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musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Megappon TD Hogarth FI17395/08
AVO POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Magic Alaunt Gimma FI45587/09
Hyvän tyyppinen juniori narttu, jolle saa tulla kokoa ja vahvuutta lisää. Hyvä pään pituus ja
yhtenäiset linjat. Hieman kyömy kuononselkä, oikea purenta, hyvät silmät, kaula. Hyvät raajat ja
käpälät, kevyt luusto, eturinta ja runko saavat vahvistua. Vielä kovin tehottomat liikkeet. Musta väri
turhan ruskea, hyvä käytös.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Anxious Graffiti FI14045/09
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen nuori narttu. Hyvä pään pituus ja yhtenäiset linjat, oikea
purenta, hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset, liikkuu
edestä ahtaasti, muutoin hyvin. Hyvä harlekiini väritys, puhtaalla vakoisella pohjalla, hyvä käytös.
NUO ERI1 PN2 SERTI
Danemanian Tyylilyyli FI62269/08
NUO POISSA
VALIOLUOKKA
Anxious French Kiss FI38990/07
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä pään pituus, yhtenäiset linjat, oikea purenta, siniset silmät,
lihanvärinen kirsu. Kaunis kaula, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, hyvin kulmauksin.
Liikkuu hyvin, hyvä puhdas valkoinen pohjaväri, läiskät voisivat jakautua tasaisemmin. Hyvä
käytös, tässä koirassa on sitä ylväyttä mitä tanskandogissa tulee olla!
VAL ERI1 PN1 ROP

sininen
UROKSET

NUORTENLUOKKA
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Eriomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja pään linjat, mutta siinä saisi olla enemmän
pituutta, oikea purenta, hyvä kaula. Sopiva luusto, hyvät käpälät, eturinta ja runko saavat voimistua.
Liikkuu hyvin, hieman rusehtava sininen väri, hyvä käytös.
NUO ERI1 PU1 SERTI ROP RYP-4
VETERAANILUOKKA
Genedda Robin Hood FI17527/01
VET POISSA

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09
Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvin kehittynyt urospentu. Kallo-osa saa kehittyä, oikea purenta, hyvä
kaula, raajat ja käpälät. Hyvä luusto, eturinta ja runko saavat rauhassa kehittyä. Sopivat kulmaukset,
liikkuu hyvin, hyvä käytös.
PEN1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen junioriuros. Hyvä pään pituus, melko yhtenäiset linjat, oikea
purenta, kuono-osa saa täyttyä silmien alta. Hyvä kaula, sopiva luusto, hyvät käpälät, eturinta ja
runko saavat kehittyä ja kulmaukset voimistua. Liikkeessä takakorkea, hieman lyhyt taka-askel,
hyvä käytös.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Daneplanet Cloak'n Dagger FI15547/7
AVO POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Elrond's Pearl FI37110/09
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä pään pituus, linjat voisivat olla yhtenäisemmät, oikea purenta,
hieman syvällä sijaitsevat silmät. Kaunis kaula, hyvä luusto, käpälät, eturinta ja runko, hyvin
kulmauksin. Hieman pehmeä selkä liikkeessä, liikkuu erittäin hyvin, hyvä tiikerijuovitus, erittäin
hyvä käytös.

JUN ERI1 VASERT
Wundervoll Aurinia Marley FI50058/09
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu. Riittävän pitkä pää, jossa yhtenäiset linjat,
kokoa saa tulla enemmän. Oikea purenta, hyvät silmät ja korvat, pitkä kaula. Hyvät raajat ja käpälät,
sopiva luusto, eturinta ja runko saavat voimistua, samoin kulmaukset, niin edessä kuin takana. Vielä
kapeat liikkeet, pyöreä lanneosa, liikkeessä turhan korkea häntä, hyvä tiikerijuovitus, hyvä käytös.
JUN H
AVOINLUOKKA
Chic Carelia's Darina FI41625/08
AVO POISSA
Chic Carelia's Deanna FI41626/08
Erinomainen tyyppi ja koko, kaunisilmeinen narttu, hyvä pitkä pää, jossa yhtenäiset linjat, oikea
purenta, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaula, hyvät raajat ja käpälät, hieman pystyt ranteet, hyvä
eturinta ja runko, hyvin kulmauksin. Ahtaat etuliikkeet, hyvä sivuaskel, hyvä käytös.
AVO ERI1 PN4 SERTI
Chic Carelia's Delilah FI41627/08
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus, oikea purenta, hyvät silmät
ja korvat, hyvä kaula. Riittävä luusto, hyvät raajat ja käpälät. Pystyt ranteet, hyvä eturinta ja runko,
suora olkavarsi, hyvä polvikulma. Hieman ahtaat etuliikkeet, hyvät sivuliikkeet, hyvä käytös.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Love-Dane's Cute Polarqueen FI48909/07
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä pään pituus ja yhtenäiset linjat. Oikea purenta, hyvät silmät ja
korvat, kaunis kaula, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, hyvin kulmauksin. Liikkuu
hyvin, hyvä käytös.
VAL ERI3 PN3
Chic Carelia's Beulah Fawn FI16031/07
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä pään pituus, melko yhtenäiset linjat, oikea purenta, hyvät silmät
ja korvat. Kaunis kaulalinja, hyvät raajat, luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, hyvin
kulmauksin. Liikkuu erittäin hyvin, oikea dogin olemus, hyvä käytös.
VAL ERI1 PN1 ROP RYP-1 BIS-2
Love-Dane's Cute Aurum FI48910/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus, oikea purenta, hyvät silmät
ja korvat. Hyvä kaula, raajat, luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, hyvin kulmauksin. Liikkuu
hyvin, hieman nokinen keltainen väri, hyvä käytös.
VAL ERI4
Love-Dane's Wild Midnight FI1265/04
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät pään linjat ja pituus, hieman raskas kallo-osa, oikea purenta,
hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaulalinja, hyvät raajat, luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko,
hyvin kulmauksin. Liikkuu hyvin, hyvä käytös.

VAL ERI2 PN2
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia's
Erittäin hyvä ryhmä, erittäin hyviä rotunsa edustajia. Kaikilla koirilla hyvät päät ja rakenteet,
miellyttävät luonteet. Onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV. BIS-1-KASV.

