
Varkaus 24.8.2008 

tuomari: Marianne Holm, Suomi 

keltainen – tiikerijuovainen 

nartut  

pentuluokka 

Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08 

Erittäin lupaava, miellyttävä narttupentu. Lupaava pää, jossa oikeat linjat. Hyvä purenta ja huulet. 

Erinomainen kaula. Erinomainen eturinta, oikeanmuotoinen rintakehä. Hyvä raajaluusto. Olkavarsi 

saisi olla pidempi ja polvi voimakkaammin kulmautunut. Liikkuu jo nyt erittäin hyvin. 

PEK 1 KP ROP-PENTU 

urokset 

junioriluokka 

Apollo FI38946/07 

Hyvin urosmainen, oikeat mittasuhteet, mutta varsin niukasti kulmautuneet raajat. Hyvälinjainen 

uroksen pää, turhan avoimet huulet. Erinomainen kaula. Lapa saisi olla viistompi ja olkavarsi 

pidempi ja viistompi. Hyvä tilava rintakehä. Aavistuksen pitkä ja vielä köyristyvä lanne. Niukka 

polvi. Riittävä raajaluusto. Hyvät käpälät. Vaivaton ravi. 

JUN EH1 

Samuraiwood´s Amur FI24877/07 

Tänään ryhdittömästi esiintyvä voimakas, hyvin rakentunut uros. Hyvä pitkä pää, aavistuksen 

karkea kallo ja turhan avoimet huulet. Erinomainen kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet 

sopivaluustoiset raajat. Hyvät käpälät. Erinomainen eturinta ja tilava syvä runko. Yhdensuuntainen 

liike, mutta voimakas taipumus peitsaamiseen. 

JUN H 

avoinluokka 

Alder Glade´s Dean FI35388/05 

Erittäin voimakas, hyvin kehittynyt ja hyvin urosmainen. Voimakas uroksen pää, jossa hieno ilme. 

Erinomainen kaula. Erinomainen eturinta. Oikeanmuotoinen, tilava rintakehä. Tasapainoisesti 

kulmautuneet keskivahvat raajat. Olkavarsi saisi olla vieläkin viistompi ja lantio on aavistuksen 

luisu, mikä jättää taka-askeleen hieman vajaaksi, muuten hyvä ravi. 

AVO ERI1 PU2 SERTI FIN MVA 

Love-Dane´s Ässä Kuningas FI19894/06 

Hyvin rakentunut, aikuinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä profiili mutta kallo saisi olla 

jalompi. Erinomainen kaula ja säkä. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Keskivahva raajaluusto. 

Olkavarsi saisi olla pidempi ja viistompi. Kyynärpäät ovat sisäkierteiset. Hyvä perä. Erinomaiset 

käpälät. Liikkuu sivulta hyvin, edestä jäykästi.  

AVO EH2 

valioluokka 

Abragabra´s Fantastic Phenom FI33154/04 

Erinomainen, tasapainoinen, erittäin hyvin rakentunut aikuinen uros. Komeailmeinen pää, joskin 

aavistuksen takaluisu kallo. Kaunis voimakas kaula. Erinomainen eturinta. Aavistuksen pitkä lanne. 

Erinomainen perä. Voimakas raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Vaivaton yhdensuuntainen 



ravi. 

VAL ERI1 PU1 VSP 

Love-Dane´s Yrjö Suuri FI30090/04 

Erinomainen kokonaisuus. Hienoilmeinen uroksen pää. Erinomainen kaula, hyvä säkä. Erinomainen 

eturinta ja tilava rintakehä. Sopiva luusto. Olkavarsi saisi olla viistompi ja kyynärpäät ovat 

ulkokierteiset. Hyvä pää. Käpälät saisivat olla kootummat. Avonainen melova ja korkea etuaskel, 

muuten hyvä ravi. 

VAL ERI2 PU3 

nartut 

junioriluokka 

Samuraiwood´s Atlanta FI24874/07 

Vielä kesken kehityksen oleva, hyvin pentumainen ja ujosti esiintyvä 17 kk ikäinen. Erittäin 

kaunislinjainen pää, jossa hieno ilme ja kaunis huulen kaari. Erinomainen kaula. Niukasti 

kulmautuneet, kevytluustoiset raajat. Vielä kehittymätön eturinta. Oikeanmuotoinen rintakehä. 

Varsin korkea-askelinen ravi, jonka tulee tehostua. 

JUN H 

avoinluokka 

Dogiwogin A Fainomenon FI42984/04 

4v narttu, johon toivoisin kauttaaltaan enemmän voimaa. Hyvin feminiininen pää. Pitkä kaartuva 

kaula. Eturinta saisi olla syvempi ja hieman leveämpi. Pyöristyvät kylkiluut. Lyhyt pysty, 

etuasentoinen olkavarsi. Hyvä perä. Hyvät käpälät. Lyhytaskelinen ravi, edestä löysä. 

JUN EH2 

Love-Dane´s Ällis-Stella FI19890/06 

Kaunislinjainen 2v, jolla erittäin hyvä nartun pää, joskin otsapenger on loiva ja pitkä. Erinomainen 

kaula. Riittävä eturinta. Erinomainen rintakehä. Sopiva raajaluusto. Olkavarsi saisi olla pidempi ja 

viistompi ja polvi hieman voimakkaammin kulmautunut. Erittäin hyvä vaivaton ravi. 

AVO ERI1 PN4 SERTI 

valioluokka 

Alder-Glade´s Dearie FI35391/05 

Erinomainen tyyppi, suuri ja hyvin rakentunut. Hyväilmeinen pää. Erinomainen kaula. Erinomainen 

eturinta ja muodoltaan oikea mutta hieman lyhyt rintakehä. Erinomainen perä. Tasapainoiset 

kulmaukset, vahva raajaluusto. Hyvät käpälät. 

VAL ERI2 PN2 

Love-Dane´s Valentine FI16370/03 

Erittäin hyvin rakentunut, kaunislinjainen, joka saisi olla kallo-osaltaan hieman jalompi, turhaa 

kaulanahkaa. Erinomainen kaula. Hyvä eturinta. Erinomainen runko. Keskivahva raajaluusto. 

Erinomainen perä. Hyvät käpälät, vaivaton ravi. 

VAL ERI3 PN3 

Love-Dane´s Wild Midnight FI12615/04 

Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet. Kauttaaltaan moitteeton hyvin tasapainoinen kokonaisuus. 

Ihanailmeinen nartun pää, kaunis huulilinja. Erinomainen kaula. Erinomainen eturinta ja tilava 

oikeanmuotoinen rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Erinomaiset 

käpälät. Yhdensuuntainen tehokas vaivaton ravi. 

VAL ERI1 PN1 ROP 



kasvattajaluokka 

Love-Dane´s 

KASV EI ESITETTY 

 

 

musta-harlekiini 

urokset 

pentuluokka 

Sorbonna Style Brus EST00283/08 

Rakenteeltaan lupaava pentu, jolla erinomainen voimakas raajaluusto. Hyvä uroksen pää. Vasen 

alakulmahammas on virheasentoinen, se painuu kitalakeen. Hyvä kaula. Niukastikulmautuneet 

raajat. Puutteellinen eturinta. Litteät käpälät. Avoimet silmät. Vaivaton ravi. 

PEK1 

urokset 

junioriluokka 

Catapha´s Zasha FI28682/07 

Erittäin hyvin rakentunut kaunislinjainen juniori, jolla erinomainen pää. Kaunis kaula. Puutteellinen 

eturinta. Lupaava rintakehä. Erinomainen perä. Hyvä raajaluusto ja käpälät. Vaivaton 

yhdensuuntainen ravi. 

JUN EH2 

Piistar Dion Ysos FI57435/07 

Erittäin lupaava 10 kk. Voimakas uroksen pää. Kaunis kaula. Erinomainen eturinta. 

Oikeanmuotoinen, tilava rintakehä. Voimakas raajaluusto. Niukastikulmautuneet takaraajat. Käpälät 

saisivat olla kootummat. Tehokas yhdensuuntainen ravi. 

JUN EH1 

avoinluokka 

Mi’havana Bark The Moon FI17747/06 

Hyvinrakentunut, voimakas uros. Kallo saisi olla hieman tyylikkäämpi ja huulet kiinteämmät. Hyvä 

kaula ja säkä. Olkavarsi saisi olla viistompi. Riittävä eturinta, oikeanmuotoinen mutta hieman lyhyt 

rintakehä ja niukka perä. Voimakas raajaluusto. Litteät käpälät. Liikkuu sivulta hyvin, edestä 

hieman ulkokierteisesti. 

AVO EH2 

Nickel´s Moonlight To Piistar FI17717/07 

Hyvin kehittynyt 2v. jolla hyvä pää, mutta kallo-osa saisi olla jalompi, turhan avoimet huulet. 

Erinomainen kaula ja rintakehä. Sopiva raajaluusto. Varsin hyvä eturaajan kulmaus, riittävät takana. 

Liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PU1 SERTI FIN MVA VSP 

nartut 

junioriluokka 



Ozaenas Oops Mi Havanna FI43212/07 

Voimakasrakenteinen, mutta narttumainen 1-vuotias. Voimakas nartun pää. Erinomainen kaula. 

Hyvinkehittynyt eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. 

Litteät käpälät. Vaivaton ravi. 

JUN EH1 

Piistar Dies FI57441/07 

Väritykseltään vajaa ja suuri osa täplistään on harmaita/ruskehtavia. Hyvä nartun pää. Erinomainen 

kaula. Hyvä säkä. Vielä puutteellinen eturinta. Lupaava runko. Hyvinkulmautunut etuosa. Erittäin 

niukasti kulmautunut takaa. Hyvät käpälät. Vielä ulkokierteinen löysä etuaskel, sivulta varsin hyvä 

ravi. 

JUN H 

nuortenluokka 

Oldstone´s Alwyne Andela FI15162/07 

Hyvin kehittynyt, kaunislinjainen ja hyvin narttumainen. Erittäin hyvä pää, joskin otsapenger on 

hieman loiva. Erinomaiset kiinteät huulet ja niiden kaunis linja. Hyvä kaula. Hyvä säkä. Hyvä 

eturinta ja rintakehä. Olkavarsi saisi olla pidempi ja viistompi. Turhan luisu lantio. Niukka polvi ja 

kinner. Vaivaton ravi. 

NUO EH2 

Tellus Danes Yeriel FI12526/07 

Voimakas, erittäin hyvin rakentunut kaunislinjainen 19 kk ikäinen narttu. Erinomainen pää, kaunis 

kaula. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Aavistuksen pyöristyvä kylki. Erinomainen perä. 

Voimakas raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Vaivaton ravi. 

NUO ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

 

sininen 

nartut 

pentuluokka 

Oldstone´s Bonja Stoney FI12212/08 

Varsin lupaava kaunislinjainen voimakas mutta narttumainen pentu. Kaunis pää ja ilme. 

Erinomainen kaula. Lupaava eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset 

raajat. Vaivaton ravi. Tyypillinen käytös. 

PEK1 KP ROP-PENTU 

urokset 

junioriluokka 

Bonel Z-Goes Topindog FI46714/07 

pois 

Mr. Kropek Balao PKR.II-94205 

Todella lupaava, erittäin hvyinkehittynyt, kaunislinjainen 9 kk. Erittäin hyvä pää. Erinomainen 

kaula. Lupaava eturinta. Oikeanmuotoinen, tilava rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet 

voimakasluustoiset raajat. Hyvät käpälät. Erinomainen perä. Oikea hännänkiinnitys. Hieno leveä 



lihaksikas reisi. Yhdensuuntainen tehokas ravi. 

JUN ERI1 PU1 SERTI ROP 

nuortenluokka 

Herdolf Single Jedi Boy FI31339/07 

Hyvinkehittynyt voimakas ja hyvin urosmainen, mutta kauttaaltaan liian niukasti kulmautunut ja 

luisu peräinen. Hyvä pää. Suhteessa hieman liian lyhyt ja voimaton kaula. Etuasentoinen lapa ja 

pysty olkavarsi. Puutteellinen eturinta, syvä mutta vielä litteä rintakehä. Kiinteät, mutta 

ulkokierteiset käpälät. Sisäkierteinen etuaskel, riittävä ravi sivulta. 

NUO H 

nartut 

nuortenluokka 

Bassa FI53132/06 

Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty, vielä hieman ilmava narttu, jolla pitkä pää, hieman niukka 

huuli ja loiva otsapenger. Riittävä kaula. Puutteellinen eturinta. Pysty lapa ja olkavarsi. Luisu lantio 

ja varsin kuroutuva kuve. Askel on edestä vielä löysä ja sivulta sen tulee tehostua. 

NUO H 

 

 


