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keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Brahman FI16029/07
Erittäin hyväntyyppinen, hieman pitkärunkoinen nuori uros. Pitkä urosmainen pää, tummat silmät,
hyvä purenta, hyvä korvien asento, hyvä kaula, liian pitkä ja vielä löysä selkä. Hyvä rintakehän
syvyys, hyvä eturinta. Erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset. Väri saisi olla puhtaampi. Liikkuu
hyvin sivusta, hieman ahtaasti takaa ja vielä löysästi edestä.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Finlandia's Keep On Bandit FI28622/05
Erittäin hyväntyyppinen, hieman korkearaajainen. Hyvä uroksen pää, liian vaaleat silmät, hampaat
eivät ole suorassa rivissä. Kaunis Kaula, lapa, lyhyt runko. Hyvä hännänkiinnitys, rintakehä saisi
olla syvempi, hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeessä pitäisi olla enemmän
voimaa.
AVO EH1
Love-Dane's Ässä-Kuningas FI19894/06
Rosmainen, erittäin hyväntyyppinen, urosmainen pää. Hieman vaaleat silmät, hyvä purenta,
kuononselkä saisi olla suorempi. Hyvä kaula, hieman pitkärunkoinen. Hyvä hännänkiinnitys ja
pituus. Erittäin suora etuosa, hyvin kulmautunut takaa. Väri saisi olla puhtaampi, liikkuu hyvin,
tarvitsee näyttelytottumusta.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Grand Kroyer's Athos FI42483/03
Erittäin hyväntyyppinen, urosmainen, hyvät mittasuhteet. Hyvä luusto, urosmainen pää ja ilme,
hyvä purenta. Vahva kauniisti kaartuva kaula, hyvä säkä, vahva selkä. Hyvin kiinnittynyt häntä,
syvä ja leveä rintakehä. Hieman suora edestä, kaunis alalinja. Erittäin hyvin kulmautunut takaa, väri
saisi olla puhtaampi ja turkki paremmassa kunnossa tänään. Liikkuu maatavoittavasti.
VAL ERI1 PU1 VSP
Love-Dane's Yrjä-Suuri FI30090/04
Urosmainen, erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet. Miellyttävä pää, kauniit silmät, hyvä
purenta. Hyvä kaula, selkälinja saisi olla parempi, hieman jyrkkä lantio. Liian suora etuosa, hyvät
takakulmaukset, hyvä väri. Hieman sisäänkiertyneet käpälät. Löysät kyynärpäät, liikkeessä hieman
takakorkea.
VAL EH3
Love-Dane's Ying Yang FI30091/04

Urosmainen, erittäin hyväntyyppinen, vahva luusto, urosmainen pää, hieman raskas kallo-osa, hyvä
purenta, kaunis ilme. Vahva kaula, hieman pitkä selkä, hieman suora edestä, leveä ja syvä rintakehä.
Hyvin kulmautunut takaa, väri saisi olla puhtaampi. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
VAL ERI2 PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Love-Dane's Cute Sunshine FI48911/07
Erittäin hyväntyyppinen, pitkärunkoinen nuori narttu. Kaunis narttumainen pää ja ilme, hyvä
purenta. Kaunis kaula, hyvä säkä, hyvin kiinnittynyt häntä. Rintakehä vielä kehitysvaiheessa, hyvät
kulmautunut takaa. Liikkeessä vielä paljon löysyyttä ja pentumaisuutta.
JUN ERI1 PN4 VASERT
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Alter Ego FI45003/04
Hyväntyyppinen, hieman pitkärunkoinen narttu. Narttumainen pää, ilmettä häiritsevät soikeat
silmät, hyvä purenta, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Lyhyt kaula, selkä saisi olla
lyhyempi ja vahvempi. Hyvä rintakehän syvyys ja leveys, alalinja voisi olla parempi. Riittävät etuja takakulmaukset. Juovat saisivat olla selvemmät. Liikkeessä takakorkea. Takaliikkeet ahtaat,
miellyttävä luonne.
AVO H
Love-Dane's Strawberry FI31683/01
Erittäin hyväntyyppinen, narttumainen, hieman kevytrunkoinen. Narttumainen pää ja ilme, oikea
purenta, korvat saisivat olla parempiasentoiset. Hyvä kaula, hyvä rungonpituus, rintakehä saisi olla
syvempi ja leveämpi. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkeet vapaat. Erittäin miellyttävä luonne.
AVO EH2
Yellowskin's Eve Of Eden for CC FI40518/06
Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä luusto. Kaunis
narttumainen pää ja ilme, hyvä purenta, riittävä kaulanpituus. Hyvä selkälinja, hyvä
hännänkiinnitys, hieman suora edestä. Rintakehä vielä kehitysvaiheessa, hyvin kulmautunut takaa,
hyvä väri ja maski. Liikkeet vapaat, esiintyy hyvin.
AVO ERI1 PN3 SERTI
VALIOLUOKKA
Daneplanet Blazing Star FI32887/06
Erittäin hyväntyyppinen, vahvaluustoinen nuori narttu. Kaunis narttumainen pää ja ilme, oikea
purenta, kaunis ylälinja. Hyvät mittasuhteet rungossa. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, rintakehä
vielä kehitysvaiheessa. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Tosi hyvät käpälät.
VAL ERI2 PN2
Love-Dane's Very Hot Romance FI16369/03
Erittäin hyväntyyppinen, hyväluustoinen 5 v narttu. Narttumainen pää ja ilme, purenta ok, hieman
isot korvat. Kaunis ylälinja, hyvin kiinnittynyt, hieman pitkä häntä. Hyvin kulmautunut edestä ja
takaa. Syvä ja leveä rintakehä, hyvät käpälät. Liikkuu maatavoittavalla hyvällä askeleella.

VAL ERI1 PN1 ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Love-Dane's
Hyvä kasvattajaryhmä, samantyyppisistä koirista. Hyvät luusto, hyvät päät ja ilmeet. Hyvät liikkeet
ja luonteet. Onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Anxious Davidson Harley FI13922/04
Erittäin hyväntyyppinen, hyväluustoinen nuori uros. Maskuliininen pää, oikea purenta, suupielet
saisivat olla kuivemmat. Hyvä kaula ja selkälinja, hyvät mittasuhteet rungossa. Hyvin kiinnittynyt
hieman pitkä häntä. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus, hyvä eturinta.
Liikkuu hyvällä askeleella, takaa kinnerahtaasti. Hyväksyttävä väritys ja merkit.
AVO ERI1 PU3 SERTI
Black Terminator's Corona Borealis FI32780/06
Erittäin hyväntyyppinen, kaunislinjainen nuori uros. Urosmainen pää, missä saisi olla enemmän
jaloutta, ilmettä häiritsevät punottavat sidekalvot, huulet saisivat olla kuivemmat ja tiiviimmät.
Kaunis pää ja ylälinja, hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, väri voisi olla
parempi. Liikkeestä puuttuu vielä voima, tarvitsee kovasti näyttelykoulutusta.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Lee's Tigerland From Ravendane FI12346/06
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää ja ilme, purenta ok, kaunis kaula ja
ylälinja. Hyvin kiinnittynyt häntä, hyvä rintakehän leveys, syvyys ja pituus. Erittäin hyvät etu- ja
takakulmaukset. Hyväksyttävä väritys. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
VAL ERI1 PU1 ROP
Nikolas Copernicus Von Der Schlehhecke FI51897/05
Erittäin hyväntyyppinen, pitkärunkoinen musta uros, urosmainen pää, missä hyvät mittasuhteet.
Hieman raskas kallo-osa, isohkot korvat, hyvä kaula. Hieman takakorkea, hieman suora olkavarsi,
riittävät takakulmaukset. Kaunis väri, liikkuu ja esiintyy hyvin.
VAL ERI2 PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07

Erittäin hyväntyyppinen narttumainen hyväluustoinen juniori. Kaunis narttumainen pää, hyvä
purenta, kaunis kaula. Hieman pitkä selkä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvin kehittynyt
rintakehä. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Toivoisin enemmän värimerkkejä.
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP
Anxious Full Of Life FI38989/07
Erittäin hyväntyyppinen nuori vielä pentumainen narttu. Narttumainen pää ja ilme, hyvä purenta.
Kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyväksyttävä väritys. Liikkuu vielä erittäin
pentumaisesti.
JUN ERI2 PN2 VASERT
Ozaenas Orcidea To B-T FI43214/07
Erittäin hyvätyyppinen, korkearaajainen narttumainen. Hyvä luusto, narttumainen pää, ilmettä
häiritsevät punottavat sidekalvot, hyvä purenta. Hyvät korvat, hyvä kaula, selkälinja saisi olla
laskevampi. Liian suora etuosa, riittävästi kulmautunut takaa, rintakehä ei ole riittävän syvä ja
leveä. Liikkeet vapaat, esiintyy hyvin.
JUN EH3
AVOINLUOKKA
Black Terminator's Cecilia FI32778/06
Erittäin hyväntyyppinen, narttumainen, hyvä luusto, kaunis narttumainen pää ja ilme, purenta ok.
Etuasentoinen kaula, selkälinja saisi olla laskevampi, hyvä hännänkiinnitys. Liian etuasentoinen
olkavarsi ja liian pysty lapa. Hyvin kulmautunut takaa, hyväksyttävä väritys. Esiintyy ja liikkuu
hyvin.
AVO EH1
VETERAANILUOKKA
Anxious Morning Glory FI29276/99
Erittäin hyväkuntoinen veteraani. Hyvä luusto, hyvät mittasuhteet, narttumainen pää ja ilme, hyvät
hampaat. Kaunis ylälinja, erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvä väritys. Liikkuu ja esiintyy
upeasti.
VAL ERI1 PN3 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Anxious
Erinomainen kasvattajaryhmä, korkeatasoisista koirista. Kauniit päät ja ilmeet. Hyvät luustot,
rungot, hyvät rakenteet kaikilla koirilla. Hyvät liikkeet. Onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV.

Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel Yön Ensimmäinen FI17650/07

Isokokoinen urosmainen nuori uros. Urosmainen pää ja ilme, hyvä purenta, hyvä kaula. Hieman
pitkä selkä ja jyrkkä lantio. Hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa. Rintakehä vielä
kehitysvaiheessa. Liikkeestä puuttuu vielä voima, tarvitsee vielä paljon aikaa, hyvä väri.
Miellyttävä luonne.
JUN EH1
Elderberry's Kingston VDH119509
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Genedda Cum Bona Gratia FI16210/06
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Bonel Gosma FI20507/98
VAL POISSA

