
Ylihärmä RN 23.2.2008 

tuomari: Teija Salmi-Aalto, Suomi 

musta-harlekiini 

urokset 

pentuluokka 

Anxious Fifth Element FI38992/07 

7 kk. Erittäin kookas, vahva ja voimakas urospentu. Hyvä vahva kaula, ylälinja, runko ja eturinta 

ikäisekseen. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Litteät etukäpälät. Liikkuu 

erinomaisella askelpituudella ikäisekseen. Erittäin kaunis harlekiiniväritys. Lupaava pentu. Iloinen 

luonne. 

PEK 1 KP VSP-PENTU 

nartut  

pentuluokka 

Anxious French Kiss FI38990/07 

8 kk, erittäin hyväntyyppinen narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Hyvä nartun pää jossa 

hyvät pääntasot. Ilmettä häiritsi tällä hetkellä silmienympärysten karvattomuus, punoittavat. Hyvä 

kaula, ylälinja ja runko ikäisekseen. Hyvä luusto, erinomaiset käpälät. Liikkuu hyvin pentumaisesti ja 

leikkisästi. Tasapainoisesti kehittynyt. Puhdas valkoinen pohjaväri, mustia läiskiä voisi olla hieman 

enemmän. Iloinen pentu. Hyvin esitetty. 

PEK 3 

Anxious Full of Life FI38989/07 

8 kk, erittäin hyväntyyppinen, kaunislinjainen narttupentu. Lupaava pää, jossa kaunis ilme. 

Erinomainen kaula, ylälinja ja runko. Hyvä luusto, upeat käpälät. Riittävät kulmaukset edestä, 

erinomaiset takaa. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, yhdensuuntaiset edestä ja takaa vielä 

ahtaasti. Erittäin kaunis kokonaisuus ja tasapainoisesti kasvanut, mukava luonteinen lupaava 

narttupentu. Aavistuksen raskas harlekiini harlekiiniväritys. Hyvä pohjaväri. Mukava luonne. 

PEK 2 KP 

Ozaenas Orcidea To B-T FI43214/07 

8 kk, erittäin hyväntyyppinen. Erittäin hyvät mittasuhteet. Pitkä, melko voimakas mutta silti 

narttumainen pää. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, runko, eturinta. Erinomainen luusto ja käpälät. 

Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvä takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella edestä ja takaa. 

Erittäin kaunis, tasapainoisesti kasvanut, ryhdikäs lupaava narttu pentu. Mukava luonne, 

erinomaisesti esitetty. 

PEK 1 KP ROP-PENTU 

urokset 

junioriluokka 

Lestat El Santhynor FI54744/07 

12-kkuukautta, kookas. Hyvät mittasuhteet. Erittäin voimakas uroksen pää, jossa hyvät pääntasot ja 

erinomainen otsapenger. Ilmettä häiritsee erittäin avonaiset ja punaiset silmäluomet. Runsaasti 

huolia. Hyvä kaula ja ylälinja. Lyhyt, pysty lantio. Täysin kehittymätön eturinta ja runko. Hyvä 

luustonvahvuus. Erittäin avoimet kulmaukset edessä, voimakkaat polvikulmauksen. Avoin 

kinnerkulma. Liikkuu voimattomalla, lyhyellä askeleella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Musta 



väri on kulottunut ja antaa ruskeansävyn koko koiraan. Mukava luonne. Palkintosija: silmät ja väri. 

JUN T 

Ozaenas Now Or Never FI54550/06 

1 v 4 kk. Erittäin vahvarakenteinen, kookas maskuliininen. Hyvät mittasuhteet. Vahva hyvä uroksen 

pää, jossa hyvät tasot ja mittasuhteet.  Hyvä vahva kaula, kaunis niskankaari. Erittäin hyvä ylälinja, 

runko. Riittävä eturinta. Avoimet kulmaukset edessä, riittävät taka. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, 

etujalkojen ulkokierteisyys näkyy liikkeessä. Pehmeät ranteet, hyvät käpälät. Liikkuu sivusta ok. 

Näyttävä kokonaisuus, mukava luonne, hyvin esitetty. 

JUN EH 

Tellus Danes Yadid FI12519/07 

14 kk, kookas, hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen pää, jossa hyvät linjat ja mittasuhteet. Hyvät 

silmät. Hyvä kaula. Ylälinja tässä vaiheessa aavistuksen karppi. Erittäin pysty olkavarsi ja niukat 

kulmaukset edessä, riittävät takana. Eturaajat hieman käyrät. Hyvät käpälät. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivulta lyhyellä ja voimattomalla askeleella. Erinomainen musta 

väri. Iloinen luonne. Hyvin esitetty. 

JUN H 

nuortenluokka 

Black Terminator´s Carlos FI32779/06 

21 kk. Erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Voimakas rakenteinen uroksen 

pää, joka saisi olla pidempi ja aavistuksen jalompi. Hyvä profiili ja otsapenger. Hyvät silmät, hyvä 

kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä eturinta ja rungon vahvuus, hyvät käpälät. Riittävän kulmautunut 

edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti. Tasapainoinen kokonaisuus. 

Mukava iloinen luonne. Hyvin esitetty. Hyvä harlekiini väri. 

NUO EH3 

Black Terminator´s Corona Borealis FI32780/06 

21 kk Erittäin hyväntyyppinen. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Maskuliininen pää, jossa tasot, 

riittävä otsapenger, hyvät silmät. Erinomainen kaula, säkä ja selkälinja. Riittävä eturinta, rungon 

vahvuus ja syvyys. Sopiva luusto. Riittävän kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella, hyvin takaa, vielä löysästi takaa. Mantteliväritys ok. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

NUO ERI2 PU3 VASERT 

Magic Alaunt Elokuun Väinö FI43175/06 

18 kk. Voimakas, kookas. Hyvät mittasuhteet. Voimakas uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet. 

Runsaasti huulia, hyvät silmät. Vahva kaula, selkälinja ei vielä aivan suora. Melko pysty lantio. 

Eturinta ja runko saa vielä täyttyä. Riittävän kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Sopiva luusto, 

hienot käpälät. Liikkuu sivusta ok, vielä kovin kapeasti edestä ja takaa. Tarvitsee aikaa kasvaakseen 

suuriin raameihinsa. Hyvä musta väri. Mukava luonne. 

NUO EH4 

Ozaenas Morrison FI36631/06 

1v 9 kk, kookas, vahva, maskuliininen. Voimakas uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus. 

Kuononselkä saisi olla suorempi. Hyvät silmät. Ystävällinen ilme. Hyvä vahva kaula, hyvä ylälinja. 

Riittävä eturinta ja runko. Eturaajat melko voimakkaasti ulkokierteiset, joka näkyy myös liikkeessä. 

Liikkuu takaa ja sivulta hyvin. Hyvä valkea pohjaväri, aavistuksen raskaasti merkkaantunut. Mukava 

luonne. Urosmainen kokonaisuus. 

NUO ERI1 PU2 SERTI 

avoinluokka 



Mi’havana Bark The Moon FI1747/06 

2 v. Erittäin hyväntyyppinen. Keskikokoinen. Hyvä uroksen pää, jossa hyvä profiili ja mittasuhteet. 

Hyvä kaula, ylälinja. Riittävä eturinta ja rungon vahvuus, hieman pitkä lanneosa. Avoimet 

etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Liikkuu edestä ok, takaa melko leveästi, sivuaskel saisi olla 

voimakkaampi. Mukava luonne, hyvä mantteliväri. 

AVO EH1 

Mi’havana Bodom Minnas FI17742/06 

2 v. Kookas, vielä kovin ilmavan kokonaisvaikutelman antava ryhdikäs uros, jolla kaunisilmeinen 

uroksen pää. Hyvä kaula, ylälinja. Eturinnan ja rungon tulee voimistua. Hieman pitkä lanneosa. 

Riittävän kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Hyvä luustonvahvuus. Hyvät korkeat käpälät. 

Liikkuu vielä kapeasti edestä ja takaa. Sivuliikkeisiin toivoisin lisää voimaa. Tarvitsee aikaa 

kasvaakseen hyviin raameihinsa. Melko paljon harmaata väriä. Hyvä iloinen luonne. 

AVO H 

Tellus Danes Zillionmegappon FI48288/04 

3 v. Vahvarakenteinen, hyvät mittasuhteet. Voimakas uroksen pää. Toivoisin selvemmän 

otsapenkereen. Aavistuksen takaluisu kallo. Vahva hyvä kaula. Erinomainen ylälinja, eturinta ja 

runko. Riittävän kulmautunut takaa, erinomainen takaa. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella sivusta, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Koira ei valitettavasti anna tutkia kiveksiä, 

mutta muuten täysin käsiteltävissä. 

AVO EVA 

valioluokka 

Hoppingham´s Fact Duty Heka FI12019/05 

3 v 3 kk. Kookas, vahva, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Kaunislinjainen uroksen pää, jossa 

otsapenger saisi olla selvempi. Hyvä kaula, hyvä ylälinja. Riittävä eturinta ja runko, aavistuksen pitkä 

lanne. Selkälinja saisi olla vahvempi, hyvä luusto. Riittävän kulmautunut takaa, hyvin takaa. Liikkuu 

melko kapeasti takaa, edestä ja sivusta ok. Voisi esiintyä hieman pirteämmin. Hyvä mantteliväritys. 

VAL ERI2 PU4 

Lee´s Tigerland From Ravendane FI12346/06 

4 v, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, maskuliininen. Voimakasrakenteinen uroksen pää, jossa 

hyvät mittasuhteet, kuononselkä saisi olla suorempi. Runsaasti huulia. Hyvä vahva kaula, ylälinja, 

runko. Sopiva luusto. Kauniit käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu ok 

sivusta, hieman löysästi edestä, hyvin takaa. Hyvä harlekiini väri, tasapainoinen kokonaisuus, 

mukava luonne, hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

veteraaniluokka 

Anxious Monty Python FI23272/99 

8,5 v, kookas, voimakasrakenteinen. Kaunisilmeinen pää, hyvät silmät, vahva kaula. Hyvä ylälinja, 

voimakas eturinta, täysin suora alalinja. Riittävät ja tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä 

luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta erittäin lyhyellä askeleella. Ikäisekseen erinomainen 

pohjaväri.  Valitettavasti koira esitetään liian lihavassa kunnossa. Ihastuttava vanhaherra. 

VET EH1 

nartut 

nuortenluokka 



Black Terminator´s Cecilia FI32778/06 

1 v 8 kk. Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä koko. Erittäin kaunis nartun pää, jossa 

hyvät pääntasot ja pituus. Otsapenger saisi olla voimakkaampi. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, 

ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Kyynärpäät saisi olla tiiviimmät. Riittävä luusto, hyvät käpälät. 

Liikkuu erinomaisella askeleella yhdensuuntaisesti. Kyynärpäät hieman ulkokierteiset. Hyvä 

harlekiiniväri. Ihastuttava luonne. 

NUO ERI1 PN1 SERTI ROP 

Magic Alaunt Ellustiina FI43177/06 

NUO POISSA 

avoinluokka 

Hoppingham´s Fact Duty Mirkku FI12021/05 

3 v. erittäin hyväntyyppinen. Aavistuken pitkä mittasuhteiltaan. Pitkä nartun pää, jossa kauniit 

mittasuhteet ja vahvuus. Otsapenger saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula, hyvä eturinta ja runko. 

Pitkä lanneosa. Riittävän kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu sivusta ok, yhdensuuntaisesti edestä ja 

takaa. Hyvät käpälät. Mantteliväri ok. Mukava luonne ja olemus. Hieman lentävät korvat. Hyvin 

esitetty. 

AVO ERI1 PN2 VASERT 

Mi’havana Bittersweet FI17740/06 

AVO POISSA 

veteraaniluokka 

Anxious Morning Glory FI29276/99 

8,5 v. Erittäin hyväntyyppinen, ikänsä hyvin kantaen, hyvässä kunnossa oleva vanharouva. 

Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Hyvä narttumainen pää, jossa kuono-osa saisi olla voimakkaampi. 

Hyvä kaula, eturinta ja runko. Riittävän kulmautunut takaa, erinomaisesti takaa. Liikkuu ryhdikkäästi 

edestä ja takaa. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Kaunis kokonaisuus. Puhdas valkea pohjaväri.  

VET ERI1 PN3 ROP-VET 

 

 

sininen 

urokset  

junioriluokka 

Elderberry´s Kingston VDH/DDC119509 

1 v. keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Erittäin voimakasrakenteinen uroksen pää, johon toivoisin 

hieman pituutta ja jaloutta. Hyvät pääntasot ja otsapenger. Runsaasti huulta. Erinomainen kaula ja 

säkä, selkälinja, hieman pysty lantio. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luusto, 

aavistuksen pehmeät ranteet. Liikkuu sivusta ok, ahtaasti takaa ja vielä löysästi edestä. Hyvä sininen 

väritys. Tarvitsee vielä aikaa kasvaa raameihinsa. Erittäin mukava luonne, erinomaisesti esitetty. 

JUN EH1 

valioluokka 

Saradane´s Dude of Dreams FI43584/04 

3 v, erittäin hyväntyyppinen, keksikokoinen. Hyvät mittasuhteet, tasapainoinen. Vahva uroksen pää, 

joka saisi olla aavistuksen pitempi ja jalompi. Hyvä profiili, hyvä kaula, ylälinja, lantio, eturinta, 



runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu kevyesti riittävällä askelpituudella 

yhdensuuntaisesti takaa, hieman löysästi edestä. Hyvä sininen väri. Erittäin komea kokonaisuus. 

Hyvin esitetty, ihastuttava luonne. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

nartut 

juniorluokka 

Bonel Yön Lumous FI17654/07 

12 kk, erittäin hyväntyyppinen. Hyvät mittasuhteet, kookas. Kaunis narttumainen pää, jossa hyvä 

ilme. Kuono-osa saisi olla aavistuksen pitempi. Hyvä kaula. Ylälinja ei vielä aivan suora. Riittävä 

eturinta, syvyys ja vahvuus ikäisekseen. Riittävän kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Riittävä luusto. 

Liikkuu hieman voimattomasti ja ahtaasti takaa ja kapeasti edestä. Tarvitsee aikaa. Hyvä väri, 

mukava luonne, hyvin esitetty. 

JUN EH2 

Saradane´s Iron Dream FI27806/07 

1 v. Hyväntyyppinen, keskikokoinen. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Toivoisin pään kauttaaltaan 

pidemmäksi. Ilmettä häiritsee avoimet silmäluomet. Hyvä päänprofiili, kaunis kaula. Upea 

niskankaari, hyvä säkä, selkälinja ja lantio. Riittävä eturinta ja rungonvahvuus. Riittävästi edestä ja 

hyvin takaa. Liikkuu sivusta hyvin, takaa ok, edestä löysästi. Hyvät käpälät, mutta kynnet pitäisi olla 

huomattavasti lyhyemmät. Hyvä sininen väri, mukava luonne, hyvin esitetty.  

JUN EH1 

nuortenluokka 

Saradane´s Highlight Girl FI43414/06 

18 kuukautta. Erittäin hyväntyyppinen, kookas, vielä aavistuksen ilmavan vaikutelman antava narttu, 

jolla erittäin kaunislinjainen nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet. Otsapenger saisi olla 

voimakkaampi. Erittäin kaunis kaula ja niskankaari. Hyvä ylälinja. Riittävä eturinta ja rinnansyvyys. 

Vielä kovin ylöskuroutunut alalinja. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. 

Liikkuu kevyesti hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti. Riittävä luusto, erinomaiset käpälät, 

ihastuttava luonne, hyvin esitetty. 

NUO EH1 

valioluokka 

Bonel Victoria FI46546/05 

2 v 5 kk, erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis narttumainen pää. Otsapenger voisi 

olla voimakkaampi. Erinomainen kaula, niskankaari, ylälinja, rinta ja runko. Riittävän kulmautunut 

edestä ja takaa hyvin. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnalta. Hyvä luusto, kauniit käpälät. Erittäin 

kaunis, narttumainen, rodunomainen kokonaisuus.  

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 

keltainen – tiikerijuovainen 

nartut 

pentuluokka 



Anastacia FI38947/07 

7 kk. Hyvät mittasuhteet, tasapainoisesti kehittynyt narttupentu. Pitkä narttumainen pää, jossa 

ikäisekseen hyvät linjat ja vahvuus. Otsapenger saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula, ylälinja ja 

runko ikäisekseen. Riittävä eturinta. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luustonvahvuus, 

askel saa pidentyä ja voimistua. Kauniisti kehittynyt pentu, mukava luonne. Purenta ok. Aavistuksen 

epävarmat korvat. 

PEK1 KP ROP-PENTU 

Apassionada FI38950/07 

7 kk, kookas. Ikäisekseen tasapainoisesti kehittynyt. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan tässä 

vaiheessa. Pitkä narttumainen pää, jossa tasot ei vielä yhdensuuntaiset. Otsapenger saisi olla 

voimakkaampi. Hyvä pitkä kaula. Hyvä ylälinja, runko, eturinta ikäisekseen. Riittävästi kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Hyvä luustonvahvuus, liikkuu hyvällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti. 

Purenta ok, hieman epävarmat korvat. Kokonaisuus erittäin kaunis ja lupaava narttupentu. 

PEK2 KP 

urokset 

junioriluokka 

Euro Power Bob The Builder FI17132/07 

1 v. Voimakasrakenteinen maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja koko. Voimakasrakenteinen 

pää, jossa upeat yhdensuuntaiset tasot. Hyvä otsapenger, hyvää ilmettä häiritsee turhan avonaiset 

luomet. Runsaasti huulia. Purenta ok. Hyvä kaula, säkä, ylälinja ja lantio. Eturinta saa täyttyä. Hyvä 

rungon syvyys ja vahvuus ikäisekseen. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, vielä hieman tehottomat liikkeet. Tarvitsee paljon aikaa 

kasvaakseen raameihinsa. Ihana luonne. Hyvin esitetty. 

JUN EH1 

Euro Power Bruno FI17134/07 

1 v. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet, maskuliininen uros, jolla voimakkaasti rakentunut pää, joka 

voisi olla aavistuksen pitempi kuono-osaltaan. Hyvät pääntasot ja otsapenger. Aavistuksen avonaiset 

luomet. Hyvä kaula, säkä, ylälinja, lantio. Erinomainen eturinta ja rungonvahvuus. Riittävästi 

kulmautunut edestä, takakulmaus saisi olla voimakkaampi. Hyvä luustonvahvuus. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa erinomaisella askelpituudella ja draivilla. Kaunis väri, mukava 

luonne, hyvin esitetty.  

JUN EH2 

avoinluokka 

Finlandia´s Keep On Bandit FI28622/05 

AVO POISSA 

Orontius Veni Vidi Vici FI32003/05 

Melkein 3 vuotias, keskikokoinen, erittäin voimakasrakenteinen uros. Voimakas maskuliininen 

riittävän pituinen pää. Turhan paljon poskia, hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet ja vahvuus, kauniit 

tummat silmät. Vahva kaula, jossa upea niskankaari. Hyvä säkä, ylälinja. Voimakas eturinta, vahva 

runko, pitkä lanneosa. Liikkuu takaa yhdensuuntaisesti, kääntää melko voimakkaasti eturaajoja 

sisäänpäin liikkeessä, sivuliikkeet ok. Koira saisi olla kauttaaltaan hieman jalompi ja antaa näin ollen 

hieman raskaan vaikutelman. Tasapainoinen kokonaisuus, rauhallinen, mukava luonne. Erinomaisesti 

esitetty. Erittäin kaunis tiikeriväritys. 

AVO H 

valioluokka 



Grand Kröyer´s Athos FI42483/03 

1 vuotias, erinomainen tyyppi, mittasuhteet. Maskuliininen uroksen pää, jossa erinomaiset 

mittasuhteet, tasot ja ilme. Vahva kaula, erinomainen säkä, ylälinja ja lantio. Erinomainen eturinta ja 

runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä leveä reisi. Hyvä luustonvahvuus. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti takaa ja edestä, sivusta ok. Erittäin näyttävä kokonaisuus, jolle toivoisin 

aavistuksen värityksen. Hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

Love-Dane´s Ying Yang FI30091/04 

4-vuotias, keskikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen uroksen pää, jossa hyvät 

pääntasot. Riittävä otsapenger. Hyvä kaula, hyvä niskankaari. Hyvä selkälinja. Melko jyrkkä, pysty 

lantio. Lyhyt olkavarsi, josta johtuen melko avoimet kulmaukset edessä, erittäin hyvät takana. Hyvä 

eturinta ja runko. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvällä joustavalla liikkeellä ja 

askelpituudella. Toivoisin koiran kokonaisuudessaan aavistuksen maskuliinisemmaksi, mutta 

kokonaisuutena tasapainoinen. Mukava luonne. Erittäin hyvin esitetty. Kaunis väri. 

ERI3 PU3 

Love-Dane´s Zz Top Guy FI27638/05 

3-vuotias, erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen, hyvä sukupuolileima. Pitkä, erittäin 

hyvänmallinen uroksen pää, jossa hyvät pääntasot ja mittasuhteet. Hyvät tummat silmät, upea pitkä 

kaula, jossa kaunis niskankaari. Hyvä ylälinja, eturinta ja runko. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja 

takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja hieman leveästi takaa, sivusta riittävällä askelpituudella. 

Koira saisi liikkua kaiken kaikkiaan ryhdikkäämmin. Kaunis kokonaisuus, hyvä väri. Erinomaisesti 

esitetty. 

VAL ERI2 PU2 

nartut 

junioriluokka 

Grandman´s Hermione FI29289/07 

11 kk, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Kaunis pitkä nartun pää, johon toivoisin enemmän 

otsapengertä. Yhdensuuntaiset pääntasot. Kaunis huulilinja. Aavistuksen väljä purenta tässä 

vaiheessa. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä runko. Riittävän kulmautunut 

takaa, hyvin takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvällä 

askelpituudella edestä ja takaa. Kaunis kokonaisuus. Karva ei parhaassa mahdollisessa kunnossa 

tänään, muuten hyvä väritys. Mukava luonne. 

JUN ERI1 

Love-Dane´s Best Romance FI36274/07 

9 kk, erittäin hyvän tyyppinen, vahvarakenteinen, mittasuhteiltaan hieman pitkä. Erittäin kaunis 

nartun pää, jossa hyvät pääntasot. Kaunis ilme ja silmät. Otsapenger saisi olla selvempi. Upea, pitkä 

kaula. Selkälinja tässä vaiheessa pehmeä. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Pitkä lanneosa. Hyvin 

kulmautunut edestä, niukasti takaa. Erinomainen luusto ja käpälät. Liikkuu pitkällä, joustavalla 

askeleella sivusta, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Tarvitsee aikaa kasvaa upeisiin raameihinsa. On 

kauttaaltaan vielä löysä. Ihastuttava luonne.  

JUN EH2 

nuortenluokka 

Daneplanet Blazing Star FI32887/06 

22 kk, erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Erittäin kaunis nartun pää, jossa kauniit 

yhdensuuntaiset tasot. Erittäin kaunis ilme. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja 

runko ikäisekseen. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luustonvahvuus. 



Liikkuu kaikilta suunnilta erittäin hyvin. Kauniit käpälät, erittäin kaunis väri. Kaunis kokonaisuus, 

ihastuttava luonne, hyvin esitetty. 

NUO ERI1 PN4 SERTI 

Daneplanet By Starlight FI32886/06 

22 kk, erittäin hyväntyyppinen. Hyvät mittasuhteet, hyvä koko. Pitkä narttumainen pää, jossa hyvät 

tasot ja vahvuus. Ilmettä häiritsee turhan pyöreät silmät. Kaunis huulilinja. Kaunis kaula, ylälinja ok. 

Eturinnan ja rintakehän tulee vielä vahvistua. Pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä, hyvin 

takaa. Liikkuu vielä lyhyellä ja tehottomalla askeleella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. 

Narttumainen kaunis kokonaisuus, joka tarvitsee vielä aikaa kasvaakseen raameihinsa. Hyvä väri, 

ihastuttava luonne, hyvin esitetty.  

NUO EH3 

Ritzypal´s Cool Mystery FI48830/06 

1,5 vuotta, kookas mutta silti hyvin narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Pitkä nartun pää, jossa hyvät 

mittasuhteet ja tasot. Otsapenger saisi olla voimakkaampi. Hyvä huulilinja. Hyvä kaula, ylälinja, 

runko. Eturinnan tulee täyttyä. Melko avoimet kulmaukset takaa, erittäin hyvät takaa. Hyvä luuston 

vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivusta erinomaisella askelpituudella. Näyttävä 

kokonaisuus, joka tarvitsee aikaa kasvaa upeisiin raameihinsa. Hyvä väri, mukava luonne. 

NUO ERI2 

avoinluokka 

Alder Glade´s Daphne Great-M FI35389/05 

2,5 vuotias erittäin  hyväntyyppinen. Hyvät mittasuhteet, keskikokoinen. Pitkä, narttumainen pää, 

jossa upeat yhdensuuntaiset tasot. Otsapenger saisi olla voimakkaampi. Tyypillinen ilme, kaunis 

kaula, hyvä ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Riittävän kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Voimakkaasti kuroutunut vatsalinja. Riittävä luustonvahvuus, erinomaiset käpälät. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivuaskel voisi olla voimakkaampi. Tasapainoinen, narttumainen 

kokonaisuus. Ihastuttava luonne, hyvä väri, erinomaisesti esitetty. 

AVO ERI2  

Alder Glade´s Dina FI35395/05 

2 vuotias, kookas erittäin hyvät mittasuhteet, narttumainen, ryhdikäs. Narttumainen, kaunisilmeinen 

pää, jossa hyvät tasot. Kaunis, pehmeä ilme. Pitkä hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Niukasti kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Eturinta ja runko saavat täyttyä ja vahvistua. Hyvä luustonvahvuus. Liikkuu 

hyvällä askelpituudella sivusta, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Nuori narttu joka tarvitsee aikaa 

kasvaa näyttäviin raameihinsa. Mukava luonne. Hyvä väri. 

AVO EH4 

Granman´s Lucille FI46882/04 

3,5 vuotias, erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen, narttumainen. Erittäin kaunislinjainen ja –

ilmeinen pää, jossa hyvät yhdensuuntaiset tasot ja kaunis huulilinja. Hieno kaula. Hyvä ylälinja, 

eturinta, runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, yhdensuuntaisesti 

edestä ja takaa. Kaunis tasapainoinen kokonaisuus. Ihastuttava luonne. Hyvä väri. Erinomaisesti 

esitetty. 

AVO ERI1 VASERT 

Red Rublev Wanamo FI44274/05 

2,5-vuotias, hyväntyyppinen, voimakasrakenteinen, keskikokoinen. Melko vahva nartun pää, jonka 

toivoisi kauttaaltaan aavistuksen jalommaksi ja pidemmäksi. Upea kaula. Hyvä ylälinja, eturinta, 

pitkä lanneosa. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Liikkuu sivusta ok, 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Kaunis väri, mukava 



luonne, erinomaisesti esitetty.  

AVO H 

Yellowskin´s Eve Of Eden For CC FI40518/06 

2 vuotias, erittäin hyvä tyyppi, kookas, mutta silti narttumainen. Pitkä nartun pää, jossa hyvät tasot. 

Hyvä ilme, kaunis pitkä kaula, hyvä ylälinja. Riittävä eturinta, hyvä runko. Hyvät mittasuhteet. Pysty 

olkavarsi, niukat etukulmaukset, hyvät takana. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivuliike 

saisi olla maatavoittavampi. Hyvä väri, hieman levoton tänään, mutta ystävällinen ja iloinen. 

Liikkeestä palkintosija. 

AVO EH3 

valioluokka 

Lagarada´s Pearl To Chiccarelia FI31799/04 

4-vuotias, erinomainen tyyppi, keskikokoinen, narttumainen. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. 

Erittäin kaunis nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet ja linjat. Hyvä kaula, ylälinja ja runko. 

Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto. Aavistuksen pitkät varpaat. Liikkuu 

erinomaisella askelpituudella yhdensuuntaisesti. Erittäin kaunis kokonaisuus. Hyvä väri, ihastuttava 

luonne, hyvin esitetty. 

VAL ERI3 

Love-Dane´s Veryhot Romance FI16369/03 

5-vuotias, erinomaiselta näyttävä kookas, narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis nartun 

pää, jossa hyvä ilme ja linjat. Upea kaula ja niskankaari. Hyvä ylälinja, eturinta ja runko. Riittävästi 

kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja 

takaa. Erinomainen askelpituus. Voisi kantaa liikkeessä itsensä paremmin. Näyttävä kokonaisuus. 

Paljon rodunomaista tyylikkyyttä ja voimaa. Hyvä luonne ja väri, hyvin esitetty. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

Ritzypal´s Booby On Stars FI34243/03 

4,5 vuotias, erinomainen tasapainoinen, narttumainen kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. 

Kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä kaula, erinomainen ylälinja, eturinta, runko. Hyvinkulmautunut 

edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisesti joka suunnalta. Hyvä leveä reisi. 

Erinomainen kaunis kokonaisuus, tyylikkyys ja vahvuus ja luonne. 

VAL ERI2 PN2 

veteraaniluokka 

Love-Dane´s Monday Romance FI40657/98 

9,5 vuotias. erinomainen tyyppi, mittasuhteet. Ihastuttava nartun pää. Ihana ilme. Upea kaula, 

ylälinja, runko ja eturinta. Hyvin kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Upea luusto. Liikkuu 

ikäisekseen erittäin hyvin. Upea vanharouva, joka ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Kunniaksi 

omistajalleen. 

VET ERI1 PN3 ROP-VET 

kasvattajaluokka 

Kennel Love-Dane´s 

4 eri yhdistelmästä, 2 urosta ja 2 narttua. Hyvät sukupuolileimat. Hyvät koot ja mittasuhteet. Hyvät 

luustot. Yhdenmukaiset liikkeet. Tasapainoinen ryhmä. Onnittelut kasvattajalle. 

KASV1 KP ROP-KASV 


