
Lappeenranta 23.3.2008 

 

Tuomari Lena Danker, Ruotsi 

 

keltainen – tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Double D Daynakin Goldsmith FI52108/07 

14 kuukautta, maskuliininen uros, hyvä koko, hyvin muototutunut pää, kohtalainen otsapenger, 

oikea maski ja purenta, hyvin kulmautunut edestä, hyvin muodostunut rintakehä, hyvä selkä, 

hieman jyrkkä lantio, hyvät raajat ja käpälät, liikkuu hieman varovaisella askeleella, vielä epävakaa 

takaa, voisi olla hieman itsevarmempi temperamentti,   

JUN EH2 

 

Edendane´s Caribian Pirate FI32927/07 

10 kuukautta, nuori uros jolla erinomaiset mittasuhteet ja kehykset, oikein muotoutunut pää, oikea 

maski ja purenta, hyvin kulmautunut edestä, lupaava eturinta, hyvät raajat ja käpälät, erinomainen 

ylälinja, oikea lantio, oikea karvanlaatu, liikkuu vielä epävakaasti mutta pitkällä matkaa voittavalla 

askeleella, ihastuttava temperamentti. 

JUN ERI PU2 SERTI 

 

Edendane´s Jolly Roger FI32928/07 

10 kuukautta, nuori uros jolla hyvä koko, antaa hymen lyhyen vaikutelman, maskuliininen pää jossa 

voisi olla parempi yhdensuuntaisuus, hieman löysät silmäluomet, oikea purenta, hieman löysät 

huulet, hyvin kulmautunut, hieno eturinta ikäisekseen, hyvä luusto, hieman suorat välikämmenet, 

hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta jäykästi edestä johtuen 

välikämmenistä.  

JUN EH3 

 

nuortenluokka 

 

Great Master Mancho Manolito FI35820/06 

20 kuukautta, uros jolla voisi olla parempi sukupuolileima, hyvä koko mutta antaa kovin kapean 

vaikutelman, hieman pyöreä kallo, hyvä kuono-osa, oikea purenta, jyrkät lavat ja olkavarret, hieman 

ohut luusto, hyvin muodostunut rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä selkä ja lantio, liikkuu lyhyellä 

askeleella ja löysin kyynärpäin, erinomainen karvanlaatu, mukava temperamentti. 

NUO H 

 

avoinluokka 

 

Red Rublev Woodoo FI44276/05 

2,5 vuotta, maskuliininen uros, toivoisin lisää raajakorkeutta, maskuliininen pää, hyvä 

yhdensuuntaisuus, oikea purenta, hieman löysät huulet, hyväasentoine lapa mutta erittäin suora 

olkavarsi, hyvät raajat ja käpälät, hyvä ylälinja, hyvin muodostunut rintakehä, liikkuu erittäin 

hyvällä askellella joka suunnasta, ihastuttava temperamentti. 

AVO EH1 

 



valioluokka 

 

Love Dane´s Victory of North FI16372/03 

5 vuotta, maskuliininen, mahtava pitkä uros, maskuliininen pää, hyvä yhdensuuntaisuus, hyvä ilme, 

oikea purenta, erinomaisesti kulmautunut edestä, hieman löysää nahkaa kaulassa ja eturinnassa, 

hyvin muodostunut rintakehä, ihastuttava ylälinja, hienot raajat ja käpälät, toivoisin hänet hieman 

raajakkaammaksi, liikkuu hyvin kaikista suunnista, ihastuttava temperamentti 

VAL ERI PU1 CACIB VSP 

 

nartut  

 

junioriluokka 

 

Edendane´s Pirate´s Gold FI32929/07 

10 kuukautta feminiininen juniori narttu jolla erinomainen koko, tyyppi ja mittasuhteet, 

feminiininen pää jossa oikeat linjat ja erinomainen yhdensuuntaisuus, oikea purenta, hyvin 

kulmautunut edestä, kaunis ylälinja, hyvin muodostunut rintakehä, hienot raajat ja käpälät, liikkuu 

pitkällä vapaalla askeleella, vielä epävakaa edestä ja takaa, ihastuttava temperamentti, erinomainen 

karvanlaatu. 

JUN ERI1 PN2 SERTI 

 

nuortenluokka  

 

All About The Daisy Chain FI39796/07 

16 kuukautta, feminiininen narttu, joka saisi olla raajakkaampi, hyvä yhdensuuntaisuus päässä, 

hieman löysät luomivaot, oikea purenta, jyrkät lavat, hyvin muodostunut eturinta ja rintakehä, 

valitettavasti selkä vajoaa sekä liikkeessä että seistessä, liikkuu riittävällä askeleella sivusta. hieman 

pihtikinttuisesti takaa ja löysästi edestä, ihastuttava temperamentti, erinomainen karvanlaatu. 

NUO H 

 

Red Rublev Sade FI44549/06 

19 kuukautta, feminiininen narttu jolla erinomainen koko ja mittasuhteet, feminiininen pää, tarvitsee 

lisää täytettä silmien alle, erinomainen yhdensuuntaisuus, oikea purenta, hyvin kulmautunut edestä, 

hyvä ylälinja, hyvin muodostunut rintakehä, hienot raajat ja käpälät, liikkuu helpolla vapaalla 

askeleella, hieman pihtikinttuinen takaa. 

NUO ERI1 PN3 VASERT 

 

avoinluokka 

 

Alder Glade´s Daphne Great-M FI35389/05 

2,5 vuotta, narttu joka antaa erittäin neliömäinen vaikutelman, tarvitsee paremman otsapenkereen ja 

vahvemman alaleuan, erittäin suippeneva kuono-osa, tarvitsee enemmän kulmauksia eteen, hyvät 

raajat ja käpälät, hyvin muodostunut rintakehä, erittäin jyrkkä lantio, liikkuu lyhyellä ja nykivällä 

askeleella, erittäin jäykästi takaa, ihastuttava temperamentti. 

AVO H 

 

Red Rublev Vanamo FI44274/05 

2,5 vuotta, feminiininen narttu joka voisi olla raajakkaampi, feminiininen pää, hyvä 

yhdensuuntaisuus, oikea maski ja purenta, normaalit kulmaukset edessä, hyvin muototutunut 



rintakehä, hyvät raajat ja käpälät, hyvä selkä ja lantio, tänään hieman löysässä kunnossa, liikkuu 

hyvällä askeleella sivusta, kääntää etukäpäliä sisään, erinomainen temperamentti. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Edendane´s Audrey Hepburn FI37089/03 

4 vuotta, feminiininen narttu jolla hyvä koko, tyyppi ja mittasuhteet, hyvin muodostunut pää, 

erinomainen yhdensuuntaisuus, ihastuttava ilme, oikea purenta, hieman löysät huulet, erinomaisesti 

kulmautunut, hieno ylälinja, ihastuttava eturinta, hienot raajat ja käpälät, liikkuu pitkällä vapaalla 

askeleella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, ihastuttava kokonaisuus.  

VAL ERI1 CACIB ROP  

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Edendane´s  

Ryhmä koostuu kahdesta yhdistelmästä, 2 urosta ja 2 narttua, oikeat mittasuhteet korkeuksissa ja 

pituuksissa, oikeat raajakorkeudet, hyvin muodostuneet päät, ihastuttavat ilmeet, hienot rintakehät, 

kohtalaiset luustot, ihastuttavat temperamentit, mukava ryhmä. 

KASV1 KP ROP-KASV 

 

 

musta – harlekiini 

 

Tuomari Gunnel Holm, Suomi  

 

urokset  

 

junioriluokka 

 

Danemanian Quality Perfect 28104/07 

Sopivankokoinen junioriuros, joka esiintyy hermostuneesti kehässä, hyvä pään profiili, hyvä 

kaulalinja, vielä kapea eturinta, hyvät takakulmaukset, hyvin korkea hännänasento liikkuessa, 

korkeat eturaajojen liikkeet, seistessä uros niiaa takana.  

JUN H 

 

Nordic Giant´s Butch Cassidy FI23589/08 

Hyvänkokoinen ja tässä vaiheessa hyvärunkoinen, hyvä huulilinja, vielä kapea eturinta, hyvät 

takakulmaukset, hyvät korkeat käpälät, kevyt liikuntatapa.  

JUN EH3 

 

Oldstone´s Alwyn Alister FI15168/07 

Vahvarunkoinen junioriuros, jolla hyvä pitkä pää ja hyvä huulilinja, vielä kapea eturinta, sopiva 

luusto, luisu lantio, korkeat käpälät, saisi liikkua paremmin takaa. 

JUN EH2 

 

Rainmaster´s Vito Corleone FI52893/07 

Hyväntyyppinen juniori jolla hyvin kaunis kaula, kaunis pää, hyvä luusto, runko vielä kevyt johtuen 

iästä, hyvät takakulmaukset, hieman luisu lantio, korkeat käpälät, hyvä harlekiiniväritys, pyöristää 

hieman selkäänsä liikkeessä, kevyt liikuntatapa. 



JUN EH1 

 

avoinluokka 

 

Mi´Havana Bodom Minnas FI17742/06 

Hyvän kokoinen uros ja hyväntyyppinen, hyvin kaunis pää ja ilme, hyvä kaulalinja ja kaulan kaari, 

hieman luisu lantio, hyvät kulmaukset, kevyt liikuntatapa. 

AVO ERI1 PU3 SERTI 

 

valioluokka  

 

Blockbuster von Shöntal FI24334/03 

Hyväntyyppinen valiouros, hyvä runko, hyvä pää ja ilme, erinomainen luusto, hyvä ylälinja, hieman 

löysät kyynärpäät, hyvät kulmaukset takana, erinomainen harlekiiniväristys, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 CACIB VSP 

 

Bonel Sirius FI24279/04 

Hyvänkokoinen, hyvärunkoinen valiouros, pää saisi olla pitempi, ja eturinta saisi olla vahvempi, 

hyvin syvä musta väri, hyvät takakulmaukset, seisoo mielellään ja tärisee takana, pitäisi liikkua 

paremmin. 

VAL ERI3 PU4  

 

Ozaena´s Lovejoy FI17909/05 

Hyväntyyppinen, alarajalla oleva valioluokan uros, hyvä pää, erinomainen ylälinja, erinomainen 

luusto, hyvät kulmaukset, saisi olla hieman raajakkaampi, erinomainen harlekiiniväristys.  

VAL ERI2 PU2 VACA  

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Danemanian Pikku Prinsessa FI25848/07 

Juniorinarttu jolla hyvä pään profiili, hyvä purenta, hyvä kaulalinja, hieman pitkä lanneosa ja vielä 

kapea eturinta, hyvät takakulmaukset ja oikeanlaatuinen karvapeite, liikuu hyvin.  

JUN ERI2 PN4  

 

Oxaenas Oops Mihavanna FI43212/07 

Hyvin pentumainen juniorinarttu, jolla hyvä pää ja ilme, vielä hyvin kevyt runko, hyvä luusto ja 

kulmaukset ja hyvä harlekiiniväritys, valitettavasti nartulta puuttuu kehätottumusta, siihen saa 

koskea mutta se ei selvästi viihdy kehässä, tarvitsee kehätottumusta, liikkuu hyvin.  

JUN H  

 

Rivercrest Joan Jett FI26736/07 

Vielä tässä vaiheessa hyvin kevyt juniorinarttu jolla kaunis kaulan kaarre, pää pitäisi olla pidempi jo 

tässä vaiheessa, hyvä eturinta ja kulmaukset, hieman luisu lantio, pitää vielä kehittyä.  

JUN EH3 

 

Tellus Danes Yeriel FI12526/07 

Hyväluustoinen juniorinarttu, jolla hyvin kehittynyt runko, pää on kaunis ja pitkälinjainen, huulet 

ovat vielä hieman kuivat, polvikulmaukset saisi olla paremmat, korkeat käpälät, liikkuu hyvin. 



JUN ERI1 PN3 VASERTI 

 

nuortenluokka 

 

Ozaenas Nougat GFI54548/06 

Hyvin elegantti narttu, kaunis pitkä kaulalinja, hieman loiva otsapenger, hyvät takakulmaukset, 

runko on vielä kevyt johtuen iästä, kevyt liikuntatapa. 

NUO ERI1 PN2 SERTI VACA  

 

valioluokka 

 

Ozaenas Liquid Gold FI17908/05 

Erinomainen valioluokan narttu, hyvärunkoinen ja hyvä luustoinen, kaunis ylälinja, hyvä pää ja 

hyvä huulilinja, hyvät kulmaukset, erinomaiset liikkeet.  

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 

 

kasvattajaluokka  

 

Kennel Ozaenas  

KASV POISSA 

 

 

sininen 

 

tuomari: Gunnel Holm, Suomi  

 

Oldstone´s Amiral Harley FI15166/07 

Hyväntyyppinen junioriuros, hyvin kehittynyt, hyvä urosmainen pää, kapea eturinta, saisi olla 

paremmin kulmautunut edestä, liikkuu lyhyellä taka-askeleella, saisi liikkua paremmin edestä.  

JUN EH1 

 

valioluokka 

 

Bonel Oswald FI41624/02 

6 vuotta vanha valioluokan uros, jonka runko on hieman raskas, hyvä pää ja luusto, erinomaiset 

takakulmaukset, liikkuu hyvin.  

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Bonel Yön Lumous FI17654/07 

Juniori narttu jolla hyvä pää ja hyvä huulilinja, on vielä kapea edestä, hyvä ylälinja, hyvin 

kehittynyt runko ja rungon mittasuhteet oikeat, hyvät takakulmaukset, sininen väri saisi olla 

tasaisempi, saisi liikkua paremmin edestä. 

JUN EH2 

 

Danemanian Questa Pearl FI28106/07 



Hyvin elegantti juniorinarttu, jonka pitää vielä kehittyä, hyvin kaunis kaula, erinomainen pää ja 

ilme, runko vielä kevyt johtuen iästä, kapea eturinta, erinomainen takaosa, erinomaiset liikkeet, 

hyvin lupaava juniorinarttu.  

JUN EH1 

 

avoinluokka 

 

Falaris Dancing Dragon v Denim EST-00406/05 

Hyväntyyppinen narttu jolla hieman karkea kallo, hyvä kaulalinja, löysät kyynärpäät ja roikkuva 

alalinja, hyvä takaosa ja korkeat käpälät, hyvät sivuliikkeet, saisi liikkua paremmin edestä, hieman 

urosmainen ilme, liikkuu hyvin. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Bonel Onella FI41628/02 

Sopivan kokoinen ja hyvärunkoinen narttu, pää saisi olla täyteläisempi silmien alta ja pään pitäisi 

olla pidempi, hyvä takaosa, liikkuu hyvin. 

VAL ERI4 PN4 

 

Bonel Oona FI41626/02 

Oikeantyyppinen valionarttu, hyvärunkoinen, hyvä pää, hyvät takakulmaukset, sininen väri pitäisi 

olla puhtaampi, liikkuu hyvin.  

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 

 

Bonel Pilleriini FI45451/02 

Sopivan kokoinen valionarttu, hyvärunkoinen, pää saisi olla pidempi, roikkuva alalinja, hyvä 

takaosa, sininen väri saisi olla puhtaampi, liikkuu hyvin.  

VAL ERI3 PN3  

 

Bonel Viivi FI46547/05 

Voimakas valionarttu jolla hyvä pää, hieman karkea kaula, hyvä luusto ja runko, hyvä etuosa, hyvät 

takakulmaukset.  

VAL ERI2 PN2 VACA  

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Bonel  

Kasvattajaluokka jossa neljä narttua kolmesta eri yhdistelmästä, kaikki samantyyppisiä ja hyvin 

liikkuvia koiria, väri voisi olla puhtaampi.  

KASV1 KP ROP-KASV 

 

 

 

 


