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keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Edendane's Fortune Teller 14449/06
Erinomainen, hyvin tasapainoinen narttupentu. Jalo, hyvin muodostunut pää, tänään hieman matala
otsapenger. Hyvin kiinnittyneet korvat, kauniit tummat silmät. Hyvä purenta. Elegantti kaula joka
jatkuu kauniina ylälinjana. Riittävän jalot kulmaukset edessä. Hyvä selkä, hyvin muodostunut
rintakehä, hyvin korostunut eturinta. Hienot takakulmaukset. Erinomaiset raajat ja kauniit käpälät.
Hyvä häntä, karva ja väri. Liikkuu erinomaisella tyylillä ja askeleella. Etuliike vielä epävakaa.
Ihastuttava luonne ja hyvin esitetty.
PEK 1KP ROP-PENTU
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Dante 35386/05
Hyvät mittasuhteet. Maskuliininen, hyvin muodostunut pää, hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä silmien
muoto ja väri, mutta toivoisin tiiviimmät silmäluomet. Hyvä purenta. Elegantti kaula. Hieman suorat
etukulmaukset. Lyhyt, vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Normaalit kulmaukset takana.
Erinomaiset raajat ja hyvät käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu hieman lyhyellä ja epävakaalla
askeleella tällä hetkellä. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
JUN H
Alder Glade's Dave 35387/05
Voimakas junioriuros jolla hyvät mittasuhteet. Maskuliininen, hieman kapea pää. Hyvin kiinnittyneet
korvat. Hyvän muotoiset silmät, jotka voisivat olla hitusen tummemmat. Hyvä purenta. Hieman ohuet
huulet. Vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Erinomaiset kulmaukset takana. Hyvät raajat ja
kauniit käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu lyhyellä ja epävakaalla askeleella tällä hetkellä,
mutta hyvällä tyylillä. Ihastuttava luonne ja hyvin esitetty.
JUN H
Catapha's Gold Bacardi 32136/05
Hyvä tyyppi. Elegantti junioriuros joka tarvitsee vielä lisää aikaa saadakseen lisää vahvuutta ja
voimakkuutta. Jalo, hyvän muotoinen pää joka voisi olla hieman maskuliinisempi. Hyvin kiinnittyneet
korvat, hyvän muotoiset kauniit silmät. Hyvä purenta. Elegantti kaula. Suorat kulmaukset edessä ja
takana. Vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä joka vaatii lisää aikaa täyttyäkseen. Riittävä lusto.
Erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja väri. Hieman turhan ylpeä hännästään. Liikkuu lyhyellä askeleella
mutta tasapainoisesti. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
JUN T

NUORTENLUOKKA
Grandman's Luca Jr 46881/04
NUO POISSA
Lulubelle's Dash of Gold 23915/05
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Maskuliininen, hyvän muotoinen pää jossa hyvät
yhdensuuntaiset linjat. Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvän muotoiset silmät, mutta silmäluomet voisivat
olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Elegantti kaula, mutta hieman jyrkkä kaulan asento. Suorat kulmaukset
edessä. Lyhyt vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä, eturinta voisi olla paremmin korostunut.
Normaalit takakulmaukset. Erinomaiset raajat ja hyvät käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu
hyvällä tyylillä, hieman lyhyesti ja epävakaasti edestä. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Budoar James 43066/03
Voimakas uros joka voisi olla vähän elegantimpi. Maskuliininen, hyvän muotoinen pää. Hyvin
kiinnittyneet korvat. Hyvän muotoiset silmät jotka voisivat olla hitusen tummemmat. Epätasainen
purenta. Riittävästi kaulaa. Hyvät olkapäät, hieman suora olkavarsi. Vahva selkälinja. Kuninkaallinen
runko. Hienot kulmaukset takana. Erinomaiset raajat ja käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu
hyvällä tyylillä ja riittävällä potkulla. Hieman lyhyt etuaskel. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Dogiwogin Prince 24675/04
Erinomainen tyyppi. Hyvän muotoinen, maskuliininen pää. Hienot yhdensuuntaiset linjat. Hyvin
kiinnittyneet korvat jotka ovat hyvän kokoiset. Erinomaiset silmät. Hieno huulten asento, mutta huulet
voisivat olla vähän kuivemmat alaleuassa. Hyvä purenta. Kaunis kaula. Harmoniset kulmaukset edessä
ja takana. Lyhyt, vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Erinomaiset kulmaukset takana, hieno
reiden leveys. Hyvä karva, väri ja häntä. Erinomaiset raajat ja käpälät. Liikkuu erinomaisella tyylillä ja
askeleella. Erinomaisesti esitetty.
VAL ERI2 PU2
Edendane's Thranduil 27696/04
Voimakas. Maskuliininen pää, hyvät posket, kauniit yhdensuuntaiset linjat. Kauniit tummat silmät,
hyvin kiinnittyneet korvat jotka ovat hyvää kokoa. Hyvä purenta. Elegantti kaula joka jatkuu kauniisti
ylälinjaan. Harmoniset kulmaukset edessä ja takana. Ylälinja voisi olla liikkeessä vahvempi. Hyvin
muodostunut rintakehä ja hyvin korostunut eturinta. Aavistuksen pitkä lanneosa. Erinomaiset raajat ja
käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
VAL ERI4 PU4
Love-Dane’s Victory Of North 16372/03
Erinomainen maskuliininen, hyvin muodostunut pää joka on riittävän pitkä. Hienot, yhdensuuntaiset
linjat. Hyvin kiinnittyneet korvat, tummat silmät, mutta taipumus sisäkierteisiin silmäluomiin. Hyvät

huulet ja purenta. Elegantti kaula. Hyvät olkapäät, hieman suorat olkavarret. Lyhyt, vahva selkä. Hyvin
muodostunut rintakehä. Normaalit kulmaukset takana mutta seisoo ja liikkuu hieman epävakaasti.
Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu hyvällä tyylillä ja askelpituudella.
Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
VAL ERI3 PU3
Love-Dane’s Quick Duke 35277/00
Erinomainen tyyppi. Voimakas valiouros, rakentunut hienoille linjoille. Maskuliininen, hyvin
muodostunut pää joka on hyvän pituinen. Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvä
purenta. Hyvä kaula ja olkapäät. Suora olkavarsi. Vahva selkä. Voimakas runko ja hyvin korostunut
eturinta. Hienot kulmaukset takana. Erinomaiset raajat ja käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu
erinomaisella tyylillä ja askeleella. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
VAL ERI1 PU1 ROP
VETERAANILUOKKA
Finn Select Ilex 18733/98
8,5v. jolla hyvät mittasuhteet. Maskuliininen, hyvän muotoinen pää. Hyvin kiinnittyneet korvat.
Kauniit silmät. Hyvä purenta. Riittävä kaula mutta jyrkkä kaulan kiinnitys. Suorat kulmaukset edessä ja
lyhyt vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä jossa hyvä pituus ja syvyys. Riittävät kulmaukset
takana mutta kapeat reidet. Sopiva luusto ja hyvät käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu jäykästi
takaa ja lyhyellä askeleella edestä. Hyvä tyyli. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty. Erinomaisessa
kunnossa, mikä on kunniaksi omistajalle.
VET H
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Daphne Great-M 35389/05
Erinomainen tyyppi. Hyvän muotoinen, jalo, feminiininen pää joka on hyvän pituinen. Hienot
yhdensuuntaiset linjat. Hyvin kiinnittyneet korvat, tummat kauniit silmät. Hyvät huulet ja purenta.
Elegantti kaula, riittävät etukulmaukset. Lyhyt, vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Riittävät
kulmaukset takana, hieno reiden leveys. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella ja
tyylillä, vielä hieman epävakaasti edestä. Aavistuksen lyhyt häntä jonka kantaa hyvin. Erinomainen
luonne ja hyvin esitetty.
JUN EH4
Alder Glade's Dearie 35391/05
Erinomainen tyyppi. Hyvän muotoinen, jalo pää joka hyvän pituinen. Hyvin kiinnittyneet korvat.
Kauniit silmät. Hyvät huulet ja purenta. Hienot, yhdensuuntaiset linjat. Elegantti kaula. Hyvät olkapäät,
hieman suorat olkavarret. Vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Normaalit kulmaukset takana.
Sopiva luusto, hyvät käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Hyvin korostunut eturinta. Liikkuu hyvällä
tyylillä ja askeleella. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
JUN ERI2 PN2 VASERT
Alder Glade's Denice 35393/05

Elegantti juniorinarttu joka tarvitsee vielä aikaa saadakseen lisää voimaa ja massaa. Hyvän muotoinen,
jalo pää, hyvin kiinnittyneet korvat. Hienot silmät. Hyvät huulet ja purenta. Elegantti kaula. Riittävästi
kulmautunut edestä. Vahva selkälinja. Hieman lyhyt rintakehä ja ylösnouseva vatsalinja. Voisi olla
runsaammin kulmautunut takaa ja reidet ovat vähän kapeat. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä karva,
väri ja häntä. Liikkuu riittävällä potkulla mutta tulisi kokonaisuutena olla vakaampi. Erinomainen
luonne ja hyvin esitetty.
JUN H
Dundane's Shooting Star 37511/06
Erinomainen, hyvin tasapainoinen. Hyvän muotoinen, feminiininen pää. Hyvin kiinnittyneet korvat.
Hyvät yhdensuuntaiset linjat. Hyvän muotoiset silmät jotka voisivat olla hitusen tummemmat. Hyvä
huulikulma ja purenta. Elegantti, hyväasentoinen kaula. Harmoniset kulmaukset edessä ja takana.
Vahva selkä, hyvin muodostunut rintakehä. Voisi olla aavistuksen lyhyempi lanneosastaan.
Erinomaiset raajat ja käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Maski voisi olla selvempi. Liikkuu hyvällä
askeleella ja tyylillä. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.
JUN ERI1 PN1 VSP SERTI ROP-JUNIORI
Red Rublev Walkyrie 44273/05
Hyvin tasapainoinen, hyvät mittasuhteet. Hyvän muotoinen, feminiininen pää. Hienot yhdensuuntaiset
linjat. Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvän muotoiset tummat silmät, silmäluomet voisivat olla vähän
tiiviimmät. Hienot huulet ja hyvä purenta. Hyvä kaula ja olkapäät. Hieman suorat olkavarret. Lyhyt,
vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä ja korostunut eturinta. Normaalit kulmaukset takana.
Erinomaiset raajat ja käpälät. Hyvä häntä. Hyvä karva ja väri. Liikkuu hyvällä tyylillä ja
askelpituudella mutta vasemmalla takajalalla tänään epäpuhtaasti. Erinomainen luonne ja hyvin
esitetty.
JUN EVA
Red Rublev Wanamo 44274/05
Vahva juniorinarttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvän muotoinen, feminiininen pää joka voisi olla
kokonaisuutena hieman pidempi. Hienot yhdensuuntaiset linjat. Hyvät korvat. Hyvä silmien malli ja
väri, mutta silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Harmoniset kulmaukset
edessä ja takana. Vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Ihastuttava
reiden leveys. Hyvä lihaksisto. Liikkuu hyvällä tyylillä ja askeleella. Hyvä karva, väri ja häntä. Iloinen
luonne. Hyvin esitetty.
JUN EH3
NUORTENLUOKKA
Grandman's Lucerne
NUO POISSA
Helisain Caramel 14155/05
Erinomainen, hienot mittasuhteet. Hyvän muotoinen, feminiininen pää. Hyvin kiinnittyneet korvat.
Kauniit tummat silmät. Hienot yhdensuuntaiset linjat. Hyvät huulet ja purenta. Elegantti jalo kaula joka
jatkuu kauniisti ylälinjaan. Harmoniset kulmaukset edessä ja takana. Lyhyt, vahva selkä. Hyvin
muodostunut rintakehä ja hyvin korostunut eturinta. Erinomaiset takakulmaukset ja ihastuttava reiden

leveys. Erinomaiset raajat ja käpälät. Hyvä karva, juovat ja häntä. Liikkuu hyvällä tyylillä ja askeleella.
Iloinen luonne ja hyvin esitetty.
NUO ERI1 PN3
Maxidan's Georgia 18490/05
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
C'mon Pippilångstrump 45524/04
Erinomainen tyyppi. Jalo, hyvän muotoinen pää. Otsapenger voisi olla hieman selvempi. Aavistuksen
korkealle kiinnittyneet korvat. Kauniit silmät. Hyvät huulet ja huulikulmat. Hyvä purenta. Hyvä kaula
ja olkapäät. Hieman suora olkavarsi, vahva lyhyt selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Normaalit
kulmaukset takana, hieno reiden leveys. Erinomaiset raajat ja käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä.
Liikkuu hyvällä tyylillä ja askeleella mutta edestä epävakaasti. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
AVO ERI1 PN4
Dogiwogin A Fainomenon 42984/04
Hyvän muotoinen, feminiininen pää jossa voisi olla enemmän huulta. Hyvin kiinnittyneet korvat.
Tummat kauniit silmät. Hyvät purenta. Hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut edestä. Vahva selkä
seistessä. Hyvin muodostunut rintakehä. Normaalit kulmaukset takana, hieno reiden leveys. Hyvä
karva, väri ja häntä. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella mutta ylälinja saisi olla
vahvempi liikkeessä. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
AVO EH2
Wilhelmiinan Wii-Wak-Oodi 47426/04
Voimakas narttu joka voisi olla hieman elegantimpi. Hyvän muotoinen, feminiininen pää, joka voisi
olla hieman jalompi. Hyvin kiinnittyneet korvat, tummat silmät. Hieman raskaat huulet, mutta hyvä
huulikulma ja purenta. Hyvä kaula. Harmoniset kulmaukset edessä ja takana. Vahva selkä seistessä.
Hyvin muodostunut rintakehä ja korostunut eturinta. Hyvät raajat ja käpälät. Normaalit kulmaukset
takana. Hyvä karva ja juovat. Hyvä häntä. Liikkuu epävakaasti edestä ja etuosa laskee liikkeessä.
Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.
AVO H

sininen
UROKSET
PENTULUOKKA
Genedda Communis Sensus 16211/06
8kk. Hyvän muotoinen pää joka voisi olla hieman kuivempi ja huulet hieman pienemmät. Hyvin
kiinnittyneet korvat. Hyvä silmien muoto. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Normaalit kulmaukset edessä.
Tänään hieman liioiteltu ylälinja. Hyvin muodostunut rintakehä ja korostunut eturinta. Hieman laskeva

risti ja suorat takakulmaukset. Hieman kapeat reidet. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Kaunis sininen väri.
Hyvä häntä. Liikkuu hieman lyhyin askelin takaa. Iloinen luonne. Hyvin esitetty.
PEK 1
NUORTENLUOKKA
Diplomatic's Owen Orville 20158/05
Erinomainen tyyppi. Hyvän muotoinen, maskuliininen pää. Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä silmien
muoto ja väri. Silmäluomet voisivat olla hieman tiiviimmät. Hieno huulikulma, epätasainen purenta.
Elegantti kaula ja kaunis kaulan kiinnitys. Harmoniset kulmaukset edessä ja takana. Lyhyt, vahva
selkä. Hyvä rinnan syvyys mutta kylkiluut voisivat olla kaarevammat. Sopiva luusto. Hyvät käpälät.
Erinomainen karva ja sininen väri. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä tyylillä ja askeleella. Etuliike voisi olla
tasaisempi. Ihastuttava luonne. Hyvin esitetty.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Bonel Oswald 41624/02
Voimakas. Hyvät rungon mittasuhteet. Voimakas, maskuliininen pää. Hienot yhdensuuntaiset linjat.
Huulia voisi olla enemmän. Hyvä silmien muoto. Hyvin asettuneet ja kiinnittyneet korvat. Hyvä
purenta. Riittävästi kaulaa. Hieman suorat kulmaukset edessä. Lyhyt, vahva selkä. Hyvin muodostunut,
vahva rintakehä. Hieman laskeva risti ja suorat kulmaukset takana. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä
karva. Hieman epätasainen sininen väri. Hyvä häntä. Liikkuu vähän lyhyin askelin edestä ja takaa.
Voisi olla hieman elegantimpi jotta pääsisi täysin esiintymään edukseen. Hyvin esitetty.
VAL EH1
Bonel Quentin Blue 28150/03
Mittasuhteiltaan hyvä pää jonka toivoisin olevan elegantimpi. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula.
Hyvät kulmaukset edessä, mutta lyhyt olkavarsi. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvä runko ja luusto
mutta voisi olla tiiviimpi kokonaisuus. Liikkuu voimattomasti takaa.
VAL EH3
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Diplomatic's Oprah Winfrey 16718/05
Erinomainen tyyppi. Hyvin tasapainoinen, jalo pää jossa hienot yhdensuuntaiset linjat. Hyvät huulet,
silmät ja korvat. Hyvä purenta. Kaunis ilme. Elegantti kaula joka yhdistyy kauniisti selkään.
Harmoniset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä selkä. Hyvin muodostunut rintakehä ja korostunut
eturinta. Riittävä luusto, hyvät käpälät. Hyvä karva ja häntä. Tänään hieman epätasainen sininen väri.
Liikkuu erinomaisella tyylillä ja ihastuttavalla askeleella. Ihastuttava luonne ja hyvin esitetty.
Ihastuttavat linjat ja tyyli.
NUO ERI1 PN1 ROP SERTI
VETERAANILUOKKA

Sajonne Liebelei 34725/98
Voimakas. Hyvät mittasuhteet. 8v. Hyvän muotoinen feminiininen pää. Hienot yhdensuuntaiset linjat.
Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä silmien muoto ja väri. Purennassa näkyy ikä. Hyvät huulet ja
huulikulma. Hyvä kaula. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Hieman pehmeä selkä. Hyvin
muodostunut rintakehä, vatsalinja voisi olla hieman kiinteämpi. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Hyvä
karva, väri ja häntä. Liikkuu hieman jäykästi takaa ja löysin kyynärpäin. Kauniissa kunnossa.
Ihastuttava luonne ja varmasti ilo omistajalleen. Hyvin esitetty.
VET EH1

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Mi'Havana Bark The Moon 17747/06
Hyvin tasapainoinen. Hyvän muotoinen pää, hyvä pään pituus ja yhdensuuntaiset linjat. Hyvät silmät ja
korvat. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Harmoniset kulmaukset edessä ja takana. Vahva selkä. Hyvin
muodostunut rintakehä ja hyvin korostunut eturinta. Seisoo ja liikkuu hieman epäkootusti takaa. Hyvät
raajat ja käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu hyvällä askeleella halutessaan kulkea kaikilla
neläjllä jalallaan. Erinomainen luonne, hyvin esitetty.
PEK 1 KP ROP-PENTU
Mi'Havana Better Than You 17744/06
Hyvin tasapainoinen urospentu joka tarvitsee hieman lisää itseluottamusta jotta pääsee esiintymään
edukseen. Hyvän muotoinen pitkä pää jossa hienot linja. Tummat, kauniit silmät. Elegantti kaula.
Harmoniset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Hyvät raajat ja
käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu hyvällä tyylillä ja askeleella.
PEK 2
NARTUT
PENTULUOKKA
Avanlanche 12656/06
8kk. Pää voisi olla hieman pidempi ja jalompi kokonaisuudessaan. Huolimattomasti kannetut korvat.
Erinomaiset silmät. Hyvä purenta mutta voisi olla enemmän huulia. Hyvä kaula. Suorat kulmaukset
edessä ja takana. Hyvä selkä seistessä mutta kaartaa lanneosaa voimakkaasti liikkeessä. Hyvä rinnan
syvyys ikään nähden mutta kylkiluut voisivat olla kaarevammat. Sopiva luusto. Hyvät käpälät.
Erinomainen musta väri. Hyvä karva ja häntä. Liikkuu lyhyesti ja tehottomasti takaa. Ihastuttava
iloinen luonne ja hyvin esitetty.
PEK 1
Megappon Morritort D'aigua 12627/06

Pitkänomainen, hyvän muotoinen pää ja hienot linjat. Hieman huolimattomasti kannetut korvat. Hyvä
silmien muoto. Hyvät huulet. Hyvä kaula. Suorat kulmaukset edessä. Hienot ylälinjaa ja hieman lyhyt
rintakehä ja ylöskuroutuva vatsalinja. Kylkiluut voisivat olla kaarevammat. Runsaasti kulmautunut
takaa, kapeat reidet. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Tarvitsee lisää aikaa ja
kehätotutusta päästäkseen oikeuksiinsa. Liikkuu takaa hajanaisesti.
PEK 2
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Henevaz Pablo Picasso 25245/05
Hyvä tyyppi. Kaunis, jalo, pitkänomainen pää jossa maskuliininen leima. Hienot korvat. Erinomaiset
silmät. Hyvä purenta ja hienot huulet. Hyvä kaula ja olat. Hieman suora olkavarsi. Liioiteltu ylälinja.
Riittävä runko, hyvä rinnan syvyys. Suorat kulmaukset takana. Hyvät raajat ja käpälät. Erittäin ylpeä
hännästään, jonka voisi kantaa huomattavasti siistimmin. Erinomainen musta väri, hyvä karva. Liikkuu
lyhyellä taka-askeleella ja vielä epävakaasti edestä. Arvosana johtuu ylälinjasta ja takaosasta.
Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
JUN T
Jättiläisen Kalanchoe 43583/05
Voimakas junioriuros. Maskuliininen, hyvän muotoinen pää. Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä silmien
muoto ja väri. Hyvä huulikulma. Riittävästi kaulaa. Normaalit kulmaukset edessä. Ylälinja voisi olla
vahvempi. Voimakas runko, hyvä volyymi ikäisekseen. Hieman laskeva risti ja suorat takakulmaukset.
Vantterat raajat ja hyvät käpälät. Hyvä karva ja harlekiini väri. Hyvä häntä. Liikkuu hieman lyhyin,
voimattomin taka-askelin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Ozaenas Lovejoy 17909/05
Erinomainen tyyppi. Voimakas pää joka voisi olla hieman jalompi mutta jossa on hyvät
yhdensuuntaiset linjat. Hieman huolimattomasti kannetut korvat. Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvä
purenta. Hieno kaula joka voisi olla hieman kuivempi. Harmoniset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä
selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Erinomaiset raajat ja käpälät. Hyvä harlekiiniväri. Liikkuu
hyvällä tyylillä ja askeleella. Etuliike voisi olla vähän vakaampi. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
NUO ERI1 PU2 SERTI
VALIOLUOKKA
Bonel Sirius 24279/04
Voimakas, vanttera, maskuliininen pää joka voisi olla hieman jalompi. Kauniit silmät, hyvät korvat,
hyvä purenta. Elegantti kaula joka jatkuu kauniisti ylälinjaan. Normaalit kulmaukset edessä. Ylälinja
voisi olla vahvempi. Voimakas runko jossa erinomainen syvyys. Viisto risti ja hieman suorat
takakulmaukset. Hyvät raajat ja käpälät. Erinomainen musta karva ja kiiltävä turkki. Hyvä häntä.
Liikkuu hieman lyhyellä ja tehottomalla taka-askeleella. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.
VAL EH3

Catapha's Legacy Of Atomic 22293/00
Elegantti mutta kuitenkin voimakas. Erinomainen, hyvän muotoinen pää jossa yhdensuuntaiset linjat.
Hyvät korvat. Erinomaiset silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja kaulan kiinnitys. Harmoniset
kulmaukset edessä ja takana. Voimakas runko. Hyvin korostunut eturinta. Hienot reidet. Sopiva luusto.
Hyvät käpälät. Erinomainen karva ja väri. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella tyylillä ja askeleella.
Hyvä luonne, hyvin esitetty.
VAL ERI1 PU1 ROP
Danemanian Hilarious Hippo 41951/02
VAL POISSA
Jättiläisen Cupido 38415/00
Voimakas ja elegantti. Pitkänomainen, maskuliininen pää. Hyvät yhdensuuntaiset linjat. Hyvät korvat
ja silmät. Kohtalaiset huulet ja huulikulma. Hyvä selkä. Hyvä rinnan syvyys ja riittävä runkon vahvuus.
Normaalit kulmaukset takana. Hieno reiden leveys. Hyvät raajat ja käpälät. Eturinta voisi olla vähän
korostuneempi. Hyvä harlekiini väri. Liikkuu hyvällä tyylillä ja askeleella. Erinomainen luonne ja
hyvin esitetty.
VAL ERI2 PU3
VETERAANIUOKKA
Jättiläisen Amore 23556/97
9,5v. Hyvät mittasuhteet. Hyvän muotoinen, pitkänomainen pää. Vähän huolimattomasti kannetut
korvat. Hyvä silmien muoto. Hyvä purenta ja huulet. Hyvä kaula. Riittävät kulmaukset edessä. Hyvä
selkä ikään nähden. Hyvin muodostunut rintakehä. Suorat takakulmaukset ja vähän kapeat reidet. Hyvä
luusto ja käpälät. Vähän kevyet värimerkit. Hyvä karva ja häntä. Liikkuu vähän voimattomasti ja
epävakaasti edestä. Hyvä luonne ja hyvin esitetty.
VET H
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Henevaz Pearl of Evita 25242/05
Erinomainen tyyppi. Jalo, hyvän muotoinen feminiininen pää. Erinomaiset korvat. Erittäin kauniit
silmät. Hyvät huulet ja huulikulma. Hyvä purenta. Hieno ilme. Elegantti kaula joka liittyy kauniisti
selkään. Harmoniset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä selkä. Hyvin muodostunut rintakehä ja hyvin
korostunut eturinta. Erinomaiset vantterat raajat ja käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu hyvällä
tyylillä ja askeleella. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
JUN ERI1 PN2 SERTI ROP-JUNIORI
Hoppingham's Poem of a Rose 17737/06
Hyvät mittasuhteet. Pitkänomainen, jalo, feminiininen pää jossa hienot yhdensuuntaiset linjat. Hyvä
silmien muoto ja väri. Hyvät huulet ja huulikulma. Kaunis kaula ja kaulan kiinnitys. Hyvä ylälinja.
Harmoniset kulmaukset. Vahva selkä. Hyvä rinnan syvyys mutta tarvitsee vielä lisää aikaa saadakseen

rintaan massaa. Hyvät raajat ja käpälät. Erinomainen karva, väri ja häntä. Liikkuu hyvällä tyylillä ja
askeleella. Etuliikkeet tulee olla vakaampi. Ihastuttava luonne ja hyvin esitetty.
JUN EH2
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Ilythia B'seba 48296/04
Hyvän muotoinen, feminiininen pää. Hienot korvat. Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvä purenta ja
huulet. Hyvä kaula. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Pettävä ylälinja. Hyvin muodostunut
rintakehä ja korostunut eturinta. Riittävästi kulmautunut takaa. Sopiva luusto. Hieman heikot ranteet. Ei
parhaassa turkkikunnossa ja väri on tänään enemmän ruskea kuin musta. Liikkuu riittävällä potkulla.
Hyvä tullessa. Iloinen luonne ja hyvin esitetty.
NUO T
Ozaenas Liquid Gold 17908/05
Elegantti hyvän muotoinen, pitkänomainen, feminiininen pää. Hyvin kiinnittyneet korvat. Kauniit
silmät. Hyvät huulet ja purenta. Hieno ilme. Hyvä kaula. Harmoniset kulmaukset edessä ja takana.
Ylälinja voisi olla vähän vahvempi. Hyvin muodostunut rintakehä. Normaali luusto ja hyvät käpälät.
Hyvä karva ja häntä. Hyvä harlekiiniväri. Liikkuu hyvällä askeleella ja tyylillä. Iloinen luonne. Hyvin
esitetty.
NUO ERI1 PN3 VASERT
AVOINLUOKKA
Danemanian Great Beauty 12355/02
Elegantti, hyvän muotoinen feminiininen pää joka on hyvän pituinen, hienot yhdensuuntaiset linjat.
Hyvät huulet. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja kaunis kaulan kiinnitys. Harmoniset kulmaukset
edessä ja takana. Ylälinja voisi olla vahvempi. Hyvin muodostunut rintakehä, korostunut eturinta.
Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä väri, karva ja häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. Erinomainen luonne ja
hyvin esitetty.
AVO EH1
Danemanian Inka Of S'henge 13527/04
Elegantti, hyvän muotoinen, jalo ja feminiininen pää. Hyvin kiinnittyneet korvat, hyvät silmät. Hyvät
huulet ja purenta. Elegantti kaula. Hyvät olat, hieman suora olkavarsi. Ylälinja ei riittävän vahva
erityisesti liikkeessä. Hienot kulmaukset takana. Hyvin muodostunut rintakehä, hyvin korostunut
eturinta. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Erinomainen luone. Liikkuu hyvällä
askeleella mutta ylälinja häiritsee kokonaiskuvaa. Hyvin esitetty.
AVO H
Danemanian Kaunis Veera 39828/04
Voimakas. Hyvän muotoinen, pitkänomainen, feminiininen pää. Hyvä silmien muoto. Hyvin
kiinnittyneet mutta hieman huolimattomasti kannetut korvat. Hyvät huulet ja purenta. Elegantti kaula.
Harmoniset kulmaukset edessä. Ylälinjan tulisi olla vahvempi. Hyvin muodostunut rintakehä. Sopiva
luusto. Takakulmaukset voisivat olla runsaammat. Hyvä karva, väri ja häntä. Etuosa laskee liikkeessä
ja taka-askel voisi olla tehokkaampi. Erinomainen luonne ja hyvin esitetty.
AVO H

Denim Danes Dream Catcher 45392/04
Aika pieni narttu. Hyvän muotoinen feminiininen pää joka tarpeeksi pitkä. Pienet, hienot, hyvin
kiinnittyneet korvat. Hyvä silmien muoto. Hyvät huulet ja huulikulma. Hyvä purenta, hyvä kaula ja
olat. Suora olkavarsi. Hyvä selkä seistessä. Hyvä rinnan syvyys mutta kylkiluut voisivat kaareutua
paremmin. Normaalit kulmaukset takana. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Erinomainen karva ja lakan
musta väri. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askeleella mutta ylälinjan tulisi olla vahvempi. Erinomainen
luonne. Hyvin esitetty.
AVO H
Taika-Tuuli Des Terres De La Rairie 28799/03
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Sajonne True Romance 27694/04
Elegantti, jalo, hyvän muotoinen pää. Hienot korvat, kauniit tummat silmät. Hyvät huulet ja
huulikulma. Hyvä purenta. Elegantti kaula ja kaunis kaulan kiinnitys. Hyvät olat. Suora olkavarsi.
Vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Riittävän kulmaukset takana. Erinomaiset raajat ja käpälät.
Hyvä karva ja väri. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä tyylillä ja askeleella, hieman epävakaasti edestä.
Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.
VAL ERI1 PN1 VSP
Bonel Sasha 24282/04
Hyvät mittasuhteet. Hyvän muotoinen pää joka voisi olla hieman jalompi ja kuivempi. Hyvät korvat,
hienot silmät. Hyvä purenta. Elegantti kaula. Suorat etukulmaukset. Ylälinja voisi olla hieman
vahvempi. Hyvin muodostunut rintakehä ja hyvin korostunut eturinta. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä
karva ja väri ja häntä. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella edestä, muuten hyvällä potkulla. Iloinen
luonne. Hyvin esitetty
VAL EH4
Danemanian Calla Camelina 26287/99
Voimakas. Pitkänomainen, hyvän muotoinen pää. Hyvät silmät, huulet ja purenta. Hienot
yhdensuuntaiset linjat. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Hyvä kaula. Suorat etukulmaukset. Hyvä
selkä. Hyvin muodostunut rintakehä. Vatsalinja voisi olla kuivempi ja lanneosa aavistuksen lyhyempi.
Normaalit takakulmaukset. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu hyvällä
askeleella ja ylälinja voisi olla vahvmpi ja etuliike vakaampi. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.
VAL EH
Goofyrix Babe In Black 43496/04
Elegantti. Hyvän muotoinen, jalo, feminiininen pää. Hyvät korvat. Hienot silmät. Riittävästi huulia ja
hyvä purenta. Elegantti kaula ja kaulan kiinnitys. Hienot etukulmaukset. Vahva selkä. Hyvin
muodostunut rintakehä ja hyvin korostunut eturinta. Laskeva risti ja voisi olla runsaammin
kulmautunut takaa. Sopiva luusto. Erinomaiset käpälät. Liikkuu hyvällä tyylillä ja askeleella. Hyvin
esitetty. Erinomainen luonne.
VAL ERI3

Jättiläisen Gladiolus
VAL POISSA
Rivercrest Susa of Genesis 20766/02
Voimakas mutta silti elegantti. Hyvän muotoinen feminiininen pää joka voisi olla hieman jalompi.
Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä huulikulma. Hyvä kaula, kaunis kaulan liitos selkään.
Harmoniset kulmaukset edessä ja takana. Lyhyt, vahva selkä. Hyvin muodostunut rintakehä ja hyvin
korostunut eturinta. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä karva, väri ja häntä. Liikkuu hyvällä askeleella.
Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.
VAL ERI2 PN4
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Danemanian
KASV EI ESITETTY
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

