
29.5.2010 Joensuu 

tuomari: Paula Heikkinen-Lehkonen 

 

musta / harlekiini 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Norilskiy Suvenir Vesna For Herdolf RKF2569516 

Tarpeeksi suuri ja normaalisti kehittynyt. Hyvä pään pituus ja profiili, mutta riippuvat huulet, 

vaaleat silmät. Pitkä kaula, hyvä lapakulmaus ja eturinnassa tarpeeksi täytettä. Ranteiden tulisi olla 

joustavammat, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, selän tulisi kiinteytyä. Voimakkaasti laskeva 

lantio, hyvät takakulmaukset, mutta kapeat takaliikkeet. Valkoinen väri voisi olla puhtaampi, käytös 

hieman levotonta, joka voi johtua säästä. 

JUN EH1 

 

NUOTENLUOKKA 

 

Immortala Viva America Liberté FI57951/08 

Komea hyvärakenteinen tarpeeksi suuri narttu. Erinomainen pään profiili, hieman riippuvat huulet, 

vaaleat silmät, pitkä kaula. Täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän tilavuus ja syvyys. Lyhyt runko, 

suora selkä, vankat hyvin kulmautuneet raajat, karva on vaihtumassa ja siksi väri on hieman 

kulunutta ja palanutta, mustalla alueilla varsinkin. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP 

 

VALIOLUOKKA 

 

Ozaenas Obsession FI43215/07 

Suuri narttu. Rintakehä voisi olla hieman syvempi ja eturinta täyteläisempi. Pitkä pää, 

suoralinjainen pään profiili, matala otsapenger, riippuvat huulet, pitkä kaula, hieman pysty lapa ja 

olkavarsi. Hyvä selkälinja, hyvät takakulmaukset, luusto voisi olla järeämpi suhteessa kokoon. 

VAL ERI1 PN2 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Mysteeri SE13425/2009 

Suuri voimakas ja hyvin kehittynyt nuori uros. Erinomainen luusto, lyhyt runko, pitkä 

suoralinjainen pää, hieman riippuvat huulet. Pitkä kaula, täyteläinen eturinta, syvä ja täyteläinen 

rintakehä, suora selkä. Vahva takaosa, hyvät kulmaukset, vaivattomat liikkeet, puhdas väri. 

NUO ERI1 PU1 SERTI ROP 

 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 



Hyvä koko, vielä hieman hontelo. Tarpeeksi vankka kunto, mutta rintakehä kaipaa lisää syvyyttä ja 

eturinta täytettä. Pää saisi olla pidempi ja jalompi, pitkä kaula. Hieman pysty lapa ja olkavarsi. 

Suora selkä, terverakenteiset raajat, puhdas väri, liikkuu vaivattomasti. 

NUO EH2 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Bonel Ä-Yön Tia-Maria FI52858/08 

Suuri tyylikäs terverakenteinen narttu, erittäin jalo ja narttumainen. Hyvä pään pituus, hieman loiva 

otsapenger ja loiva otsa. Pitkä kaula, kaunis ylälinja, eturinta kaipaa vielä lisää täytettä, mutta 

rintakehä jo tarpeeksi syvä. Suorat eturaajat, lyhyet korkeat käpälät. Kauniit sulavat liikkeet. 

NUO ERI1 PN1 SERTI VSP 

 

AVOINLUOKKA 

 

Anastasia FI33971/07 

Hieman raskas ja ryhditön kokonaisuus johtuen ylipainosta. Pitkä suoralinjainen pää, täyteläinen 

kuono, hyvä lapakulmaus ja voimakas eturinta. Syvä ja tilava rintakehä, hieman pitkä lanneosa. 

Hyvät suorat eturaajat, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, kintereet painuvat hieman 

pihtiin. Hännän tyvessä saattaa olla mutka, häntä kääntyy hieman sivulle. Hyvä väri, olisi enemmän 

edukseen esiintyessään hoikemmassa kunnossa ja eloisammin esiintyen. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Xena FI21087/06 

Tarpeeksi suuri, jalo ja narttumainen, pitkä suoralinjainen pää. Pitkä kaula, korkea säkä ja hyvä 

lapakulmaus, eturinta tosin voisi olla voimakkaampi. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, 

erinomaiset takakulmaukset. Lyhyet ja korkeat käpälät, puhdas väri, vaivattomat liikkeet. 

VAL ERI1 PN2 

 

Bonel Zara Odessa FI46709/07 

Suuri voimakas narttu, pää voisi olla hieman jalompi. Melko tiukat silmäluomet, pitkä kaula, 

hieman pysty lapa ja olkavarsi. Syvä ja tilava rintakehä, hyvät takakulmaukset, puhdas väri. Raajta 

voisivat olla hivenen korkeammat. Yhdensuuntaiset liikkeet. 

VAL ERI2 PN3 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Bonel 

Erittäin komea ryhmä, kaikki koirat ovat suuria, hyvärakenteisia. Puhdas värisiä, kaikilla pitkä 

suoralinjainen pää, kasvattajalla on kerrassaan loistava jalostusmateriaali. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 



UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Chic Carelia's Friendly Face FI53166/09 

Erittäin vankkaluinen ja -runkoinen tasapainoisesti kehittynyt. Koko näyttäisi tulevan tarpeeksi. Pää 

saisi olla jalompi ja huulet kuivemmat. Hyvä lapakulmaus ja eturinta, lyhyt runko, puhdas väri. 

Vaivattomat liikkeet, käpälät saisivat olla lyhyemmät ja korkeammat. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Wundervoll Alberto Ferro FI50057/09 

Tarpeeksi suuri, mutta vielä kevyt nuori uros. Hieman pitkä runko, pitkä pää, otsapenger saisi olla 

selkeämpi. Yksi P4 puuttuu, pitkä mutta ohut kaula. Hyvä lapakulmaus, samoin takakulmaukset, 

runko kaipaa lisää syvyyttä ja tilavuutta, selän tulee kiinteytyä. Takaosa vielä voimaton, takaliikkeet 

ahtaat. Tasainen Raidoitus, käytös vilkasta ja iloista. Vielä kovin keskentekoinen. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Dogiwogin Charles FI46161/07 

Liian raskas kokonaisuus, hieman ylipainoinen. Pää saisi olla jalompi, välihampaita puuttuu. Pitkä 

kauniisti kaartuva kaula, korkea säkä ja täyteläinen eturinta. Syvä ja tilava rintakehä, suorat vankat 

eturaajat, hieman leveät etuliikkeet. Takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat ja häntä pitempi. 

Hyvä väri, tässä kunnossa jalous kärsii ja yleisvaikutelmasta tulee mastiffimainen. 

AVO H 

 

Genedd Ens Entium FI52063/06 

Kevyt kokonaisuus, tekee todellista ikäänsä nuoremman vaikutelman. Hyvä pään pituus, mutta 

hieman kapea kuono, hyvä lapakulmaus, hieman pitkä lanneosa, erinomaiset takakulmaukset. 

Tasainen tiheä raidoitus, massaa ja voimaa saisi aikuisella uroksella olla enemmän. 

AVO H 

 

Great Master Macho Manolito FI35820/06 

Tarpeeksi suuri, mutta raajaluusto saisi olla voimakkaampi. Hyvä runko, hyvä rintakehän syvyys ja 

tilavuus. Pää saisi olla jalompi ja kaula pitempi, korkea säkä. Niukasti kulmautuneet raajat, eturinta 

saisi olla voimakkaampi. Korkea-asentoinen häntä, tasainen tiheä raidoitus, rauhallinen käytös. 

AVO H 

 

Love-Dane's Do Not Care A Hoot FI38043/08 

AVO POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Gaya FI30043/09 

Riittävästi kokoa, mutta vielä hieman kevyt kokonaisuus. Pitkä suoralinjainen pää, pitkä kaula, 

hieman pysty lapa. Eturinta saisi olla täyteläisempi, luusto voisi olla voimakkaampi. Pitkähkö 



runko, varsinkin kanneosa, rintakehä kaipaa lisää syvyyttä, eriomaiset takakulmaukset. Vielä kovin 

keskentekoinen, saa kauttaaltaan vahvistua ja kiinteytyä. 

JUN H 

 

Arnica de la Barre FI52177/09 

Tarpeeksi kokoa ja voimaa, erinomainen luusto. Pitkä pää, riippuvat huulet ja hieman avoimet 

alaluomet. Hyvä lapakulmaus, hyvä rintakehän syvyys, lanneosa hieman pitkä. Erinomaiset 

takakulmaukset, kaunis puhdas vaalean keltainen väri. Hieman lyhyt häntä, saisi liikkua 

ryhdikkäämmin, saisi kiinteytyä kauttaaltaan. 

JUN EH2 

 

Wundervoll Aurinia Marley FI50058/09 

Tarpeeksi suuri, vielä hieman kevyt narttu. Ryhdikäs ja eloisa, pitkä suoralinjainen pää, hieman 

kapea kuono. Pitkä kaula, korkea säkä, hyvät raajojen kulmaukset, hieman pitkä lanneosa. Häntä 

tahtoo nousta liikkeessä, saa vielä vankistua ja tiivistyä. 

JUN EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Love-Dane's Cute Polarqueen FI48909/07 

Suuri voimakas narttu, erittäin hyvä rakenne, pitkä suoralinjainen pää, hieman löysää kaulanahkaa. 

Pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, hyvä eturinta, syvä ja tilava rintakehä. Suora selkä, hyvät 

takakulmaukset, hyvät liikkeet ja hyvässä kunnossa. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Love-Dane's Cute Aurum FI48910/07 

Suuri voimakas narttu, pitkä suoralinjainen pää, vaalean ruskeat silmät. Hyvä lapakulmaus, 

voimakas eturinta, syvä ja tilava rintakehä. Erinomaiset takakulmaukset, rungossa hyvä massa. 

Raajojen luusto vankka, yllättävän hyvässä kunnossa äskettäisestä penikoimisesta huolimatta. Värin 

nokisuus häiritsee hieman. 

VAL ERI3 PN3 

 

Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04 

Suuri voimakas erittäin hyvärakenteinen narttu. Pitkä suoralinjainen pää, erinomainen lapakulmaus 

ja täyteläinen eturinta. Syvä ja riittävä rintakehä, suorat ja terverakenteiset raajat, joissa hyvät 

kulmaukset, selkä voisi olla kiinteämpi. Puhdas kaunis kellanpunainen väri, hyvä maski. 

Yhdensuuntaiset liikkeet. 

VAL ERI2 PN2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Love-Dane's 

KASV EI ESITETTY 

 

 


