
Jyväskylä 23.11.2008 

 

tuomari: GUNNEL HOLM, FIN 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

PENTULUOKKA 

 

UROKSET 

 

Alder Glade's Einstein FI20726/08 

8 kk vanha urospentu. Oikean tyyppinen, tässä vaiheessa hyvät raamit. Tummat silmät, hyvä 

huulilinja. Erinomainen luusto, hyvät takakulmaukset. Saisi olla hieman paremmin kulmautunut 

edestä. Hyvin lupaava pentu, kevyt liikuntatapa. 

PEN1 KP VSP PENTU 

 

NARTUT 

 

Highsteem Pleasant Surprise N07610/08 

8 kk vanha narttupentu. Oikean tyyppinen, kaunis pään profiili. Hyvä huulilinja, hyvä maski. 

Hieman pitkä lanneosa. Kaunis kaulan kaarre, hyvä luusto, korkeat käpälät. Liikkuu hyvin. 

PEN1 KP ROP PENTU 

 

Red Rublev O'hara FI22773/08 

8 kk vanha narttupentu. Pää saisi olla pidempi. Tummat silmät. Liian suorat eturaajan kulmaukset. 

Keskivahva luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Pitää vielä kehittyä. Saisi liikkua 

paremmin edestä. 

PEN2 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Zahir FI15365/08 

POISSA 

 

Daneplanet Cloak'n Dagger FI15547/08 

10 kk vanha juniori, jolla kaunis kaulalinja. Hyvät silmät. Pää saisi olla hieman pidempi. Vielä 

hieman kapea edestä. Hyvät takakulmaukset. Vielä tässä vaiheessa kevyt runko. Korkeat käpälät. 

Kevyt liikuntatapa. 

JUN ERI2 

 

Dogiwogin Dexter FI52796/07 

14 kk vanha junioriuros. Hyvin vahva uros. Hyvin karkea kaula, liikaa otsapengertä. Tummat 

silmät, roikkuvat alahuulet. Pään linjat eivät ole yhdensuuntaiset. Hyvin kehittynyt etuosa. Vahva 

luusto. Vielä löysät kyynärpäät. Hyvät takakulmaukset. Ei halua liikkua kunnolla kehässä. Liikkuu 

hyvin edestä.  

JUN EH4 

 

Grand Electra's Iaktar FI30693/08 

13 kk vanha junioriuros. Hyvä pää, hyvä maski ja pään profiili. Epätasainen purenta. Hyvät kaulan 

kaaret. Hyvä etuosa. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvät eturaajojen liikkeet. 



Takaliikkeet saisi olla voimakkaammat.  

JUN ERI1 PU4 

 

Harry 15127/08 

POISSA 

 

Ritzypal's Dracula FI51263/07 

14 kk vanha uros, jolla kaunis kaulan kaarre. Hyvät tummat silmät. Pää saisi olla pidempi. Hyvä 

huulilinja. Vielä kapea edestä. Suorat eturaajojen kulmaukset. Takaosan pitäisi olla voimakkaampi. 

Runko vielä kevyt. Hyvät etuliikkeet. Pihtikinttuinen.  

JUN EH3 

 

NARTUT 

 

JUNIORIT 

 

Chic Carelia's Carina FI49318/07 

Juniorinarttu, jolla kaunis kaulan kaarre. Pään linjat yhdensuuntaiset. Tummat silmät, hyvä etuosa. 

Pehmeä selkä ja hieman pitkä lanne, hyvät takakulmaukset. Käpälien tulisi olla korkeammat, hyvät 

sivuliikkeet.  

JUN ERI2 

 

Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08 

Vielä hyvin pentumainen, pieni pää, saisi olla pitempi. Hyvä kaula. Erittäin kevyt runko. Löysät 

kyynärpäät, hieman luisu lantio. Korkeat käpälät, pitää vielä kehittyä.  

JUN H 

 

Dogiwogin Chili FI46167/07 

15 kk vanha juniorinarttu. Hyvin tyylikäs juniorinarttu. Huulilinja saisi olla täyteläisempi. Tummat 

silmät. Pään linjat yhdensuuntaiset. Hyvä etuosa. Erinomainen luusto. Hyvät takakulmaukset. 

Hyvin narttumainen, erinomaiset liikkkeet.  

JUN ERI1 

 

Northwind Northern Light AKCWS22651905 

17 kk vanha juniorinarttu. Sopivan kokoinen luusto. Narttu, jonka huulilinja on kuiva. Pää hieman 

kapea. Hyvä runko, vielä kapea eturinta. Hyvät takakulmaukset, hieman pehmeä selkä. Kinnerahtaat 

takaliikkeet. 

JUN EH3 

 

 

musta/harlekiini 

 

PENTULUOKKA 

 

NARTUT 

 

Bordeaux Chateaux Margot RKF2227460 

POISSA 

 

Dame Hilja Vom Knüllgebirge FI35752/08 

7 kk vanha narttupentu. Pään pitäisi olla pidempi, liian paljon otsapengertä. Hyvä luusto, tässä 

vaiheessa heikko takaosa. On taipumus peitsaamaan. Mataloituu liikkeessä. Hyvä karvanlaatu. 



PEN3 

 

Danemanian Rosered Dream FI32781/08 

7 kk vanha narttupentu. Pitää vielä kehittyä paljon. Hyvä koko. Vielä kuiva pää ja ylähuulilinja. Pää 

saisi olla isompi. Köyristää selkäänsä ajoittain. Hyvät takakulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Hyvä 

musta väri.  

PEN2 

 

Danemanian She's A Showgirl FI32763/08 

POISSA 

 

Danemanian Special One FI32765/08 

7 kk vanha narttupentu. Pää saisi olla pidempi, jo tässä vaiheessa hyvä huulilinja. Löysät 

kyynärpäät. Seisoo ranskalaisittain edestä. Tassujen pitäisi olla korkeammat. Hyvät takakulmaukset. 

Hyvin esitetty narttu. Hyvin löyäst eturaajojen liikkeet. 

PEN1 

 

Jättiläisen Samettiruusu FI28525/08 

POISSA 

 

 

 

tuomari: AMELIA MURANTE, Italia 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Edendane's Caribbean Pirate FI32927/07 

POISSA 

 

Edendane's Jolly Roger FI32928/07 

POISSA 

 

Euro Power Bob The Builder FI17132/07 

22 kk, oikea purenta, hyvä pää, mutta hieman liikaa poskia. Hyvä silmien väri, mutta liian avonaiset 

silmäluomet. Hyvä niska, erittäin hyvä runko, riittävä rintakehä. Hyvä luusto, hyvä väri, vapaat 

liikkeet, mutta saisi olla vahvempi taka-askel. 

NUO ERI2 PU2 VASERT VACA 

 

Euro Power Bruno FI17134/07 

21 kk, oikea purenta, hyvä pää, mutta hieman leveä kallo, jossa nahkapoimuja. Hyvä runko, 

tarpeeksi luustoa. Hyvä väri, vapaat liikkeet. 

NUO ERI3 

 

AVOINLUOKKA 

 

Giant Dane's Bless My Heart FI11736/06 

AVO POISSA 

 



Glückskind Bestario FI43721/05 

AVO POISSA 

 

Opertunity's Coldn't Be Better FI43992/05 

3 v. oikea purenta, tyypillinen pää, mutta runsaat posket, loiva otsapenger ja roomalainen kuono. 

Liian vaalea maski, hyvät silmät, pitkä mutta ei kaareva kaula. Hyvä säkä, hyvä runko, vapaat 

liikkeet, mutta takaa ahtaasti ja häntä nousee yli selkälinjan. 

AVO EH3 

 

Orontius Veni Vidi Vici FI32003/05 

3 v 8 kk, hyvä pää jossa hyvä profiili, mutta leveä kallo jossa liikaa poskia. Hyvät silmät ja korvat, 

hyvä eturinta ja rintakehä. Erittäin hyvä ylälinja seistessä. Hieman pitkä kylki. Vapaat liikkeet, 

mutta etujalat kääntyvät sisäänpäin ja ylälinja ei ole hyvä liikkeessä.  

AVO EH2 

 

Pindogin Bubble Boy FI34661/03 

5,5 v. oikea purenta, tyypillinen mutta ei ole tarpeeksi "veistoksellinen" pää. Hyvät silmät, vahva 

niska, kehittynyt rinta, neliömäinen runko. Hieman matala lantio. Ei liiku tasapainoisesti. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane's Henry Higgins FI37095/03 

5,5 v. Hyvän muotoinen pää, hyvät mittasuhteet, mutta ei riittävästi otsapengertä. Pitkä kaula, suora 

lapa, suorat välikämmenet. Riittävä runko, mutta ei liiku tasapainoisesti. 

VAL EH4 

 

Grandman's Luca Jr FI46881/04 

4 v, ei yhdensuuntaiset pään tasot, roomalainen nenä, loiva otsapenger. Hyvä niska ja lavat. Ei 

täysin neliömäinen runko, hyvä luusto, ei tiiviit tassut ja liian pitkät varpaat. Hyvät liikkeet. 

VAL EH 

 

Love-Dane's Ying Yang FI30091/04 

Pään profiili on parempi sivusta kuin edestä. Kapea kuono ja loiva otsapenger. Hyvä niska, hyvä 

neliömäinen runko, riittävä luusto, vapaat liikkeet. 

VAL ERI2 

 

Love-Dane's ZZ Top Guy FI27638/05 

VAL POISSA 

 

Love-Dane's Åthello FI47616/05 

3v. tyypillinen pää, hyvät kuono ja huulet, mutta kuonoselkä ei ole suora. Hyvä niska, hyvä runko, 

hyvä väri, hyvät liikkeet. 

VAL ERI1 PU3  

 

Love-Dane's Öky-Vip FI22763/06 

2 v, oikea purenta, tyypillinen mutta voimakas pää, pienet tummat silmät. Hyvä vahva koko, oikea 

ja vahva runko. hieman kapea rinta. Vapaat liikkeet, mutta iloinen häntä. 

VAL ERI3 

 

NARTUT 

 



NUORTENLUOKKA 

 

Edendane's Pirate's Gold FI32929/07 

18 kk, oikea purenta, tyypillinen pää, vain loivalla otsa pengereellä. Hyvä kallo, hyvä niska. Oikea 

runko. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Erittäin kaunis väri, hyvät liikkeet. 

NUO ERI1 PN3 SERTI VACA 

 

Euro Power Big Love FI17136/07 

22 kk , oikea purenta, tyypillinen oikea pää, hyvä silmät ja ilme. Pitkä ja kaareva niska. Oikea 

runko. Ei ole riittävästi vielä kehittynyt rinta ja rintakehä. Vapaat liikkeet. 

NUO ERI2 

 

Great-Golden's Nostalgia FI10464/07 

22 kk, oikea purenta, oikea mutta hieman voimakas pää ja loiva otsapenger. Oikea niska, hieman 

suorat lavat. Ei suora ylälinja, hieman matala lantio. Seisoessaan pitää häntää jalkojen välissä. 

NUO EH3 

 

AVOINLUOKKA 

 

All About The Daisy Chain FI39796/07 

2 v. oikea purenta, feminiininen pää, mutta parempi profiili edestä, loiva otsapenger ja kapeat 

posket. Hyvä runko mutta pitkä selkä. Hyvä luusto ja jalat, erittäin hyvät liikkeet. 

AVO ERI2 

 

Great-Golden's O'lotta FI39040/07 

AVO POISSA 

 

Love-Dane's Arctic Moon FI53833/06 

Pitkä kuono, mutta roomalainen nenä. Hyvä otsapenger, mutta ei riittävän "veistetty" pää. 2 v. oikea 

purenta. Oikea runko, hyvä luusto, riittävän vapaat liikkeet. 

AVO EH 

 

Love-Dane's Ällis-Stella FI19890/06 

2 v. oikea purenta, feminiininen pää, hyvä kuono, loiva otsapenger, riittävästi poskia. Hyvät 

oikeanmuotoiset ja väriset silmät. Pitkä niska ja suora lapa, neliömäinen runko, kevyt luusto. Hyvä 

väri, vapaat liikkeet mutta etujalat kääntyvät sisäänpäin. 

AVO EH 

 

Red Rublev Duetto FI38566/06 

2 v. feminiininen mutta ei "veistetty" pää. Hieman leveä kallo, mutta ei kaareva niska. Ei riittävästi 

rakentunut runko. Riittävä luusto, Ei pyöreät jalat, vapaat liikkeet. Väri ei ole oikean keltainen, 

muutamia valkoisia karvoja rinnassa.  

AVO EH4 

 

Red Rublev Sade FI44549/06 

2 v. oikea purenta, feminiininen mutta kevyt pää, hyvä niska, hyvä runko. Hieman pitkä selkä, 

riittävä runko, hyvä luusto, hyvä rinta, vapaat liikkeet. 

AVO ERI3 

 

Ritzypal's Charmed Queen FI48828/06 

2 v. oikea purenta, feminiinen mutta riittävän oikea pää, mutta loiva otsapenger. Hyvät silmät, hyvä 

niska, hyvä ja riittävän vahva runko. Rinta ja rintakehän vielä kesken kehityksen. Kaunis väri, 



vapaat liikkeet. 

AVO ERI1 PN4 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Daneplanet Blazing Star FI32887/06 

VAL POISSA 

 

Edendane's My Fair Lady FI37097/03 

5,5 v. hyvä purenta. Hyvä koko ja feminiininen narttu. Hyvä pää, loiva otsapenger, hyvä niska. 

Erittäin hyvä ylälinja, hieman pitkä selkä. Hyvät takakulmaukset, hyvä väri, vapaat liikkeet. 

VAL ERI1 PN1 CACIB VSP 

 

Love-Dane's Very Hot Romance FI16369/03 

VAL POISSA 

 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

4,5 v. feminiinien pää, mutta kapea kuono. Hyvä silmät, hyvä niska, oikea runko, hyvä luusto ja 

tassut. Vapaat liikkeet. 

VAL ERI2  

 

Wilhellmiinan Öltzin-Örtzy FI46770/05 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Helisain Dominica FI38985/00 

8 v. hyvä purenta, erinomainen kunto, hyvä pää, jossa vähän poskia. Hyvä silmät, hyvä niska, 

erittäin hyvät kulmaukset, riittävä runko, hyvät jalat, hyvä väri. Vapaat liikkeet. Erittäin 

hyväkuntoinen ikäisekseen. 

VET ERI1 PN2 ROP-VET 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Edendane's 

KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Love-Dane's 

Neljä kaunista koiraa, hyvän tyyppiset. Hyvän rakenteiset, kaikilla hyvät vapaat liikkeet. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 


