
20.6.2010  PIEKSÄMÄKI 

tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen 

 

 

musta ja harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Rivercrest George Clooney  FI60196/09 

Keskikokoinen oikea rotutyyppiä oleva musta, pentukarvassa. Oikean pituinen pää, hyvät pään tasot. 

Erinomainen huuli, oikea purenta. Kauniit silmät ja korvat. Otsapenger saa kehittyä. Hieman suora 

olkavarsi, turhan jäykät välikämmenet. Kohtuulliset tassut. Tänään hieman takakorkea ja pitkä. 

Erinomainen takaosa. Liikkuu ikäiselleen tavanomaisella tavalla. Erittäin lupaava.  

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Dinastia Lexa Efim  FI22724/09 

Seistessään erittäin hyvää tyyppiä oleva vahvaluinen uro. Erinomainen kuono-osa, hyvä huuli. Hieman 

takaluisu kallo, voisi kantaa korvansa paremmin. Hyvät tummat silmät, erinomaiset mittasuhteet. Hyvä 

eturinta. Hieman ulkokierteiset ranteet, erinomaiset tassut. Seistessä hyvä ylä- ja alalinja. Hieman pysty 

lantio. Ei takapotkua, etuliike ok. 

NUO EH1 

 

Heksutasubody's Absolut  FI55353/08 

Liikkeessä parempi kuin seistessä. Lievä yläpurenta. Hyvin epävarmasti käyttäytyvä. Hyväilmeinen 

pää, oikea huuli. Hieman punoittavat luomet, tummat silmät. Löysää kurkunalusnahkaa. Pitkä 

lanneosaltaan, köyristyvä runko. Pysty lantio, riittävä eturinta ikäisekseen. Erittäin hyvät tassut, kaunis 

alalinja. Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Purenta + käytös = T 

NUO T 

 

AVOINLUOKKA 

 

Mi'Havana D-Day Genedda  FI37543/08 

Seistessään linjakas, hieman korkeuttaan pidempi uros. Oikea luuston vahvuus, vahvat raajat, kauniit 

tassut. Hieman taipumus pukkijalkaisuuteen. Ulkokierteiset takaraajat, erinomainen rungon tilavuus. 

Liikkuu hyvin. Manttelivärissä repeämä toisella puolella. Edestä katsottuna pyöreä kallo. Avoimet 

punaiset luomet. Hyvä kuono-osa. Turhan runsaat huulipussit. Tämän ikäisen koiran pitäisi käyttäytyä 

jo itsevarmemmin.  

AVO EH1 

 

Mi'Havana Downsouthjunkin  FI37542/08 

AVO POISSA 

 

NARTUT  



 

JUNIORILUOKKA 

 

Saradane's Li'l Myy Danemanian  FI57505/09 

Hento ja kevytluustoinen narttu. Arka ei anna lähestyä itseään. Tänään hieman pitkärunkoinen. 

Eturanteet kiertyvät ulospäin. Eturinta kesken kehityksen. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä kallo, 

oikeanlaiset korvat. Punaiset avoimet luomet ja liian kevyt kuono. Vaihtaa karvaa, väri rusehtava. 

Luonteesta ja hentoudesta palkintosija 0. 

JUN HYL 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Amaryllis  FI11377/09 

NUO POISSA 

 

Namilon Susu  FI10944/09 

Keskikokoinen, sopiva luusto. Pitkä runko, erityisesti lanneosa. Hieman ronski kallo, sopiva kuono. 

Erinomaiset pään tasot, hyvä huuli. Oikea purenta. Erinomainen etu- ja takaosa, kunhan lanneosa olisi 

lyhyempi. Liikkuu pitkin askelin, mutta löysästi rungosta. Kaunis, keskivertoa runsaampi 

harlekiiniväritys. Rauhallinen luonne. Hyvin esitetty. 

NUO ERI1 PN3 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Zerlina  FI28688/07 

Neliömäinen, hieman lyhyin askelin liikkuva. Masentuneen oloinen narttu. Oikeat pään tasot. Kovin 

kevyt kuono, hörökorvat. Normaaliasentoinen etuosa, kaunis säkä. Lyhyt lantio. Seistessä parempi kuin 

liikkeessä. Liikkuu hyvin askelin. 

AVO EH2 

 

Danemanian Rosered Dream FI32781/08 

Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet. Riittävä luusto, hyvä pää ja ilme, vain kuono saisi olla vahvempi. 

Terve perusrakenne, mutta alalinja kuroutuu liikaa. Hyvässä lihaksessa. Liikkuu hyvin. Kesäkarvassa. 

AVO EH1 

 

Genedda Honoris Causa  FI14721/08 

Keskikokoinen keskivahva luusto, hyvin pitkä runko. Hieman takaluisu kallo. Erinomainen kuonon 

vahvuus, joskin sen pitäisi olla pidempi. Keskiruskeat silmät. Hieman kookkaat, mutta hyväasentoiset 

korvat. Oikea etuosa, lyhyt pysty lantio. Liikkuu pitkin askelin, mutta takakorkeasti. Miellyttävä 

esiintyminen. Palkintosija pituudesta. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Ozaenas Obsession  FI43215/07 

Suurikokoinen ja vahvaluinen, silti tyylikäs. Runkoon sopiva pitkä pää, kuono voisi olla aavistuksen 

pidempi. Kaunis ylälinja, hyvä alalinja. Suorahko olkavarsi. Erinomaiset raajat, tassut. Sopusuhtaiset 



kulmaukset. Hyvä mantelin väri, joskin väri puolikas kauluri. Liikkuu hyvin, joskin aavistus löysin 

kyynärpäin. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Tellus Daner Yeriel  FI12526/07 

Keskikokoinen sopiva luusto, oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, joskin kuono voisi olla pidempi. Hieman 

hörökorvat. Vahva etuosa, erinomainen eturinta. Hieman taipumus pukkijalkaisuuteen. Seistessä 

näyttävä, liikkeessä voisi olla pidempi takapotku. Voisi olla timmimmässä kunnossa. Miellyttävä 

esiintyminen. 

VAL ERI2 PN2 

 

 

 

Sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Genedda Optima Forma  FI31104/09 

JUN POISSA 

 

Grande Gremin's Arthos  FI17766/09 

Keskikokoinen vahvaluinen, oikeat mittasuhteet omaava uros. Vahva pää, kuonon pitäisi olla pidempi. 

Runsaasti huulipusseja. Voimakkaat kulmakaaret, mitätön otsapenger, joka antaa nokkavan ilmeen. 

Yhdensuuntaiset pääntasot. Vahva etuosa, hyvä ylä- ja alalinja, mutta pysty lantio ja niukat etu- ja 

takakulmaukset. Hyvä väri, kohtuulliset tassut. Palkintosijassa huomioitu sekava purenta, jossa yksi 

yläetuhampaista on lähes 6mm pois rivistä ja niitä on liikaa.  

JUN T 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Öinen Galaxi  FI16551/09 

Keskikokoinen keskivahva luusto. Lyhyt, mutta ilmeikäs pää, jossa pitäisi olla parempi otsa- ja 

otsapenger. Leikkaava purenta, mutta etuhampaat saisivat olla kauniimmin rivissä. Suurehko olkavarsi, 

muutoin terverakenteinen runko, raajat ja tassut, mutta luisu lantio. Liikkuu ja esitetään hyvin. 

NUO ERI1 PU1 SERTI VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Öinen Kaunotar  FI16549/09 

Hyvä koko ja luusto. Erittäin pitkä runko, lyhyt pää, lyhyt kuono minkä pitäisi olla paremmin 

meislautunut silmien alta. Niukka otsapenger, pitäisi kantaa korvansa kauniimmin. Saksipurenta, 

etuhampaat saisivat olla paremmin rivissä. Kauniit etu- ja takaraajat, hienot tassut. Pysty lantio. 

Liikkuu kohtuullisesti, hyvä väri. Miellyttävä esiintyminen. 



JUN EH1 

 

Nolana's Isaevskogo Podvorya  FI20960/10 

Riittävä koko, erittäin hyvä luusto. Oikeat mittasuhteet, runko on vielä kovin ohut. Pyöristää lanneosaa 

erityisesti liikkeessä. Yhdensuuntaiset pään tasot, erinomainen kuono. Hyvä huuli. Kallo ei saa enää 

levitä. Oikea purenta. Oikea-asentoiset raajat, hyvät tassut. Tasapainoiset kulmaukset. Valitettavasti ei 

tänään näyttelykarvassa, vaihtaa voimakkaasti turkkia. Kaksivärinen, josta palkintosija H. 

JUN H 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Tia-Maria FI52858/08 

Oikea koko ja mittasuhteet. Tyylikäs pitkä kaula, hyvä säkä. Vahva selkä ja lanne, turhan jäykkä lantio. 

Suorahko olkavarsi, jäykät välikämmenet, erinomaiset tassut. Kapea alaleuka, hieman löysä purenta. 

Erittäin pitkä pää, mutta takaluisu kallo ja kuonon pitäisi olla vahvempi. Punertavat luomet. Kun seisoo 

oikea tanskandogin ylväs olemus, liikkuu erittäin kauniisti ja lennokkaasti. Hyvä väri. 

NUO ERI1 PN2 SERTI 

 

Urtica Vom Hause Wagner  14453/10 

Keskikokoa pienempi, erittäin vahvaluinen, hieman matalaraajainen narttu. Runkoon nähden raskas 

pää, joka itsessään on oikealinjainen. Kuono voisi olla pidempi, runsaasti huulipusseja. Pitäisi kantaa 

korvansa paremmin. Oikea eturinta, ulkokierteiset eturaajat. Vahvat takaraajat, selkälinja ei ole tänään 

suora. Valeraskaana. Taipumus peitsata liikkeessä. Näyttelykunnosta palkintosija H. Erinomainen 

purenta. 

NUO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Victoria  46546/05 

Erinomaisessa lihaskunnossa oleva keskikokoinen sopivaluustoinen narttu. Hieman pitkä runko, oikea-

asentoiset raajat. Niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Lyhyt pää, kuono saisi olla pidempi, 

huulikulma parempi. Liikkuu hyvin kauniisti ja tasapainoisesti. Hyvä väri. Esiintyy hyvin.  

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Bonel 

Riittävän homogeeninen ryhmä. Pääntyyppi kolmella yhtenevä, yhdellä hieman poikkeava. 

Perusterveet rakenteet, mutta lantioihin on kiinnitettävä huomiota. Myös päihin voisi kiinnittää 

enemmän huomiota. 

KASV1 KP ROP-KASV 

 

 

 

 

 

 



Keltainen ja tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Chic Carelia's Friendly Face  FI53166/09 

Voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva vielä rungoton uros. Vahva kallo, kovin löysät luomet. Kuono 

saisi olla vahvempi. Liikaa huulia. Etuasentoinen lapa, oikea-asentoiset ja -rakenteiset raajat. Sopivasti 

eturintaa, tänään takakorkea. Miellyttävä esiintyminen. Kaunis väri. 

JUN H 

 

Ingnatiu's Aristo Acropol  FI52172/09 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikean pituinen pää, mutta liian paljon huulia ja kaulanalusnahkaa. Löysät 

punoittavat luomet. Lupaavat pään tasot. Niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Tassut saavat vielä 

kiinteytyä. Vielä jyrkkä lantio. Vaihtaa voimakkaasti karvaa, koira on kaksi värinen. Miellyttävä 

esiintyminen. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Love-Dane's Cute Golddigger  FI48908/07 

Oikeassa lihaskunnossa esitetty riittäväluustoinen uros. Miellyttävä pää ja ilme, hyvät korvat. Suorahko 

olkavarsi, seistessä hyvä ylä- ja alalinja. Voisi liikkua pidemmällä takapotkulla. Kantaa itsensä 

arvokkaasti. Erittäin kaunis väri. 

AVO ERI1 PN1 SERTI VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Arnica de la Barre FI52177/09 

Keskikokoinen, sopiva luusto. Tänään kovin pitkä runko ja takakorkea. Pitkä pää, liikaa huulia. Voisi 

kantaa korvansa kauniimmin. Kovin avoimet luomet. Hieman ulkokierteiset ranteet ja pitkät varpaat, 

muutoin erinomainen raajarakenne. Vaihtaa turkkia. Kehitys vaiheessa, tarvitsee aikaa. Lupaava. 

JUN EH1 

 

Ingnatiu's Arabella  FI52176/09 

Keskikokoinen oikea luusto, aavistuksen pitkä runko. Suora olkavarsi, erittäin lyhyt ja pysty lantio ja 

alaskiinnittynyt häntä. Erittäin hyvä eturinta, ikäiselleen sopiva rungon tilavuus. Pitkä pää, mutta 

takaluisu kallo ja niukka otsapenger. Pää saa vielä kehittyä. Riittävän keltainen pohjaväri, raidat 

saisivat olla selkeämmät. Kookas valkoinen rintamerkki. 

JUN H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dundane's Shooting Star  FI37511/06 



Erinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman niukka otsapenger. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Runsas rynnäs, mutta niukka eturinnan leveys. Kaunis lantio. Väri voisi olla 

tummempikin. Rauhallinen esiintyjä. 

VAL ERI2 PN2 

 

Love-Dane's Wild Midnight  FI12615/04 

Erittäin tasapainoinen narttu. Sopiva koko ja luusto. Tasapainoiset kulmaukset, kaunis pää ja ilme. 

Erittäin miellyttävä rotunsa edustaja, joka voisi liikkua tarmokkaammin.  

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

 

 

 

 


