokoonsa nähden, hyvä liikunta, hyvä temperamentti ja 

hyvin esitetty.   

AVO ERI1 PU3 

 

Red Rublev Drogheda 38567/06 

Hyvä koko, maskuliininen, kaunis pää ja ilme, riittävä kaula, suorat ja etuasentoiset lavat, riittävästi 

kulmautunut takaa, hyvä liikunta, hieman laskeva lantio, liian korkea hännän asento, erinomainen 

temperamentti, hyvin esitetty.  

AVO EH3 

 

Red Rublev Woodoo FI44276/05 

Hyvä koko, hieman lyhyt kallo, tarvitsee leveämmän kuono-osan, hieman lyhyt kaula, hyvä 

ylälinja, hieman suorat ja etuasentoiset lavat, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen juovitus, 

varpaat kääntyy sisään edessä, hyvä liikunta sivusta, hieman pihtikinttuinen, erinomainen 

temperamentti hyvin esitetty. 

AVO EH2 

 

Ritzypal´s Codename Warlock FI48826/06 

2 vuotta, hyvä koko, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, 

tarvitsee lisää eturintaa, erinomaiset käpälät, tarvitsee vielä kehittyä rintakehästään, tänään todella 

löysät kyynärpäät, hyvä askel mutta löysä liikunta, erinomainen temperamentti. 

AVO EH4 

 

valioluokka  

 

Love-Dane´s Victory of North FI16372/03 

Maskuliininen, toivoisin pidemmän pään, riittävä kaula, hyvä ylälinja, hieman avoimet kulmaukset 

edessä, riittävät kulmaukset takana, matala edestä, erinomainen luusto, tarvitsee paremmat lihakset, 

riittävä liikunta, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty. 

VAL ERI1 

 

Love-Dane´s Öky-Vip FI22763/06 

Hyvä koko, maskuliininen, riittävä kaula, tarvitsee näkyvämmän säkäosan, hyvä ylälinja, riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa, matala edestä, ranskalaiset eturaajat, melko raskaat huulet, hyvä 

liikunta, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty.  

VAL EH2 

 

nartut  

 

junioriluokka 

 

Chic Carelia´s Carina FI49318/07 

13 kuukautta, hyvin lupaava juniori, hyvä pää ja kuono-osa, hymen löysät silmäluomet, hyvä kaula, 

hieman epävakaa ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen luusto, hyvä liikunta, 

erinomainen temperamentti ja hyvin estetty.  

JUN ERI1 PN3 

 



Edendane´s Pirate Princess FI32930/07 

17 kuukautta, feminiininen, hyvä pää ka kuono-osa, tarvitsee enemmän otsapengertä, erinomainen 

ilme, hyvä kaula, säkä ja ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hieman matala edestä, 

ranskalaiset eturaajat, hyvä liikunta, erinomainen temperamentti. 

JUN EH2 

 

Ritzypal´s Destiny FI51266/07 

13 kuukautta, tarvitsee pidemmän pään, lupaava kuono-osa, erinomainen ilme, hieman lyhyt kaula, 

suorat ja etuasentoiset lavat, hyvin kulmautunut takaa, hieman matala edestä, tarvitsee kehittyä 

kokonaisuudessaan, riittävä liikunta, tänään hieman kevyt kokonaisuus, tarvitsee kehäkoulutusta. 

JUN EH3 

 

nuortenluokka  

 

All About The Daisy Chain FI39796/07 

Feminiininen hyvä koko , hyvä kallonpituus ja kuono-osa, pitäisi olla enemmän otsapengertä ja 

paremmin korostuneet kulmakaaret, riittävä kaula, hyvin esiin tuleva säkä, hyvä ylälinja 

ikäisekseen, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä rintaosa, hyvin ,kulmautunut takaa, erinomainen 

liikunta kaikin osin, hyvä temperamentti. 

NUO ERI1 SERTI ROP 

 

Euro Power Big Love FI17136/07 

12 kuukautta, feminiininen, tarvitsee pidemmän kallon ja kuono-osan, riittävä kaula, hyvin esiin 

tuleva säkä, hyvä ylälinja, hivenen suorat lavat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä luusto, hyvät 

käpälät, erinomainen liikunta, erinomainen temperamentti. 

NUO ERI2 

 

avoinluokka 

 

Grandman´s Lucille FI46882/04 

4 vuotta, keskikokoinen, feminiininen, hyvät linjat päässä ja kuono-osassa, hyvä kaula, epävakaa 

ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä luusto, riittävä liikunta, voisi olla 

lihaksikkaampi, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty. 

AVO EH4 

 

Helisain Caramel FI14155/05 

Hyvä koko, feminiininen, tarvitsee lisää pituutta kalloon, erinomainen ilme, riittävä kaula, suorat ja 

etuasentoiset lavat, riittävästi kulmautunut takaa, hieman löysät kyynärpäät, tarvitsee enemmän 

eturintaa, tarvitsee enemmän (lihaksia) massaa, tarvitsee lisää voimaa liikuntaan.  

AVO EH 

 

Jättiläisen Orvokki FI11782/07 

AVO POISSA 

 

Love-Dane´s Åps My Beauty FI47619/05 

Feminiininen, hyvä koko, tarvitsee enemmän otsapengertä, erinomainen ilme, hivenen lyhyt kaula, 

riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hieman matala edestä, hyvä kokonaisuus, tarvitsee lisää 

kehäharjoitusta, hyvä liikunta, hyvä väri. 

AVO EH2 

 



Red Rublev Sade FI44549/06 

2 vuotta, feminiininen, hyvät linjat päässä ja kuono-osassa, erinomainen ilme, voisi olla paremmin 

esiin tulevat kulmakaaret, enemmän otsapengertä, riittävä kaula, hieman suorat ja etuasentoiset 

lavat, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä askelpituus, hieman epävakaa kokonaisuus, hyvin esitetty. 

AVO EH3 

 

Ritzypal´s Charmed Queen FI48828/06 

2 vuotta, feminiininen, hyvä pituus kallossa ja kuono-osassa, tarvitsee lisää otsapengertä, 

erinomainen ilme, hyvä kaula, hivenen suorat ja etuasentoiset lavat, riittävät kulmaukset takana, 

erinomainen luusto, hyvä liikunta sivusta, löysä edestä ja takaa, lupaava kokonaisuus, erinomainen 

temperamentti ja hyvin esitetty. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Alder Glade´s Daphne to Great-M FI35389/05 

Feminiininen, erinomaiset linjat päässä ja kuono-osassa, erinomainen ilme, hyvä kaula ja ylälinja, 

riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen luusto, hyvä liikunta, hyvin esitetty. 

VAL ERI2 PN4 

 

Edendane´s Fortune Teller FI14449/06 

Kaunis kokonaisuus, erinomainen pää ja ilme, kaunis kaula, hyvä säkä ja ylälinja, suorat ja 

etuasentoiset lavat, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen luusto, erinomainen liikunta, hyvin 

esitetty, hieman hoikka tänään.  

VAL ERI1 PN2 

 

Edendane´s My Fair Lady FI37097/03 

VAL POISSA 

 

veteraaniluokka 

 

Giant Dane´s Afrodite FI29888/00  

8,5 vuotta, hyvin pidetty, erinomaisessa kunnossa, erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, 

riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen liikunta ikäisekseen, erinomainen temperamentti 

ja hyvin esitetty. 

VET ERI1 ROP-VET  

 

 

musta – harlekiini  

 

pennut  

 

urokset  

 

Jättiläisen Salix FI28528/08 

7 kuukautta, mantteli, hyvä koko ja sukupuolileima, lupaava pää, ilmettä pilaa hieman huono 

pigmentti, melko lyhyt kaula, lyhyet ja etuasentoiset lavat, erinomainen luusto, hieman niukat 

polvikulmat, hyvä liikunta, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 



pennut 

 

nartut 

 

Alba FI20325/08 

7 kuukautta, feminiininen, lupaava pää, erinomainen ilme, hieman lyhyt kaula, lyhyet ja 

etuasentoiset lavat, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä luusto, epävakaa liikunta, tarvitsee 

puhtaamman värin ja mustan (harlekiini), erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty. 

PEN1 KP VSP-PENTU 

 

Diina Devinette De Misandre FI35619/08 

8,5 kuukautta, hyvä kallo, hymen paksu kuono-osa joka ei saa enää vahvistua, tarvitsee enemmän 

mantelin muotoiset silmät, riittävä kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen 

luusto, lupaava liikunta, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty.  

PEN2 

  

Jättiläisen Sypressi FI28522/08 

7,5 kuukautta, lupaava pää ja kuono-osa, tarvitsee enemmän otsapengertä, tarvitsee paremmin esiin 

tulevat kulmakaaret, löysät (hieman) korvat, hieman lyhyt kaula, suorat ja etuasentoiset lavat, 

riittävä kulmaukset takana, vielä kehittymätön kokonaisuudessaan, hyvä liikunta, erinomainen 

temperamentti ja hyvin esitetty.  

PEN3 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07 

JUN POISSA 

 

Juanrona´s Nordic Carbon FI38103/07 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

Rainmaster´s Vito Corleone FI52893/07 

7 kuukautta, erinomainen koko, hyvät linjat kallossa ja kuono-osassa, hyvä kaula ja säkä, hyvä 

ylälinja, riittävät kulmaukset edessä, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen luusto, hyvä liikunta 

ikäisekseen, erittäin lupaava erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty.  

NUO ERI1 PU4 

 

avoinluokka  

 

Danemanian Obelix FI48382/05 

Hyvä koko, maskuliininen, liian leveä kallo, saisi olla jalompi kuono-osa, riittävä kaula, epävakaa 

ylälinja seistessä ja liikkeessä, suorat etuasentoiset lavat, tarvitsee lisää takakulmauksia, 

erinomainen luusto, voisi olla enemmän voimaa liikkeessä, erinomainen temperamentti ja hyvin 

esitetty. 

AVO EH 

 



Don Vito´s Belgarath FI33421/03 

5 vuotta, erinomainen tyyppi, toivoisin pidemmän kallon ja kuono-osan, riittävä kaula, hyvä säkä, 

hyvä ylälinja, erinomainen luusto, riittävä kulmaukset takana, hyvä liikunta, erinomainen 

temperamentti ja hyvin esitetty.  

AVO ERI1 PU1 SERTI VSP FIN MVA  

 

Don Vito´s Caraighan FI34108/06 

Erinomainen koko, maskuliininen, hymen leveä kallo, hyvä kaula ja ylälinja, suorat ja etuasentoiset 

lavat, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen luusto, erinomainen lihaksisto, erinomainen liikunta, 

erinomainen temperamentti.  

AVO ERI3 

  

Jättiläisen Finn Farao FI15129/03 

Erinomainen koko, maskuliininen, hyvä pää ja kuono-osa, erinomainen ilme, riittävä kaula, hyvä 

säkä, hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen luusto, hyvä liikunta. 

AVO ERI4 

 

Jättiläisen Januarius FI13833/05 

AVO POISSA 

 

Mi´havana Bodom Minnas17742/06 

Erinomainen koko, kaunis kokonaisuus, hyvä pää ja kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa, tarvitsee lisää eturintaa, erinomainen luusto, hyvä 

liikunta, erinomainen temperamentti. 

AVO ERI2 PU2 VASERTI 

 

valioluokka 

 

Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05 

Maskuliininen, hyvä ja kallo, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hieman 

ranskalainen etuosa, tarvitsee lisää voimaa askeleeseen, erinomainen temperamentti ja hyvin 

esitetty. 

VAL ERI1 PU3 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Genedda Hippomania FI14722/08 

9 kuukautta, hyvä kallon pituus ja kuono-osa, erinomainen ilme, hyvä kaula, säkä ja ylälinja, 

riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ikäisekseen, hyvä liikunta kaikkiaan, lupaava 

juniori. 

JUN EH2 

 

Jättiläisen Petunia FI38432/07 

Erinomainen koko, feminiininen, lupaava pää, hieman ylösasettuneet korvat, hyvä kaula, köyristää 

selkää ja pitkä runko liikkeessä ja seistessä, suorat ja etuasentoiset lavat, riittävästi kulmautunut 

takaa, lyhyt askel, tarvitsee lisää voimaa ja askelpituutta, erinomainen temperamentti. 

JUN EH4 

 



Jättiläisen Pioni FI38433/07 

Hyvä koko, feminiininen hyvä pää, hieman lyhyt kaula, suorat ja etuasentoiset lavat, niukat 

polvikulmaukset, takakorkea seistessä ja liikkeessä, lyhyt askel, tarvitsee lisää voimaa ja draivia, 

erinomainen temperamentti, hyvin esitetty. 

JUN EH3 

 

Ozaena´s Oops Mihavanna FI43212/07 

16 kuukautta, feminiininen, hyvä pää, liian roikkuvat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät 

kulmaukset edessä ja takana, hyvä eturinta, erinomainen luusto, hyvä liikunta, hyvä kokonaisuus, 

erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty, löysät kyynärpäät. 

JUN ERI1 PN3 SERTI 

 

Piistar Chamunda FI46551/07 

Feminiininen, hyvä koko, tarvitsee kehittää täytettä päähän ja kuono-osaan, hyvä kaula, suorat ja 

etuasentoiset lavat, saisi olla paremmat polvikulmaukset, köyristää selkäänsä ja on pitkärunkoinen 

seistessä ja liikkeessä, tarvitsee täyttyä kokonaisuudessaan, erinomainen temperamentti. 

JUN EH 

 

nuortenluokka 

 

Danemanian Pikku Prinsessa FI25848/07 

NUO POISSA 

 

avoin luokka 

 

C´mon Unlike Any Other FI35068/06 

POISSA 

 

Diplomatic´s  Simone Simon FI43453/07 

Feminiininen, hyvä pituus kallossa ja kuono-osassa, voisi olla paremmin esiin tulevat kulmakaaret, 

tarvitsee enemmän otsapengertä, hyvä kaula, säkä ja ylälinja, suorat ja etuasentoiset lavat, hyvin 

kulmautunut takaa, hieman litteät tassut, tarvitsee enemmän draivia ja voimaa liikkeeseen, 

erinomainen temperamentti. 

AVO EH2 

 

Don Vito´s Ce´nedra FI34104/06 

2 vuotta, feminiininen, hyvä pää, tarvitsee lisää otsapengertä ja korostuneemmat kulmakaaret, lyhyt 

kaula, hyvä selkälinja, suorat ja etuasentoiset lavat, riittävästi kulmautunut takaa, tarvitsee lisää 

voimaa ja draivia liikkeeseen, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty.  

AVO EH 

 

Hoppingham´s Fact Duty Mirkku FI12021/05 

4 vuotta, hyvä koko, hyvä pää, hieman löysät korvat, riittävä kaula, hieman ylirakentunut, suorat ja 

etuasentoiset lavat, riittävät kulmaukset takana, tarvitsisi enemmän voimaa ja draivia liikuntaan, 

tarvitsee lisää lihaksistoa, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty. 

AVO EH4  

 

Jättiläisen Hyacint Hebe FI22058/04 



4,5 vuotta, feminiininen, hyvä koko, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, suorat 

ja etuasentoiset lavat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä liikunta, erinomainen temperamentti ja hyvin 

esitetty. 

AVO EH3 

 

Jättiläisen Magnolia FI37702/06 

Feminiininen, tarvitsee pidemmän kallon ja kuono-osan hieman kevyt kuono-osa, hieman kevyet 

korvat, riittävä kaula, hyvä ylälinja, suorat ja etuasentoiset lavat, riittävästi kulmautunut takaa, 

erinomaisen pudas pohjaväri, hyvä liikunta, hieman pihtikinttuinen, erinomainen temperamentti ja 

hyvin esitetty  

AVO EH1 

 

Ozaena´s Nomparel FI54549/06 

POISSA 

 

Patch-Guild´s Citronella FI47115/03 

5 vuotta, hyvä pituus kallossa ja kuono-osassa, voisi olla parempi otsapenger ja paremmin esiin 

tulevat kulmakaaret, riittävä kaula, hieman takakorkea, suorat ja etuasentoiset lavat, niukat 

polvikulmaukset, riittävä liikunta, hieman pihtikinttuinen, erinomainen karvapeite ja väri, 

erinomainen temperamentti.  

AVO EH 

 

Rivercrest Lady Antoinette FI34690/05 

3 vuotta, tarvitsee pidemmän kallon ja kuono-osan, hieman lyhyt kaula, lyhyet ja etuasentoiset 

lavat, niukat takakulmaukset, hyvät käpälät, tänään hieman kevyt kokonaisuus, tarvitsee lisää 

voimaa ja draivia liikkeeseen, erinomainen temperamentti.  

AVO EH 

 

Rivercrest Queen Isabella FI34692/05 

3,5 vuotta, hyvä koko, hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa, lyhyt kaula, suorat ja etuasentoiset 

lavat, niukat polvikulmaukset, tarvitsee lisää voimaa ja draivia liikuntaan, pihtikinttuinen, 

erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty. 

AVO EH 

 

Saradane´s From Heart FI40547/05 

2,5 vuotta, hyvä koko, feminiininen, hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa, lyhyt kaula, suorat ja 

etuasentoiset lavat, niukat polvikulmat, hieman ranskalaiset eturaajat, tarvitsee lisää voimaa ja 

draivia liikuntaan, erinomainen temperamentti.  

AVO EH 

 

valioluokka 

 

Ozaena´s Liquid Gold FI17908/05 

Hyvin tasapainoinen, kaunis kokonaisuus, kaunis pää ja kuono-osa, kaunis kaula, kaunis ylälinja, 

riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen liikunta, erinomainen temperamentti, hyvin 

esitetty.  

VAL ERI1 PN1 ROP  

 

veteraaniluokka  

 



Catapha´s Livia Tequila FI22296/00 

9 vuotta, erinomaisessa kunnossa, feminiininen, hivenen lyhyt kaula, hieman suorat ja etuasentoiset 

lavat, riittävästi kulmautunut takaa, kaikkiaan erinomainen liikunta, erinomainen temperamentti ja 

hyvin esitetty.  

VET ERI2 

 

Jättiläisen Batseba FI25999/99 

9,5 vuotta, hyvin säilynyt, hyväkuntoinen, hyvä pää ja kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut 

edestä ja takaa, hyvä eturinta, hyvä liikunta, erinomainen temperamentti ja liikunta. 

VET ERI1 ROP-VET 

  

kasvattajaluokka 

4 eri yhdistelmää, erinomaiset koot, erinomaiset sukupuolileimat, kulmaukset tuntuvat parantuvan 

edessä johdonmukaisesti, erinomaiset temperamentit, ihastuttavasti esitetty.  

KASV1 KP ROP-KASV 

 

 

siniset  

 

pennut  

 

urokset 

 

Moonlight At Oldstone V. Rosherta N.S.H.B2696218 

Silmää miellyttävä, lupaava, erinomaiset linjat päässä, erinomainen ilme, hyvä kaula, riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen luusto, lupaava liikunta, erinomainen temperamentti. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

urokset  

 

junioriluokka 

 

Bonel Zackpot FI46715/07 

JUN POISSA 

 

Bonel Zardoz FI46710/07 

14 kuukautta, hyvä koko ja profiili, pidempi pää, erinomainen ilme, hieman lyhyt kaula, liian suora 

lapa, hyvät kulmaukset takana, vielä erittäin epävakaa edestä, epävakaa liikunta, erinomainen 

temperamentti. 

JUN EH1 

 

Oldstone´s Buux´s Dude FI12205/08 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

Herdolf Single Jedi Boy FI31339/07 

NUO POISSA 

 

Oldstone´s Amiral Harley FI15166/07 



18 kuukautta, erinomainen koko ja sukupuolileima, lupaava pää., erinomainen ilme, tarvitsee 

pidemmän kaulan ja paremmin esiin tulevan säkäosan, suorat lavat, riittävästi kulmautunut takaa, 

hieman epävakaa edestä, riittävä liikunta, erinomainen liikunta. 

NUO EH1  

 

avoinluokka  

 

Kozmic Blue´s Gunter FI37652/05 

Erinomainen koko, lyhyt kallo ja kuono-osa, hivenen lyhyt kaula, hyvä selkälinja, erittäin avoin 

kulmaus edessä, riittävän kulmautunut takaa, erinomainen luusto, hyvä liikunta takaa, mutta edestä 

ei liiku tarpeeksi, erinomainen temperamentti 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Bonel Oswald FI41624/02 

Maskuliininen, hyvä koko, hyvä pää, hivenen lyhyt kaula, suora edestä, hyvin kulmautunut takaa, 

erinomainen luusto, hyvä liikunta, erinomainen temperamentti. 

VAL ERI1 PU1 ROP 

 

nartut 

 

junioriluokka  

 

Bonel Zara Odessa FI46709/07 

14 kuukautta, erinomainen sukupuolileima, lupaava pää, hivenen lyhyt kaula, vielä epävakaa 

ylälinja, suorat lavat, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä luusto, riittävä liikunta, erinomainen 

temperamentti. 

JUN EH1  

 

Genedda Genius Loci FI46330/07 

13 kuukautta, lupaava pää ja kuono-osa, riittävä kaula, hyvä ylälinja ikäisekseen, hyväksyttävä 

kulmaukset edessä, hyvät takana, saa vielä kiinteytyä liikkeessä, erinomainen temperamentti ja 

hyvin esitetty. 

JUN EH2 

 

Oldstone´s Be Daddy´s Girl FI12210/08 

10 kuukautta, hyvä pää, tarvitsee enemmän otsapengertä, erinomaiset kuono-osan linjat, hyvä kaula, 

vielä epävakaa ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä askelpituus, vielä löysä 

kaikkiaan, erinomainen temperamentti, hyvin esitetty. 

JUN EH3 

 

nuortenluokka 

 

Saradane´s Invinsible Love FI27801/07 

20 kuukautta, feminiininen, hyvä koko, lupaava pää ja kuono-osa, hieman lyhyt kaula, suorat ja 

etuasentoiset lavat, riittävät kulmaukset takana, hyvä luusto, saisi kokea olonsa turvallisemmaksi 

näyttelykehässä, hyvin esitetty.  

NUO EH1 

 



Saradane´s It´s Our Lady FI27807/07 

20 kuukautta, feminiininen, hyvä koko, lupaava pää, hieman lyhyt kaula, voisi olla enemmän esiin 

tulevampi säkä, suorat ja etuasentoiset lavat, riittävät kulmaukset takana, hieman heikot 

välikämmenet, riittävä liikunta, erinomainen temperamentti ja hyvin esitetty. 

NUO EH2   

 

avoinluokka 

 

Falaris Dancing Dragon V Denim FI11824/08 

Hyvä koko, feminiininen, haluaisin hieman pidemmän kallon ja kuono-osan, hieman lyhyt kaula, 

melko suorat lavat, hyvä eturinta, hyvä ylälinja, melko ylösvetäytynyt alalinja, melko niukat 

polvikulmaukset, voisi olla enemmän draivia takaliikkeessä, erinomainen temperamentti ja hyvin 

esitetty.  

AVO EH1 

 

valioluokka  

 

Bonel Victoria FI46546/05 

VAL POISSA 

 

Bonel Xara FI21090/06 

VAL POISSA 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Bonel  

KASV EI ESITETTY 

 

  

  


