Rovaniemi 22.6.2008
Tuomari: Kurt Nilsson, Ruotsi
keltainen – tiikerijuovainen
pentuluokka
urokset
Dogiwogin Frakkitakki EJ52800/07
Tyylikäs urospentu, ikäisekseen erinomainen pää ja ilme, erinomaiset mittasuhteet, tyydyttävät
kulmaukset, erinomaiset raajat ja käpälät, pentumaiset liikkeet, vaikea kosketella ja tarvitsee paljon
harjoitusta.
PEN1
pentuluokka
nartut
Dogiwogin Dame Fortune FI52794/07
ikäisekseen feminiininen erinomainen pää jossa erinomainen yhdensuuntaisuus, erinomainen ilme,
erinomaiset mittasuhteet, tyydyttävät kulmaukset, erinomaiset raajat ja käpälät, ikäisekseen erittäin
hyvä liikunta, vaikea kosketella ja tarvitsee enemmän harjoitusta.
PEN1
avoinluokka
Finlandia´s Lucky Luck N05090/06
Maskuliininen, voimakas ja tyylikäs, jolla erinomainen pää ja ilme, erinomainen kaula, erittäin
hyvät mittasuhteet, ihastuttava rintaosa, erinomaiset kulmaukset, raajat ja käpälät, erittäin hyvä
liikunta.
AVO ERI1 PU1 SERTI CACIB ROP FIN MVA
valioluokka
Abragabra´s Fantastic Phenom FI33154/04
Ihastuttava pää jossa erinomainen ilme, erinomainen kaula, erinomaiset mittasuhteet, erinomainen
rintaosa, erittäin hyvät kulmaukset, raajat ja käpälät, hyvä liikunta edestä, erinomainen sivusta ja
takaa.
VAL ERI3 PU4
Love-Dane´s Victory Of North FI16372/03
VAL POISSA
Love-Danes´s X-mas Duke FI20243/04
Tyylikäs, hyvin muotoutunut pää, ihastuttava ilme, erinomainen kaula, erinomaiset mittasuhteet,
erinomainen rintaosa, erittäin hyvät kulmaukset, erinomaiset raajat ja tassut, hyvä liikunta sivusta,
erinomainen edestä ja takaa.
VAL ERI1 PU2 VACA

Love-Dane´s Ying Yang FI30091/04
Maskuliininen uros jolla erinomainen pää ja ilme, kaunis pää, erinomaiset mittasuhteet, ihastuttava
rintaosa, hyvin kulmautunut erinomaisilla raajoilla ja käpälillä, hyvä liikunta.
VAL ERI2 PU3
Love-Dane´s Top Guy FI27638/05
Erinomainen pää ja ilme, erinomainen kaula, tyydyttävät mittasuhteet, hieman laskeva lantio,
erinomainen rintaosa, hyvät kulmaukset, liikkuu hieman epävakaasti edestä ja vajoaa hieman
etuosastaan liikkeessä.
VAL EH4
veteraaniluokka
Love-Dane´s Quick Duke FI35277/00
Tyylikäs vanha herrasmies, erinomainen pää ja ilme, kaunis kaula, hyvät mittasuhteet, ihastuttava
rintaosa, hyvät kulmaukset, erinomaiset takana, erinomaiset raajat ja käpälät, ikäisekseen hyvä
liikunta.
VET ERI1 VSP-VET
nartut
avoinluokka
C´mon Tobe Or Nottobe FI34199/05
Feminiininen, erinomainen pää jossa erinomainen yhdensuuntaisuus, erinomainen kaula, hyvät
mittasuhteet, voisi olla hieman paremmin kehittynyt rintaosa, tyydyttävät kulmaukset, hyvät raajat
ja käpälät, liikkuu hieman epävakaasti edestä, hyvin takaa.
AVO EH1
valioluokka
Alder Glade´s Dearie FI35391/05
Feminiininen, jolla hyvin muodostunut pää, erinomainen pää ja ilme, erinomainen kaula ja
mittasuhteet, erinomainen rintaosa, erittäin hyvät kulmaukset, hyvät raajat ja käpälät, hyvin
liikkuva.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Love-Dane´s Very Hot Romance FI16369/03
Elegantti, kaunis pää, erinomainen kaula, erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä rintaosa, erittäin hyvät
kulmaukset, raajat ja käpälät, liikkuu hivenen epävakaasti edestä, erinomaisesti takaa.
VAL ERI2 PN2 VACA
Love-Dane´s X-mas Romance FI20241/04
Elegantti, hyvin muodostunut pää, erinomainen yhdensuuntaisuus, erinomainen kaula, erinomainen
selkälinja, erinomainen rintaosa, erinomaiset kulmaukset, raajat ja käpälät, erittäin hyvä liikunta.
VAL ERI3 PN4
veteraaniluokka
Love-Dane´s Monday Romance FI40657/98

Tyylikäs vanha rouva, hyvin muotoutunut kaunis pää jossa ihastuttava ilme, erinomainen kaula,
erinomaiset mittasuhteet, hyvä rintaosa, erittäin hyvät kulmaukset, raajat ja käpälät, liikkuu hieman
epävakaasti edestä, ikäisekseen erinomaisesti sivulta.
VET ERI1 PN3 ROP-VET
kasvattajaluokka
Kennel Love-Dane´s
Ihastuttava ryhmä, jossa kauniit hyvin muodostuneet päät ja erinomaiset ilmeet, tyylikkäät
erinomaiset mittasuhteet, korkealuokkaisia ja hyvätyyppisiä, kasvatustyötä joka on
kunniapalkintonsa arvoinen.
KASV1 KP ROP-KASV
musta – harlekiini
urokset
avoinluokka
Ozaena´s Morrison FI36631/06
AVO POISSA
valioluokka
Nicolas Copernicus vd Schlehhecke FI51897/05
Maskuliininen, hieman karkea pää joka voisi olla tyylikkäämpi, hyvä kaula, tyydyttävät
mittasuhteet, hieman laskeva lantio, erinomainen rintaosa, hyvät kulmaukset, erinomaiset raajat ja
käpälät, liikkuu hieman epävakaasti edestä, hyvin takaa.
VAL EH2
Ozaena´s Lovejoy FI17909/05
Maskuliininen, hyvä pää ja ilme, erinomainen kaula, hyvät mittasuhteet, erinomainen rintaosa,
hyvät kulmaukset edessä, erinomaiset takana, erinomaiset raajat ja käpälät, hyvä väri.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
nartut
junioriluokka
Anxious French Kiss FI38990/07
Feminiininen, hyvä pää ja ilme, erinomainen kaula, erinomaiset mittasuhteet, riittävä rintaosa, hyvät
kulmaukset, erinomaiset raajat ja käpälät, ikäisekseen hyvä liikunta, haluaisin paremman värin.
JUN EH1
Ozaena´s Orcidea to B-T FI43214/07
Feminiininen, hyvä pää, näkyvä vilkkuluomi, hyvä kaula, tyydyttävät mittasuhteet, tarvitsee
kehittyä rintaosasta, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, tyydyttävästi kulmautunut takaa,
hyvät raajat ja käpälät, liikkuu hieman epävakaasti edestä, hyvin takaa.
JUN EH2

nuortenluokka
Ozaena´s Nomparel FI54549/06
Ikäisekseen erinomainen pää, erinomainen ilme ja kaula, erinomaiset mittasuhteet, hivenen laskeva
lantio, tarvitsee kehittyä rintaosastaan, voisi omata paremmin kulmautuneen etuosan, hyvä takana,
hyvät raajat ja käpälät, hieman huolimaton liikkeessä, tyydyttävä etuliike.
NUO EH1
valioluokka
Black Terminator´s Cecilia FI32778/06
Erinomainen pää ja ilme, erinomainen kaula, erinomaiset mittasuhteet, voisi olla hieman paremmin
kehittynyt rintaosa, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, erinomaiset raajat ja käpälät, erittäin
hyvä liikunta, voisi olla hieman parempi väri.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
veteraaniluokka
Anxious Morning Glory FI29276/99
Hyvin muototutunut pää, erinomainen ilme, erinomainen kaula, erinomaiset mittasuhteet,
tyydyttävä rintaosa, riittävät kulmaukset, hyvät käpälät, ikäisekseen hyvä liikunta, toivoisin
paremman värin.
VET EH1
kasvattajaluokka
Kennel Ozaenas
KASV EI ESITETTY

siniset
urokset
junioriluokka
Bonel Yön Ensimmäinen FI17650/07
Maskuliininen uros joka antaa tänään liian ilmavan vaikutelman, suuri, hyvä pää ja ilme
ikäisekseen, hyvä kaula, hieman laskeva lantio, tarvitsee kehittyä rintaosastaan, riittävät
kulmaukset, hyvät käpälät, erittäin epävakaa liikunta, tarvitsee aikaa.
JUN H
Bonel Zimpson FI46711/07
Maskuliininen voimakas pää, erinomainen kaula, hyvät mittasuhteet, tyydyttävä rintaosa, riittävät
kulmaukset, hyvät raajat ja käpälät, ikäisekseen erittäin hyvä liikunta.
JUN ERI1 PU2 SERTI
valioluokka

Bonel Uruk-Hai FI46508/05
Erinomainen pää, erinomainen kaula, hyvät mittasuhteet, tyydyttävä rintaosa, hyvät kulmaukset,
hyvät raajat ja käpälät, erittäin hyvä liikunta.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
veteraaniluokka
Bonel Gosma FI20507/98
Maskuliininen ja voimakas vanha mies, vahva pää, riittävä kaula, (ngt lågstelld), voimakas rintaosa,
hyvin kulmautunut, hyvät raajat ja käpälät, liikunta ei ole enää sitä mitä sen pitäisi olla.
VET EH1
kasvattajaluokka
Kennel Bonel
KASV EI ESITETTY

