
Turku 26.1.2008 

 

tuomari: Christofer Habig, Saksa 

ke-ti & mu-ha pennut 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

pentuluokka 

 

Cerdau's Euro-Neuvos FI40914/07 

Keskivahva luusto, hyvä ääriviivat ja tasapainoinen ikäisekseen. Olkavarret saisi olla paremmin 

asettuneet. Lupaava pää, hyvät silmät ja purenta. Erittäin hyvässä kunnossa. 

PEN1 KP VSP-PENTU 

 

nartut 

 

pentuluokka 

 

Edendane's Pirate Princess FI32930/07 

Elegantti pentu. Elegantit ääriviivat, hyvä massa. Super kulmaukset, hyvin aatelinen nyt jo. 

Narttumainen ilme, hyvä purenta. Erinomainen liikkuja ikäisekseen, täydellisesti esitetty. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

 

musta - harlekiini 

 

urokset 

 

pentuluokka 

 

Anxious Fifth Element FI38992/07 

PEN POISSA 

 

Megappon Kostya Killowat FI42035/07 

PEN POISSA 

 

Megappon Kostya Knockout FI42033/07 

Lupaavat raamit, hyvä luusto ja jalat. Erinomaiset ääriviivat ikäisekseen. Pään linjojen tulee kasvaa 

yhdensuuntaisemmiksi. Avoimet silmät, hyvä purenta. lapojen tulee vahvistua. 

PEN1 KP VSP-PENTU 

 

Megappon Kostya Koryak FI42034/07 

Hyvän kokoinen, ylälinjan täytyy asettua. Takaosan tulee kiinteytyä, hyvä luusto ja jalat. Pää 

tarvitsee aikaa. Hyvä purenta, hyvä yleisolemus, väri ja merkit. 

PEN2 KP 

 

nartut 

 



pentuluokka 

 

Anxious Full Of Life FI38989/07 

Erinomainen pentu, super laatu. Ihastuttava tyyppi ja laatu. Erinomainen luusto ja jalat. Hyvä massa 

ja todella elegantti. Erinomainen pää ja ilme, oikea väri ja hyvin lupaava. Täydellisesti esitetty. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

Ozaenas Oops Mi'Havana FI43212/07 

Feminiininen, erittäin hyvä tasapaino. Hyvä luusto, jalkojen täytyy kiinteytyä. Erittäin hyvä kaula, 

erinomainen väri. Lupaava ikäisekseen. 

PEN2 KP 

 

 

Tuomari: Marja Talvitie 

 

musta - harlekiini 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Danemanian Quality Perfect FI28104/07 

Hieman lanne-osaltaan pitkä, lentävä korvainen, vielä kovin löysä nuori mies. Hieman puutteellinen 

otsapenger, korvat saisivat asettua paremmin. Kovin vielä pehmyt selkä. Kovin heikossa karvassa. 

Tarvitsee vain aikaa tiivistyäkseen. 

JUN H 

 

Juanrona's Nordic Carbon FI38103/07 

JUN POISSA 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

Erinomaista tyyppiä oleva, hyvä päänlinja, erinomainen kaula ja ylälinja. Hieman lyhyt lantio, 

niukat etu- erinomaiset takakulmaukset, hyvät käpälät. Valitettavasti kaunis koira ontuu pahasti 

vasenta takajalkaa. 

JUN EVA 

 

Rivercrest Springsteen FI26733707 

Erittäin hyvä tyyppinen sekä edestä että takaa hiukan niukasti kulmautunut. Hieman liikaa huulia ja 

voimakas pää. Riittävä kaula, liikkuu vielä kovin holtittomasti edestä, hyvä väri, hieman vajaa 

karvapeite. 

JUN EH1 

 

Tellus Danes Yashodhar FI12522/07 

Kookas, voimakas, mittasuhteiltaan OK. Hieman raskas pää, lentävät korvat ja paljon huulia. Hyvä 

kaula, hieman liian laskeva lantio, köyristää lanne-osaa sekä seistessä että liikkeessä. Nuori mies 

joka tarvitsee aikaa. 

JUN EH2 

 

nuortenluokka 

 



Megappon Larderello FI41830/06 

Voimakas, mittasuhteiltaan erittäin hyvä. Kallo voisi olla hieman tyylikkäämpi, riittävät 

etukulmaukset, hieman liian laskeva lantio ja lyhyt reisi. Liikkuu vielä hieman holtittomasti, hyvä 

väri, hieman liian puutteellinen karvapeite reisien sisäpinnoilla. Tarvitsee aikaa. 

NUO EH1 

 

Megappon Little Sitkin FI41834/06 

Selvästi matalaraajainen, vielä kovin löysä nuori uros. Hyvin voimakas, hieman lyhyt uroksen pää, 

liikaa huulia. Voimakas runko, liikkuu vielä löysästi valitettavasti selkä elää liikkeessä. Miellyttävä 

luonne. 

NUO H 

 

Megappon Loloru FI41832/07 

NUO POISSA 

 

Rivercrest Mr. McCoy FI42583/07 

Kookas, mittasuhteiltaan hyvä. Hyvin raskaspäinen uros, hyvät korvat. Liikkuu vielä kovin löysästi 

edestä. Miellyttävä luonne, vajaa karvapeite. 

NUO EH2 

 

avoinluokka 

 

Blackstrap's Whole Lot'a Love FI39871/07 

Kookas, mittasuhteiltaan hyvä, hieman voimakkaat posket, lentävät korvat. Hyvä kaula, riittävä 

eturinta, reisi tulisi olla leveämpi ja pidempi. Reipas nuorimies. Hyvä väri ja karva, jota myöskin 

on, tarvitsee aikaa. 

AVO EH1 

 

Danemanian Messenger FI27257/05 

Hieman raskaspäinen, hyvä kaula. Riittävä eturinta, kovin lyhyt ja ohut reisi. Tulisi liikkua 

paremmalla potkulla, liikkuu levottomasti edestä. Kovin ohut ja vajaa karvapeite. 

AVO H 

 

Danemanian No Mercy FI40245/05 

Hieman raskaspäinen, lentävät korvat, kovin voimakas paksukaulainen. Takaa niukasti kulmautunut 

uros, vahva raajaluusto. Hieman lyhyt rintakehä, väri ok, hyvin reipas luonne. Epävarmat liikkeet, 

tarvitsee aikaa. 

AVO H 

 

Galanthus Dedicated To Danemanian FI47849/06 

Mittasuhteiltaan hyvä, hieman raskaspäinen. Edestä kovin löysä, hyväkaulainen nuori mies. Liian 

laskeva lantio, kovin litteät etukäpälät. Miellyttävä luonne, puutteellinen karvapeite. Tarvitsee vielä 

aikaa. 

AVO H 

 

Genedda Symphony Of Spots FI40945/01 

Hyvin vahvarunkoinen, lanneosaltaan pitkä, hieman lyhytlantioinen, matalaraajainen uros. 

Voimakas pää, lentävät korvat, väritys tulisi olla puhtaampi. Saisi liikkua paremmalla potkulla, 

miellyttävä luonne. 

AVO H 



 

Pekka On Nimeni V.'T Buitengebeuren FI47223/03 

Hyvin voimakasrunkoinen ja voimakaspäinen, voimakas otsapenger. Eturaajat ei täysin suorat, 

paitsi ranteet liian jäykät. Lyhyt pysty olkavarsi, kovin alas kiinnittynyt häntä ja pyöristyvä laskeva 

lantio. Väri ok, hyvä luonne, liikkuu tosi ahtaasti takaa. 

AVO H 

 

Tellus Danes Zeal Megappon FI48286/04 

Mittasuhteiltaan hyvä. Hieman liian suuret ja avoimet silmät. Hyvä raajojen luusto ja hyvät 

kulmaukset. Voisi olla hieman parempi takapotku ja pidempi reisi. Hyvät käpälät, köyristää hieman 

selkäänsä sekä seistessä että liikkeessä. 

AVO EH2 

 

Tellus Danes Zillion Megappon FI48288/04 

Kovin vahvarunkoinen ja -luustoinen. Päänlinjat ei yhdensuuntaiset, mutta hyvät pään mittasuhteet. 

Vahva kaula joka saisi olla tyylikkäämpi. Hieman lyhyt reisi ja sääri, hyvä väri. Liikkuu kovin 

lyhyellä askeleella takaa ja ahtaasti. 

AVO EH3 

 

valioluokka 

 

Blockbuster von Schöntal FI24334/03 

Mittasuhteiltaan erinomainen, kovin voimakas pää ja hieman liikaa huulia. Erinomainen kaula, 

täysin suora ja pysty olkavarsi. Hieman laskeva lantio, liikkuu hyvin takaa, kovin löysästi edestä, 

hyvä väri. 

VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 

 

Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05 

Selvästi matalaraajainen, hyvin voimakasluustoinen ja -runkoinen. Syväkalloinen koira. Liikkuu 

ahtaasti takaa ja löysästi edestä, väritys tulisi olla puhtaampi, ruskeita läikkiä sekä raajoissa että 

päässä. 

VAL EH3 

 

Megappon Tintiddii FI36832/02 

VAL POISSA 

 

Ozaenas Lovejoy FI17909/05 

Hieman matalaraajainen. Oikeat päänlinjat, mutta pään kokonaisuudessaan pitäisi olla pidempi ja 

jalompi. Hyvä kaulan pituus, hieman pitkä lanneosa, hyvät takakulmaukset, hyvä väri ja karva. 

VAL ERI2 PU2 VACA 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Rivercrest Julia's Quiz FI42584/07 

Erittäin hyvätyyppinen, hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus, riittävä kaula. Hieman lyhyt 

rintakehä, köyristää lanneosaa sekä seistessä että liikkeessä. Hieman liian laskeva lantio, hyvä väri, 

hieman puutteellinen karvapeite. Liikkuu vielä holtittomasti. 

JUN EH1 



 

Tellus Danes Yessica FI12524/07 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

C'mon Valeriana FI44270/06 

Aavistuksen pitkä kaunislinjainen nuori narttu. Hyvät päänlinjat, erinomaiset takakulmaukset. 

Erinomainen säkä, hyvät käpälät, harva peitinkarva. Hieman löysät etuliikkeet. 

NUO ERI1 PN2 SERTI VACA 

 

Jättiläisen Magnolia FI37702/06 

Ujosti esiintyvä, hyväluustoinen. Kokonaisuutena vähän kevyt pää, lentävät korvat, suuret vaaleat 

silmät. Hyvä säkä, hyvä väri ja karva. Liikkuu kovin levottomasti, selkä elää liikkeessä. Tarvitsee 

aikaa valmistuakseen. 

NUO EH2 

 

Megappon La Joya FI41838/06 

NUO POISSA 

 

Mil'Dog's Jutta FI39113/06 

Iloisesti esiintyvä, kovin löysä, todella vahvapäinen löysähuulinen nuori neiti. Lyhyt ja liian laskeva 

lantio. Lyhyt pysty olkavarsi, liikkuu levottomasti edestä ja lyhyellä askeleella takaa. Valkoiset 

käpälät, valkoinen leveä kravatti ja kirsunympärys, muutenkaan ei puhtaan musta väri, puutteellinen 

karva. 

NUO T 

 

avoinluokka 

 

Denim Danes Fear-N-Loathing FI48132/05 

Selvästi pitkärunkoinen, pitkällä askeleella liikkuva, ei täysin tyypillistä dogille. Takaa kovin 

voimakkaasti kulmautunut tyttö. Vielä puutteellinen rintakehän syvyys, vielä puutteellinen karva. 

Hyvä väri, miellyttävä luonne. 

AVO EH2 

 

Megappon Morritortdaigua FI12627/06 

HIeman vinttikoiramainen, voimakkaasti ylösvetäytyvällä varsaviivalla oleva tyttö. Kovin kevyt 

kuono-osa, puutteellinen rintakehän syvyys. Liikkuu lyhyellä askeleella ahtaasti takaa. Hieman 

puutteellinen karvapeite, hyvä luonne ja hyvät käpälät. 

AVO EH4 

 

Megappon No No Nanette FI16521/05 

Mittasuhteiltaan hyvä, kovin voimakkaasti ylös vetäytyvä varsaviiva,. Hyvä pään profiili, iso 

valkoinen läiskä rinnassa. Kovin lyhyt ja laskeva lantio, liikkuu löysästi edestä, lyhyellä askeleella 

ahtaasti takaa. Puutteellinen karvapeite. 

AVO H 

 

Rivercrest Lady Antoinette FI34690/05 



Mittasuhteltaan OK, hieman lyhyt ja paksukaulainen. Pään profiili ok ja hyvä eturinta. Riittävät etu- 

ja takakulmaukset, hyvät käpälät. Liikkuu kovin ahtaasti takaa, kovin puutteellinen karvapeite. 

Hyvä luonne. 

AVO EH3 

 

Tribeca Taraba FI18728/06 

Hieman pitkä, edestä niukasti, takaa riittävästi kulmautunut tyttö. Hyvä pään pituus, riittävä rungon 

syvyys. Hyvä väri ja karva, todella pitkä lanneosa, hyvä luonne. 

AVO EH1 

 

valioluokka 

 

Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04 

Hieman lanneosaltaan pitkä. Takaa voimattomasti liikkuva, tänään kovin karvattomassa kunnossa 

esitetty. Hyvät käpälät, hieman pehmeä selkä. 

VAL ERI4 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

Erinomaista tyyppiä oleva, kaunispäinen narttu. Hyvä raajaluusto, voimakkaat takakulmaukset. 

Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten hyvin. 

VAL ERI1 PN1 CACIB VSP 

 

Genedda Zymphatic Alien FI38594/05 

Takaa kovin voimakkaasti kulmautunut pitkä tyttö. Kuono voisi olla voimakkaampi, lentävät 

korvat, pyöreä kallo. Liikkuu ok sivulta katsoen, hyvä väri ja karva. 

VAL ERI2 PN3 

 

Ozaenas Havanna Star FI17696/02 

VAL POISSA 

 

Ozaenas Liquid Gold FI17908/05 

Seistessä hyvin tyylikäs, hieman lanneosaltaan pitkä. Takaa hyvin ja edestä riittävästi kulmautunut. 

Erinomainen kaula, väri tulisi olla puhtaampi. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, esiintyy kovin ujosti. 

VAL ERI3 PN4 

 

Rivercrest Jane Grey FI34693/05 

Mittasuhteiltaan hyvä, hieman kevyt kuono-osa, joka saisi olla pidempi. Hyväasentoinen kaula, joka 

saisi olla pidempi. Kapea reisi ja lyhyt sääri, kovin puutteellinen karvapeite tänään. Liikkuu 

voimattomasti takaa. 

VAL ERI 

 

Sajonne True Romance FI27694/04 

VAL POISSA 

 

Saradane's Candy For World FI16021/04 

VAL POISSA 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Megappon 



KASV. EI ESITETTY 

 

Kennel Rivercrest 

Mittasuhteiltaan hyviä. Pääsääntöisesti hyvät päänlinjat, oikein sijoittuneet, mutta kookkaat korvat. 

Ainut häiritsevä tekijä on heikot karvapeitteet. Kolmesta eri yhdistelmästä. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

Kennel Tellus Danes 

KASV EI ESITETTY 

 

 

keltainen - tiikerijuovainen 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Chic Carelia's Baldur FI16028/07 

Mittasuhteiltaan hyvä, hieman lyhyt rintakehä, köyristää lanneosaa sekä seistessä että liikkeessä. 

Voimakas uroksen pää, jossa liikaa huulia. Hyvä väri, hieman lyhyt lantio, riittävät etu- ja 

voimakkaat takakulmaukset. Liikkuu kovin löysästi edestä ja saisi liikkua pidemmällä takapotkulla. 

JUN EH3 

 

Euro Power Big Star FI17129/07 

JUN POISSA 

 

Euro Power Bora Bora FI17133/07 

Erittäin hyväntyyppinen, voimakaspäinen varsinkin kallo-osaltaan, liikaa huulipussia. Niukat etu-, 

riittävät takakulmaukset. Hieman liian laskeva lantio. Liikkuu ok sivulta, mutta kovin löysästi 

edestä. Hyvä väri ja karva. Tarvitsee vain aikaa, ystävällinen luonne. 

JUN EH2 

 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

Aavistuksen lanneosaltaan pitkä. Kaunislinjainen hieman niukasti takaa kulmautunut uros. Hyvä 

päänlinja ja erinomainen kaula ja niskankaari, Hyvä eturinta, saisi liikkua hieman paremmalla 

takapotkulla, einomaiset käpälät. 

JUN ERI1 PU2 SERTI 

 

Genedda Eo Ipso FI52064/06 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

Genedda Ex Animo FI52061/06 

NUO POISSA 

 

Red Rublev Drogheda FI38567/06 

Mittasuhteiltaan hyvä, oikeat päänlinjat. Riittävä eturinta, lyhyt lantio, seistessä kauniimpi 

kokonaisuus, kun liikkeessä. Liikkuu kovin löysästi edestä ja lyhyellä askeleella takaa, tarvitsee 

aikaa. 



NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

C'mon This Is It FI34201/05 

Erinomaista tyyppiä oleva, kaunislinjainen, hyväkaulainen ja eturintainen uros. Hieman niukat etu- 

erinomaiset takakulmaukset. Välillä hieman epävakaat takaliikkeet, liikunta kuitenkin 

arvosteltavissa. 

AVO ERI1 PU4 VASERT 

 

Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06 

AVO POISSA 

 

valioluokka 

 

Alder Glade's Dave FI35387/05 

Mittasuhteiltaan hyvä. Voimakaspäinen ja liikaa huulia. Hyvä kaula, kovin löysät kyynärpäät, lyhyt 

ja kovin kapea reisi. Hyvä ylälinja, liikkuu hieman voimattomasti takaa ja kovin löysästi edestä. 

VAL ERI4 

 

Edendane's Henry Higgins FI37095/03 

Erinomaista tyyppiä oleva, hyväkaulainen ja -runkoinen uros. Erinomainen ylälinja ja eturinta. 

Hieman niukat etu- hyvät takakulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä ja tehottomasti takaa. 

Seistessä kaunis kokonaisuus, erinomaiset korvat. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

Edendane's Thranduil FI27696/04 

Erinomaista tyyppiä oleva, kaunislinjainen, hyvin rakentunut. Erinomainen säkä ja ylälinja ja häntä. 

Hieman huulipussia, liikkuu ok. 

VAL ERI2 PU3 VACA 

 

Love-Dane's Victory Of North FI16372/03 

Todella voimakas vahvapäinen, syvärintakehäinen uros. Hieman niukat etu- hyvät takakulmaukset. 

Hieman liian laskeva lantio. Liikkuu löysästi edestä, hyvä luonne. 

VAL ERI3  

 

Lulubelle's Dash Of Gold FI23915/05 

Mittasuhteiltaan erinomaisen hyvä, oikeat päänlinjat, mutta kuono saisi olla täyteläisempi. Hyvä 

kaula ja ylälinja, kovin kevyt takaosa. Saisi liikkua tarmokkaammalla askeleella. 

VAL ERI 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Grandman's Hermione FI29289/07 

Erinomaista tyyppiä oleva hyvin tyylikäs ja ikäisekseen hyvin liikkuva narttu. Hieman puutteellinen 

otsapenger. Hieman lyhyt reisi ja tarvitsee lisää lihaksia. Hyvä luonne. 

JUN ERI1 

 



nuortenluokka 

 

Ritzypal's Cool Mystery FI48830/06 

Erinomaista tyyppiä oleva ja hyvin liikkuva nuori neiti. Hyvät päänlinjat, musta maski saisi olla 

parempi. Erinomainen kaula, hyvät raajat ja runko. 

NUO ERI1 VASERT 

 

avoinluokka 

 

Edendane's Fortune Teller FI14449/06 

Erinomaista tyyppiä oleva ja hyvin liikkuva. Hyvät päänlinjat, mutta kokonaisuutena pään tulisi olla 

vahvempi. Erinomainen kaula ja ylälinja. 

AVO ERI1 PN1 SERTI CACIB ROP 

 

Great-Golden's Geischir FI15198/04 

Kovin löysässä kunnossa esitetty, hieman lanneosaltaan pitkä. Hyvä pään profiili, lyhyt olkavarsi ja 

kovin löysät kyynärpäät, hyvä väri, lyhyt reisi. Liikkuu kovin löysästi ja pehmyt selkä elää 

liikkeessä. 

AVO H 

 

valioluokka 

 

Dundane's Shooting Star FI37511/06 

Voimakas, erittäin hyväntyyppinen, aavistuksen lanneosaltaan pitkä. Erinomainen kaula ja ylälinja. 

Liikkuu hieman löysästi edestä. 

VAL ERI3 PN4 

 

Edendane's Audrey Hepburn FI37098/03 

Hieman lanneosaltaan pitkä, kaunispäinen narttu, erinomainen tyyppi. Hyvä eturinta ja voimakkaat 

takakulmaukset, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PN2 VACA 

 

Edendane's Luthien Tinuviel FI27698/04 

Mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäs narttu. Voimakas nartun pää. Riittävät etu- ja 

takakulmaukset, mutta hieman lyhyt reisi. Takapotku voisi olla parempi, liikkuu muuten hyvin. 

VAL ERI2 PN3 

 

veteraaniluokka 

 

Dogiwogin Laodicea FI37250/99 

Erinomaista tyyppiä, hieman kevytluustoinen, aavistuksen matalaraajainen tyttö. Hyvät päänlinjat, 

voimakkaat takakulmaukset, liikkuu hyvin sivulta katsoen. Eläinlääkärin todistus vasemman jalan 

poistetusta varpaasta, toisestakin puuttuu varvas. 

VET EVA 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Edendane's 

Hyvin tasainen ryhmä 3:sta eri yhdistelmästä. Hyvät päänlinjat ja rakenteet, erinomaiset sivuliikkeet 

ja hyvät värit. 



KASV1 KP ROP-PENTU BIS-3-KASV. 

 

 

 

sininen 

 

urokset 

 

junioriluokka 

 

Alexander FI33455/07 

Erittäin hyvän tyyppinen, lupaava nuori, voimakas, linjoiltaan oikea pää, hieman liikaa huulia, 

kaula voisi olla pidempi, mutta on hyväasentoinen. Hyvä rintakehän malli, hieman lyhyt reisi, hyvä 

hännänkiinnitys, mutta häntäruoto voisi olla pidempi. Erinomaiset käpälät, hyvä väri, mutta 

karvapeite puutteellinen kainaloissa ja reisien sisäpinnoilla. Liikkuu vielä epävakaasti. 

JUN EH3 

 

Bonel Yön Legenda FI17651/07 

Voimakas, mittasuhteiltaan hyvä uros. Kovin voimakas kallo ja kuono saisi olla hieman pidempi. 

Riittävä kaulan pituus, hieman niukat etu- ja takakulmaukset. Lyhyehkö reisi, liian laskeva lantio. 

Hyvä väri, mutta puutteellinen karvapeite. Liikkuu vielä kovin voimattomasti takaa ja levottomasti 

edestä. Hyvä luonne, tarvitsee aikaa. 

JUN EH4 

 

Herdolf With Hoppingham FI49868/06 

Hyvin kaunispäinen, hyväilmeinen nuori mies. Erinomainen kaula, riittävät etu- ja takakulmaukset. 

Hyvä häntä, hyvät käpälät, karvapeite saisi olla parempi, vielä kovin lentävät korvat. Hyvä luonne, 

liikkuu vielä levottomasti. Tarvitsee aikaa miehistyäkseen, kaunis huulilinja. 

JUN EH2 

 

Oldstone's Amiral Harley FI15166/07 

Hyvässä lihaskunnossa esitetty, voimakas, kovin lyhytsäärinen nuori mies. Oikeat päänlinjat, hyvä 

kaulan asento ja säkä. Ikäisekseen hyvä eturinta, hieman liian laskeva lantio, väri saisi olla 

puhtaampi. Liikkuu vielä holtittomasti ja saisi liikkua paremmalla takapotkulla. 

JUN EH1 

 

Saradane's I Can Fly FI27800/07 

JUN POISSA 

 

avoinluokka 

 

Cavliernobile FI47692/07 

AVO POISSA 

 

valioluokka 

 

Genedda Communis Sensus FI16211/06 

Erittäin hyväntyyppinen, hieman takaluisu kallo, muuten hyvä pää. Hyvä eturinta, erinomainen 

säkä, hyvä eturaajat ja käpälät. Reisi saisi olla leveämpi, hieman pitkä lanneosa, hieman laskeva 



lantio, hieman liikkeessä ylhäällä kannettu häntä. Aavistuksen karkea karva, karvapeite pitäisi olla 

parempi. 

VAL ERI3 PU3 

 

Bonel Odwald FI41624/02 

Voimakas, hieman pitkä, hieman paksukaulainen ja raskaslapainen. Kuono-osa voisi olla hieman 

täyteläisempi ja pidempi. Voimakas eturinta, voimakas syvä runko, liian lyhyt ja laskeva lantio. 

Voimakkaat takakulmaukset. Liikkuu todella löysästi edestä välillä, joka ontuu vasenta etujalkaa. 

Väri saisi olla syvempi. 

VAL EVA 

 

Diplomatic's Owen Orville FI20158/05 

Erinomaista tyyppiä oleva, hieman liikaa huulia, muuten hyvä pään malli. Hyvä kaulan asento, 

erinomainen eturinta ja hyvä runko, etukäpälät saisivat olla korkeammat. Saisi liikkua hieman 

paremmalla takapotkulla, hieman harva karvapeite. 

VAL ERI4 PU4 

 

Genedda Absit Invidia FI48194/05 

Aavistuksen matalaraajainen, erinomaiset päänlinjat, mutta kuono saisi olla hieman pidempi ja pää 

kokonaisuudessaan koiran kokoon nähden suurempi. Hyvä kaula ja säkä, riittävät etu- ja niukat 

takakulmaukset, kapea reisi. Saisi liikkua paremmalla takapotkulla. 

VAL ERI2 PU2 VACA 

 

Tavernier's Barret's Privateer FI31551/05 

Aavistuksen matalaraajainen, kuitenkin erinomaista tyyppiä oleva uros. Hieman liikaa huulia, 

kaunis ylälinja. Hieman harva peitinkarva, hyvä väri. Liikkuu löysästi edestä, muuten hyvin. 

VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 

 

veteraaniluokka 

 

Coleridge's Obi-Wan Kenobi FI30228/99 

VET POISSA 

 

nartut 

 

junioriluokka 

 

Beata FI53131/06 

Hieman ujosti esiintyvä, mittasuhteiltaan hyvä. Riittävä kaula ja hyvä kaulankaari. Hyvä eturinta, 

kovin laskeva lantio, niukat etu- ja takakulmaukset. Hieman harva peitinkarva, muuten hyvä väri ja 

karva. Liikkuu kovin lyhyellä askeleella, tarvitsee aikaa ja kehätottumusta. 

JUN H 

 

Bonel Yön Lumous FI17654/07 

Erinomaista tyyppiä, hyvänkokoinen, aavistuksen lanneosaltaan pitkä. Vielä kokonaisuudessaan 

löysä ja löysästi liikkuva kaunispäinen tyttö., Hyvä häntä ja väri, mutta hieman niukka karvapeite. 

Tarvitsee aikaa valmistuakseen. 

JUN EH1 

 

Herdolf Herbina Cyclone FI47229/06 



Selvästi lanneosaltaan pitkä, pienehkö tyttö. Hieman liikaa kaulanahkaa, hyvä ylälinja ja hännän 

kiinnitys. Hyvä väri, mutta kovin niukka karvapeite, hyvä luonne. 

JUN H 

 

Oldstone's Aethelwyne Blue FI15165/07 

Matalaraajainen, lanneosaltaan pitkä, hieman kevytpäinen tyttö. Erinomainen kaula, vielä kovin 

pehmyt selkä, riittävät etu- ja takakulmaukset, niukka karvapeite, tarvitsee kovasti aikaa 

valmistuakseen. 

JUN H 

 

Saradane's It's Our Lady FI27807/07 

JUN POISSA 

 

nuortenluokka 

 

Bonel Xara FI21090/06 

Hieman tuhdissa kunnossa esitetty, voimakas narttu. Aavistuksen liikaa huulia, hyvä kaula, hieman 

pehmyt selkä. Hyvä eturinta ja riittävät etukulmaukset. Lyhyt reisi ja sääri, hieman puutteelliset 

takakulmaukset. Väri voisi olla syvempi, hieman lyhyt häntäruoto, hieman niukka karvapeite. 

Liikkuu ponnettomasti. 

NUO EH2 

 

Bonel Xena FI21087/06 

Kovin niukkaturkkinen ja vielä löysä, hyväntyyppinen tyttö. Hyvät päänlinjat, kaunis kaula, 

erinomainen säkä. Vielä kovin löysät kyynärpäät. Hieman liian luisu lantio, tarvitsee aikaa. 

NUO EH1 

 

avoinluokka 

 

Bonel Poems Of Passion FI45453/02 

AVO POISSA 

 

valioluokka 

 

Bonel Onella FI41628/02 

Erittäin hyväntyyppinen, kovin puutteellisessa karvapeitteessä esitetty. Takaa voimattomasti ja 

ahtaasti liikkuva, hyväpäinen tyttö. Hyvä kaula ja eturinta. voimakkaat takakulmaukset. Väri voisi 

olla syvempi. 

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 

 

kasvattajaluokka 

 

Kennel Bonel 

Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä, hyväntyyppisiä, pääsääntöisesti kaunispäisiä 

tanskandoggeja. Kovin puutteelliset karvapeitteet, hyvät värit. Liikunta saisi olla tiiviimpää, 

luonteet ok. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 


