HÄMEENLINNA 24.8.2008
tuomari: ILONA ONSTENK-SCHENK Hollanti

KELTAINEN JA TIIKERIJUOVAINEN
UROKSET
PENTULUOKKA
DOGIWOGIN EIFFEL FIN14103/08
8kk. Erittäin hyvän kokoinen. Neliömäinen. Hyvä pää, lähes litteä kallo. Hyvä tumma maski. Keskikokoiset
ruskeat silmät. Hyvät hampaat. Hyvä ylälinja. Keskitason kulmaukset. Hyvät käpälät. Liike ok ikään. Ylpeä
hännästään.
PEN1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUOKKA
GRAND ELECTRA’S INGEN E SOM DU FIN32070/08
Kiva koira 10kk ikäänsä nähden. Hyvä koko. Erittäin hyvä pää. Keskikokoiset ruskeat silmät. Hyvät hampat.
Vahva kuono. Hyvät huulet. Hyvät jalat, käpälät. Lyhyt selkä joka on riittävän vahva. Hyvät takaraajojen
lihakset. Rinta ja eturinta tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Erinomainen temperamentti. Riittävä liike.
JUN ERI1
GREAT BEL’S WALTHER FIN29341/08
poissa
HIGHESTEEM KING IV EDEN 27687/08
poissa
OPERTUNITY’S GOING TO EDEN FIN27674/08
Korkea neliömäinen koira. 15kk. Hyvä pitkä pää ja yhdensuuntaiset linjat. Hyvä maski. Keskikokoiset ruskeat
silmät. Hyvät hampaat. Saisi olla jo paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä ylälinja ja lantio.
Erinomaiset lihakset takaraajoissa. Liikkuu balanssissa mutta löysä edestä.
JUN EH2
RITZYPAL’S DUMBLEDORE FIN51264/07
Korkea koira. 11kk. Hyvin neliömäinen. Pitkä pää ja hyvät huulet. Keskikokoiset ruskeat silmät. Saisi olla
enemmän stoppia. Hyvät hampaat. Suora edestä ja takaa. Luisu lantio. Hyvät lihakset. Hyvä temperamentti.
Hyvä turkki. Liikkeessä saisi olla enemmän draivia.
JUN H
NARTUT
JUNIORILUOKKA
DOGIWOGIN CE´NEDRA FIN46163/07
13kk. Näyttää hyvin pentumaiselle. Pitkä feminiininen pää. Hyvät tummat silmät. Hyvät hampaat. Ei täysin
yhdensuuntaiset pään linjat. Haluaisin enemmän stoppia. Kevyt luusto. Ei tarpeeksi rintaa ja eturintaa. Hyvä
kaula. Hyvät takaraajat. Hyvä temperamentti. Hyvässä kunnossa. Liikkeessä hieman löysä.
JUN H
EDENDANE’S PIRATE PRINCESS FIN32930/07
15kk. Lähes neliömäinen. Pitkä feminiininen pää jossa lähes yhdensuuntaiset linjat. Stoppi saisi olla
selkeämpi. Hyvät huulet. Keskikokoiset ruskeat silmät. Hyvät hampaat. Hyvät jalata ja käpälät. Korkea säkä.
Voisi olla vahvempi selkä. Lihaksikkaat ja hieman ylikulmautuneet takaraajat. Liikkeessä tarpeeksi draiviä
mutta löysä edestä ja selkä ei ole vakaa.
JUN EH1
RITZYPAL’S DESTINY FIN51266/07

Korkea narttu. Neliömäinen. Pitkä feminiininen pää. Hyvät hampaat. Tummat silmät. Toivoisin parempaa
stoppia ja etukulmauksia. Hyvät lihakset ja keskiverrosti kulmautunut takaa. Rinta ja eturinta tarvitsee aikaa
kehittyäkseen. Erinomainen väri. Liikkeessä löysät kyynärpäät.
JUN EH2
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KELTAINEN JA TIIKERIJUOVAINEN
UROKSET
NUORTENLUOKKA
EURO POWER BORA BORA FIN17133/07
Tupla etuhammas. Suuri, vahva, elegantti, neliömäinen. Hyvä luusto ja kuono. Pitkä pää ja hyvät
mittasuhteet. Hyvä stoppi. Liian iso huulikulma. Voimakas, kohtalaisen pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä
hännänkiinnitys. Tarpeeksi leveä etuosa. Hyvät kulmaukset. Liike ok.
NUO ERI2
EURO POWER BOY TOY FIN17131/07
Suuri, erittäin hyvä pää. Vahva luusto ja lihakset. Erittäin elegantti silhuetti. Jalo pää ja hyvät mittasuhteet.
Tumma maski, huulet ja hieman kaareva syvä kuono. Kaunis etuosa, vahva selkä, hyvä lantio. Erittäin hyvät
kulmaukset. Liikkeessä häntä korkealla. Liike ok.
NUO ERI1 PU2 SERT VARACA
RITZYPAL’S CODENAME WARLOCK FIN48826/06
P1 puuttuu. Hyvä koko, melkein neliömäinen, tarpeeksi vahva ja maskuliininen. Pitkä pää jossa hyvät
mittasuhteet ja pään linjat. Hyvät huulet. Stoppi saisi olla parempi. Tummat silmät ja syvällä. Etuosa
tarpeeksi leveä. Tarpeeksi syvä rinta. Hieman litteät kylkiluut. Hyvä ylälinja ja etukulmaukset. Erinomaiset
kulmaukset takana. Liike tarpeeksi vahva.
NUO EH3
AVOINLUOKKA
GIANT DANE’S BLESS MY HEART FIN11736/06
poissa
RED RUBLEV WOODOO FIN44276/05
Keskikokoinen. Melkein neliömäinen, hyvin kehittynyt. Kohtalainen pään pituus, vahva. Tarpeeksi litteät
posket. Hyvät huulet ja maski. Liian avonaiset silmät. Hyvä etuosa, vahva, hyvin asettunut. Tarpeeksi pitkä
kaula. Korkea säkä. Tarpeeksi vahva selkä. Syvä rinta. Hyvät kulmaukset edessä ja erinomaiset kulmaukset
takana. Erittäin hyvä liike.
AVO ERI1 PU3 VASERT
VALIOLUOKKA
ALDER GLADE’S DAVE FIN35387/05
poissa
DOGIWOGIN PRINCE FIN24675/04
Hyvä koko ja tyyppi. Maskuliininen, hyvä luusto ja lihakset. Pitkä ja voimakas pää. Hyvät mittasuhteet.
Huonokuntoiset hampaat. Tarpeeksi stoppia. Pitkä kaula, tarpeeksi vahva selkä. Syvä rinta. Hyvät
kulmaukset edessä, erinomaiset takana.
VAL EH
EDENDANE’S MERRY-GO-ROUND FIN14446/06

P1 puuttuu. Hyvä koko ja tyyppi. Maskuliininen. Erittäin vahva luusto. Neliömäinen. Vahva pää ja hyvät
hampaat.Huuli hieman pyöreä. Tummat silmät, syvällä ja hieman avonaiset. Etuosa tarpeeksi leveä. Vahva
kaula. Korkea säkä, hyvä selkä ja tarpeeksi hyvä lanneosa. Kiva alalinja. Erittäin hyvin kulmautunut. Liikkuu
ok.
VAL ERI1 PU1 VSP CACIB
EDENDANE’S HENRY HIGGINS 37095/03
P1 puuttuu. Iso, erittäin elegantti uros. Vahva, lähes neliömäinen runko. Pitkä pää ja hyvät mittasuhteet.
Neliönmuotoiset huulet, riittävä stoppi. Jalo niska. Hyvä säkä. Lanneosa hieman pitkä. Hyvät kulmaukset.
Liike ei ole täsmällinen.
VAL ERI2
LOVE-DANE’S YING YANG FIN30091/04
Keskikokoinen, kompakti ja hyvin kehittynyt. Vahva luusto, hyvä lihaksisto. Tarpeeksi pitkä pää, huulet
hieman pyöreät. Tarpeeksi leveä kuono. Hyvä stoppi. Kohtalaisen pitkä vahva kaula, vahva selkä. Erittäin
hyvä etuosa ja rinta. Hyvät kulmaukset edessä ja erinomaiset takana. Liike voisi olla tasaisempi.
VAL ERI4
LOVE-DANE’S X-MAS DUKE FIN20243/04
Todella vahva, hyvänkokoinen ja tyyppinen neliömäinen runko. Kohtalainen pään pituus. Tummat silmät.
Ylähuuli hieman pyöreä. Tarpeeksi ylhäälle kiinnittynyt kaula, kohtalaisen pituinen. Vahva selkä.
Hännänkiinnitys tarpeeksi korkea. Hyvät kulmaukset. Liike tarpeeksi vahva.
VAL ERI3
VETERAANILUOKKA
C’MON HOT CHOICE FIN27807/00
poissa
LOVE-DANE’S QUICK DUKE FIN35277/00
Iso, erittäin elegantti. Hieman pitkä. Erittäin hyvin kehittynyt. Täydellisessä kunnossa ikäänsä nähden. Kiva
pää, tummat silmät, erittäin hyvä etuosa. Syvä rinta, erittäin hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset. Liike riittävän
vapaa.
VET ERI1 PU4 VSP-VET
NARTUT
NUORTENLUOKKA
LOVE-DANE’S BEST ROMANCE FIN36274/07
Ei näytä hampaita, pelkää.
NUO EVA
RITZYPAL’S CHARMED QUEEN FIN48828/06
Hyvä koko, tarpeeksi vahva. Feminiininen melkein neliömäinen. Kohtalainen pään pituus ja tasainen stoppi.
Tarpeeksi kehittyneet huulet mutta hieman pyöreät. Tummat silmät. Hyvä etuosa. Tarpeeksi vahva selkä.
Syvä rinta. Hyvät kulmaukset. Liikkeessä kyynärpäät ulkonevat.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
ALDER GLADE’S DORIS TO C’MON FIN35396/05
Tosi elegantti, feminiinen ja tarpeeksi vahva neliömäinen narttu. Hyvä ryhti. Feminiininen tarpeeksi vahva
pää. Hyvät hampaat ja hyvän muotoinen ylähuuli. Tummat silmät. Elegantti kaula. Hyvä ylälinja, syvä rinta,
tarpeeksi leveä etuosa. Hyvät kulmaukset. Pitkä askel mutta etujalat menee hieman ristiin.
AVO ERI1 PN4 SERT FI MVA
C’MON PARDON ME BOYS FIN45529/04
poissa

RED RUBLEV DUETTO FIN38566/06
Vahva keskikokoinen koko. Neliömäinen, elegantti. Tarpeeksi pitkä pää, hyvät mittasuhteet ja
yhdensuuntaiset linjat. Hieman liikaa poskia, heikot huulet, tumma maski. Hyvä etuosa. Vahva hyvänpituinen
niska, tarpeeksi kuiva. Tarpeeksi hyvä ylälinja. Hieman pyöreä lantio. Syvä rinta. Hyvin kulmautunut. Etujalat
pyrkivät liikkeessä sisäänpäin.
AVO ERI3
RED RUBLEV SADE FIN44549/06
Keskikokoinen. Feminiininen, kiva silhuetti. Ylpeä ryhti. Tarpeeksi vahva narttu. Kiva pää ja yhdensuuntaiset
pään linjat. Hyvänmuotoiset huulet, tumma maski. Tarpeeksi tummat silmät. Hieman kapea edestä, korkea
säkä, elegantti kaula. Tarpeeksi syvä rinta, hyvät kulmaukset. Liikkuu ok.
AVO ERI2 VASERT
RED RUBLEV SANS SOUCI FIN44543/06
poissa
VALIOLUOKKA
CITNALTANSTRIDERS PROMISE KEPT FIN52780/05
Keskikokoinen, tarpeeksi vahva, feminiininen narttu. Hyvät lihakset. Kohtalainen pään pituus, tarpeeksi
vahva. Kuonon selkä hieman kapea, tosin syvä kuono. Hyvä stoppi. Hyvä asentoinen kuiva kaula. Hieman
köyry lanne. Rinta riittvävän syvä. Suora etuosa, hyvät takakulmaukset. Erinomainen liikkeessä.
VAL ERI
EDENDANE’S AUDREY HEPBURN FIN3098/03
Iso, elegantti, ylpeä ryhti. Tarpeeksi vahva luusto, aristokraattinen tyyppi. Kiva feminiininen pää, melkein
pystysuora niska. Tarpeeksi vahva selkä, hieman pitkä lanneosasta. Lantio hyvä. Syvä rinta ja voimakas
eturinta. Hyvät takakulmaukset. Riittävän vahva liike.
VAL ERI4
EDENDANE’S MY FAIR LADY FIN37097/03
Iso, erittäin vahva ja elegantti narttu jolla ylpeä ryhti. Lähes neliömäinen, erittäin feminiininen, erittäin
hyvässä kunnossa. Pitkä vahva pää lähes yhdensuuntaiset linjat. Syvä kuono, hyvänmuotoiset huulet,
tummat silmät hieman avoimet. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen lantio. Erinomaiset kulmaukset. Liike
ok.
VAL ERI1 PN1 ROP CACIB RYP-3
LOVE-DANE’S VERY HOT ROMANCE FIN16369/03
Hyvä tyyppi ja koko. Lähes neliömäinen, elegantti, feminiininen hyvin kehittynyt narttu. Jalo pää mutta
hieman kevyt. Hyvät huulet, tummat silmät mutta liian avoimet. Ylpeä niska, kiva ylälinja, syvä rinta. Hyvä
etuosa ja kulmaukset. Liike voisi olla vahvempi. Nilkuttaa hieman.
VAL ERI2 PN3 VARACA
MAXIDAN’S GEORGIA FIN18490/05
Hyvä koko ja tyyppi. Hyvin kehittynyt elegantti narttu. Neliömäinen runko. Hyvä pää täyteläiset huulet,
tarpeeksi tummat silmät, hyvä maski. Hyvä etuosa, Hyvä kaula ja kaulanpituus. Riittävän hyvä ylälinja,
korkea säkä. Riittävän syvä rinta, hyvät kylkiluut. Hyvät kulmaukset. Liikkuu vapaasti.
VAL ERI
RED RUBLEV WALKYRIA FIN44273/05
Keskikokoinen, vahva ja tarpeeksi elegantti. Neliömäinen runko. Hyvänpituinen pää ja yhdensuuntaiset linjat.
Hyväät huulet. Tummat silmät. Vahva kaula joka voisi olla pidempi. Hyvä säkä, tarpeeksi vahva selkä. Syvä
rinta, tarpeeksi leveä edestä. Hyvät kulmaukset. Liike ok.
VAL ERI
WILHELMIINAN ÖLTZIN-ÖRTZY FIN46770/05
Suuri, elegantti, neliömäinen, feminiininen ja vahva narttu. Kiva pää ja hyvä ilme. Korvat voisi olla lähempänä
päätä. Hyvä maski, kiva kaula, tarpeeksi vahva selkä. Syvä rinta. Etujalat kääntyvät sisäänpäin, hyvät
takakulmaukset. Häntä kiinnittynyt tarpeeksi ylös. Liikkeessä kyynärpäät hieman ulkonevat.
VAL ERI3

VETERAANILUOKKA
HELISAIN MESSINA FIN37998/99
Keskikokoinen elegantti narttu. Kiva silhuetti, jalo pää. Liikkuu ok.
VET ERI2
LOVE-DANE’S MONDAY ROMANCE FIN40657/98
Erinomainen tyyppi, ylpeä ryhti. Täydellisessä kunnossa. Erittäin elegantti ja feminiininen nartty. Kaunis pää
ja kiva ilme. Vahva hyvin asettunut kaula. Kaunis ylälinja, syvä rinta, erinomaiset kulmaukset. Hyvä liike.
VET ERI1 PN2 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
EDENDANE’S (AUDREY HEPBURN, HENRY HIGGINS, MERRY-GO-ROUND, MY FAIR LADY)
Suuria ja erittäin elegantteja koiria joilla pitkät kaulat, ylpeä ryhti, hyvä väri ja erittäin jalot päät.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-3KASV
LOVE-DANE’S (X-MAS DUKE, QUICK DUKE, MONDAY ROMANCE, VERY HOT ROMANCE)
Elegantteja koiria. Hyvät luustot, vahvat päät, lähes neliömäisiä. Hyviä liikkujia.
KASV2
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MUSTA JA HARLEKIINI
UROKSET
PENTULUOKKA
MEGAPPON TD HOT GOSSIP FIN17394/08
Hyvä koko. Tarpeeksi vahva luusto. Elegantti uros. Värityksessä harmaita pilkkuja (ei liikaa). Hyvä vahva pää
ja yhdensuuntaiset linjat. Hyvät huulet. Hyvä etuosa, hyvä ylälinja. Häntä hieman kippura. Hyvät kulmaukset.
Liikkuu riittävän hyvin.
PEN1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUOKKA
ANXIOUS FIFTH ELEMENT FIN38992/07
Suuri, elegantti, maskuliininen, neliömäinen ja hyvin kehittynyt uros. Hyvä luusto ja silhuetti. Hyvä väri, nenä
voisi olla mustempi. Pitkä voimakas pää ja yhdensuuntaiset linjat. Hyvänmuotoiset huulet, hyvä stoppi.
Vahva ja hyvänasentoinen kaula. Kiva ylälinja hieman luisu lantio. Hyvä etuosa, käpälät voisi olla tiiviimmät.
Hyvät kulmaukset. Liikkuu ok.
JUN ERI1 PU1 VSP SERT
C’MON YABBA DADDA DOO FIN24483/08
Suuri, vahva, maskuliininen. Riittävän vahva luusto. Tarpeeksi isot mustat laikut, harmaa laikku. Hyvän
pituinen ja vahva pää jossa yhdensuuntaiset linjat. Huulet hieman vaaleat. Etujalat tarpeeksi vahvat muttei
täysin suorat profiilissa. Hyvät kulmaukset. Liikkuu ok.
JUN ERI2
CATAPHA’S ZACHAREE FIN28680/07
poissa
KRISTOFER ROBIN FIN27388/08

Keskikokoinen, hyvän värinen, tarpeeksi kehittynyt, neliömäinen. Kohtalaisen pitkä pää, hieman raskas kallo,
syvä kuono, hieman pyöreät huulet. Hyvä etuosa, hyvä rinta. Kohtalaiset kulmaukset. Kantaa liian korkealla
häntää. Liian korkeat etuliikkeet.
JUN EH3
NUORTENLUOKKA
MOHKOFANTTI DJ’S ARMADA FIN36148/07
Suuri, maskuliininen, erittäin hyvin kehittynyt. Joitakin harmaita pilkkuja. Neliömäinen, hyvät mittasuhteet,
riittävän elegantti. Hyvänpituinen vahva pää yhdensuuntaiset linjat. Kohtalaiset huulet, huulikulma hieman
viimeistelemätön ja ylähuuli hieman pyöreä. Hyvä stoppi, hieman liian avonaiset silmät. Erinomainen etuosa,
syvä rinta. kohtalaiset kulmaukset. Häntä hieman alas asettunut ja liian korkealla liikkeessä. Erinomainen
liike.
NUO ERI1 PU3 VASERT CACIB
RAINMASTER’S VITO CORLEONE FIN52893/07
poissa
AVOINLUOKKA
CATAPHA’S XANNON FIN41990/06
Keskikokoinen, tarpeeksi vahva, neliömäinen. Kohtalaisen pitkä pää, hyvät mittasuhteet. Hieman pyöreä
kuono, liian avonaiset tummat silmät. Riittävän vahva etuosa, hyvä kaula. Riittävän hyvä ylälinja. Lantio
hieman pyöreä. Riittävä rinnan syvyys, hyvä edestä. Kintereet osuu yhteen. Liikkuu riittävän vapasti.
AVO EH3
DANEMANIAN MOOMINTROLL FIN27261/05
poissa
JÄTTILÄISEN JUNKMAIL FIN13834/05
Suuri, riittävän vahva manttelin värinen uros. Riittävän maskuliininen. Hyvä pään pituus mutta kuono voisi
olla syvempi ja leveämpi. Syvälle asettuneet tummat silmät. Hieman suora etuosa. Hyvä ylälinja. Hyvin
kiinnittynyt häntä. Vatsalinja hieman liian ylhäällä. Kohtalaiset kulmaukset. Erittäin hyvä liike.
AVO ERI2
JÄTTILÄISEN JÄGERMEISTER FIN13832/05
Molemmat P2set puuttuvat alhaalta. Keskikokoinen. Riittävän maskuliininen ja vahva luustoinen.
Yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä stoppi. Hieman pyöreä kuonon selkä. Hyvä etuosa. Tarpeeksi syvä rinnan
syvyys. Kohtalaiset kulmaukset. Kiertynyt häntä. Liikkeet ok. Kiva ylälinja.
AVO H
MAGIC ALAUNT ELOKUUN VÄINÖ FIN43175/06
Suuri, lähes neliömäinen, vahva uros. Saisi olla elegantimpi. Erittäin hyvät lihakset ja luusto. Maskuliininen,
hyvänmittainen pää, valtavat huulet voisi olla kulmikkaammat. Syvät silmät. Riittävä etuosa, vahva selkä,
hieman alasasettunut häntä. Kohtalaiset kulmaukset. Etujalat menee ristiin liikkeessä, takajalat liian
lähekkäin.
AVO ERI1 PU4
VALIOLUOKKA
BLOCKBUSTER VON SCHÖNTAL FIN24334/03
Suuri, elegantti, lähes neliömäinen. Ylpeä ryhti, maskuliininen. Riittävän pitkä pää jossa hyvät mittasuhteet.
Leveä kuono ja syvä. Täyteläiset huulet mutta hieman pyöreät. Täydellinen kaula ja ylälinja. Syvä rinta, hyvä
eturinta. Leveä edestä mutta jalat kääntyy sisäänpäin. Erittäin kivat takakulmaukset. Liikkuu riittävän
vahvasti.
VAL ERI1 PU2
JÄTTILÄISEN FINLANDIA FIN15128/03

Elagantti, keskikokoinen, riittävän vahva uros. Hyvät mittasuhteet. Hyvänpituinen pää, kuono riittävän syvä.
Hyvä stoppi. Elegantti kaula, asettunut riittävän korkealle. Hyvä ylälinja, syvä rinta. Hieman kapea edestä.
Hyvät kulmaukset. Liike ok.
VAL ERI2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
ANXIOUS FRENCH KISS FIN38990/07
Suuri, hyvin kehittynyt elegantti ja feminiininen narttu. Hyvä substanssi. Neliömäinen runko. Hyvänpituinen
pää ja yhdensuuntaiset linjat. Stoppi voisi olla selvempi ja nenässä enemmän pigmenttiä. Kivva kaula,
riittävän vahva selkä. Häntä asettunut riittävän korkealle. Hyvä rinta ja kulmaukset, etenkin takana. Liike ok.
JUN H
ANXIOUS FULL OF LIFE FIN38989/07
Keskikokoinen, riittävän vahva, melkein neliömäinen. Pohjaväri saisi olla puhtaampi. Pitkä feminiininen pää,
hyvä stoppi, yhdensuuntaiset linjat. Hyvä kaula. Säkä voisi olla paremmin kehittynyt. Vahva selkä. Hieman
luisu lantio, hyvä rinnan syvyys. Hyvä etuosa ja kulmaukset. Liike ok.
JUN ERI2
C’MON XTOJÄTTILÄISEN FIN46546/07
Keskikokoinen, hyvin kehittynyt, feminiininen, neliömäinen narttu. Pää voisi olla jalompi ja vahvempi, riittävä
stoppi Hieman vaaleat silmät. Hyvin asettunut kaula. Hieman terävä kuono, liian tiukat huulet. Hyvä etuosa,
syvä rinta, hyvä ylälinja. Kohtalaiset kulmaukset. Liike riittävän tasapainoinen.
JUN EH
GREAT GLADIOLUS ANTHEIA FIN54093/07
P4 puuttuu. Keskikokoinen, riittävän vahva, feminiininen, neliömäinen. Kevyt pää jossa lähes
yhdensuuntaiset linjat. Kuono saisi olla vahvempi. Kuiva kaula, litteä säkä, vahva selkä. Rinta saisi olla
syvempi ja leveämpi. Riittävän hyvät kulmaukset. Erittäin hyvä liikkuja.
JUN EH
HOPPINGHAM’S SARDI RHAPSODY FIN42629/07
Kohtalainen koko, feminiininen, riittävän vahva, neliömäinen. Ei riittävän puhdas valkoinen pohjaväri.
Hyvänpituinen pää, yhdensuuntaiset linjat ja riittävän vahva. Riittävästi huulta, mekin neliömäiset. Elegantti
niska. Kaunis ylälinja, hieman luisu lantio. Hyvät kulmaukset. Hieman kiertyvä häntä. Etujalat astuu ristiin.
JUN ERI1 VASERT
JÄTTILÄISEN PIONI FIN38433/07
Riittävän suuri ja vahva elegantti narttu. Hieman hevyt pää. Kolmas ripsi liian kehittynyt. Hyvä kaulan
kiinnitys, hyvä ylälinja, riittävä rinnan syvyys. Hyvät kulmaukset ja liike.
JUN ERI4
JÄTTILÄISEN QUERAUS ROBUR FIN44990/07
Keskikokoinen, riittävän vahva, elegantti. Liian isoja laikkuja ja jotkut niistä ovat ruskeita ja harmaita. Kiva
silhuetti. Vahva ja riittävän pitkä pää, stoppi saisi olla parempi. Etuosa riittävän leveä, välikämmenet hieman
ulkonevat. Riittävä rinnan syvyys, hyvin kulmautunut. Kantaa liian korkealla häntäänsä liikkuessa. Liike ok.
JUN EH
MADAME BUTTERFLY BALAO FIN32888/08
Suuri, vahva ja riittävän elegantti. Hyvä luusto ja lihakset. Vahva pää jossa lähes yhdensuuntaiset linjat.
Valtavat huulet, voisi olla neliömäisemmät. Tummat silmät liian syvällä ja liian avonaiset. Pitkä vahva kaula,
vahva selkä, lanneosa saisi olla pidempi. Syvä ja leveä rinta. Välikämmen saisi olla vahvempi. Hyvät
takakulmaukset, löysä liikkeessä.
JUN ERI3
NUORTENLUOKKA
GWENDY VON TOM BROOK FIN48666/07

Suuri ja vahva, neliömäinen. Hyvässä kunnossa. Vahva luusto. Pitkä ja vahva, mutta feminiininen pää. Kallo
hieman leveä, suuri kuono, hieman pyöreät huulet. Hyvä etuosa, syvä rinta. Riittävän vahva ylälinja. Hyvät
kulmaukset. Saisi olla itsevarmempi. Liike ok.
NUO ERI1
RIVERCREST JOAN JETT FIN 26736/07
Keskikokoinen, elegantti ja hyvin kehittynyt narttu. Riittävän vahva luusto, hyvät lihakset, neliömäinen.
Kohtalaisen pitkä pää, kallo osittain hieman leveä. Hyvä stoppi, valtavat huulet. Hieman lyhyt kaula, hyvä
ylälinja. Syvä rinta, hyvä etuosa. Hyvät kulmaukset ja liike mutta edestä hieman ahtaasti.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
C’MON VALERIANA FIN44270/06
Suuri, vahva ja hyvin elegantti narttu. Hyvin aristokraattinen, hyvin kehittynyt. Kiva pää ja hyvä ilme. Hyvä
kuono, hyvä stoppi. Elegantti pitkä kaula. kaunis ylälinja, syvä rinta ja erittäin hyvät kulmaukset. Liike ok.
AVO ERI1 PN1 SERT FIN MVA CACIB
C’MON UNLIKE ANY OTHER FIN35068/06
Suuri, melkein neliömäinen, riittävän vahva ja elegantti narttu. Pää voisi olla vahvempi ja kuono syvempi.
Riittävä stoppi, liian avonaiset silmät. Käpälät voisi olla tiiviimmät. Hyvä ylälinja, riittävän suuri rinta,
kohtalaiset kulmaukset. Liike ok.
AVO EH
DANEMANIAN INKA OF S’HENGE FIN13527/04
Suuri, riittävän vahva, elegantti, lähes neliömäinen. Feminiininen pää ja pehmeä stoppi. Hyvät huulet,
tummat silmät. Hyvä etuosa, erittäin elegantti kaula. Lanneosa voisi olla lyhyempi, hyvä rinta, hyvät
kulmaukset. Elegantti liike.
AVO ERI
DANEMANIAN NORDIC BEAUTY FIN40423/05
Suuri, riittävän vahva feminiininen narttu. Suurimman osan laikkujen väri saisi olla tummempi, osa laikuista
on harmaita. Kiva feminiininen pää joka on riittävän pitkä ja vahva. Hyvänmuotoiset huulet. Elegantti kaula.
Hyvä ylälinja ja etuosa, syvä rinta. Kivat kulmaukset. takajalat hieman ahtaat. Liikkuu riittävän vapaasti.
AVO EH
HEKATE FIN29648/06
Hyvä koko ja tyyppi. Feminiininen, riittävän vahva ja melkein neliömäinen. Hyvä pää, stoppi saisi olla
syvempi. Voimakas kaula, riittävän vahva selkä. Syvä rinta ja hyvä eturinta. Etujalat kääntyy sisään. Hyvät
kulmaukset. Liike ok.
AVO ERI3
JÄTTILÄISEN HYACINT HEBE FIN22058/04
Todella elegantti. Suuri, feminiininen, kiva silhuetti, lähes neliömäinen. Normaalin pituinen pää, hieman
pyöreä kallo, riittävä stoppi. Huulien väri saisi olla tummempi ja huulet neliömäisemmät. Erinomainen kaulan
kiinnitys ja ylälinja. Syvä ja leveä rinta, hyvin kehittynyt eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset, erinomainen
liikkuja.
AVO ERI2
JÄTTILÄISEN LUTUKKA FIN13886/06
Keskikokoinen, feminiininen, riittävästi kehittynyt, neliömäinen. Kiva pää, riittävän tummat silmät. Kaula
hieman alas asettunut ja kohtalaisen pituinen. Hyvä ylälinja. Häntä asettunut riittävän korkealle. Käpälät
kääntyvät hieman ulospäin. Hyvä rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut. Erittäin hyvä liikkuja.
AVO ERI
MEGAPPON LA JOYA FIN41838/06
Suuri, neliömäinen, hyvin kehittynyt, feminiininen. Vahva pää ja yhdensuuntaiset linjat. Raskaat huulet ja
liian suuri kuulikulma. Tummat silmät, liian syvällä päässä. Voimakas ja jalo kaula. Hyvä ylälinja. Hieman
pyöreä lantio. Hyvät kulmaukset. Liian korkea etuliike.
AVO ERI

MEGAPPON NO NO NANETTA FIN16521/05
Suuri, neliömäinen, feminiininen ja erittäin hyvin kehittynyt elegantti narttu. Riittävän pitkä pää, riittävä stoppi,
hieman pyöreät huulet. Hyvin asettunut kaula ja riittävän pitkä. Hyvä ylälinja, syvä rinta. Hyvin kiinnittynyt
häntä. Hyvät kulmaukset. Hyvä liikkuja.
AVO ERI4
VALIOLUOKKA
BILLY JEAN QUINCY ETC FIN35671/07
Vahva, suuri, kompakti feminiininen narttu. Vahva ja hyvät mittasuhteet omaava pää. Syvä kuono, suuret
huulet voisivat olla neliömäisemmät. Voimakas ja elegantti kaula, kiva ylälinja, hyvä rinnan syvyys. Leveä
etuosa. Hyvä väri. Erittäin hyvät kulmaukset. Oikea hännän kiinnitys, häntä hieman kiertynyt. Liike ok.
VAL ERI3
BONEL SASHA FIN24282/04
Suuri, elegantti, feminiininen ja hieman pitkä, hyvin kehittynyt. Kiva jalo ja vahva pää, tarpeeksi litteä kallo.
Hyvä kuonon syvyys. Hyvä etuosa, erittäin hyvä rinta, hyvä säkä. Selkä voisi olla vahvempi. Einomaiset
kulmaukset. Hyvä liike. Silmät hieman syvällä.
VAL ERI
HORSEBJERG FENWAY FOXY FIN10321/04
Suuri, erittäin vahva, feminiininen. Hyvä substanssi. Riittävän elegantti narttu.Pitkä voimakas pää ja hieman
pyöreä kirsu. Hyvän huulten muoto, tummat silmät. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä ylälinja.Erittäin hyvä rinta
ja kulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. Liike ok.
VAL ERI4
JÄTTILÄISEN FORTUNA FIN15126/03
poissa
OZAENAS LIQUID GOLD FIN17908/05
Suuri, elegantti ja feminiiininen hyvin kehittynyt neliömäinen narttu. Alakropassa muutama harmaa laikku
hyvien mustien laikkujen joukossa. Jalo pää, hyvä stoppi. Tummat silmät. Hyvä ylälinja. Erittäin syvä rinta,
kaunis ylälinja. Riittävän hyvä hännän kiinnitys. Hyvät kulmaukset, erityisesti takana. Erinomainen liikkuja.
VAL ERI
SAJONNE TRUE ROMANCE FIN27694/04
Suuri, aristokraattinen, kiva silhuetti, feminiininen ja hyvin kehittynyt narttu. Jalo pää, yhdensuuntaiset linjat.
Erinomaisen muotoiset huulet, tummat silmät, elegantti kaula. Kiva ylälinja, erittäin hyvä rinta ja eturinta.
Voisi olla vahempi lihaksisto. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvät kulmaukset. Pitkät askeleet mutta hieman löysät
kyynärpäät.
VAL ERI1 PN4 VARACA
XANADU MOLOSEUM FIN17567/06
Hyvä koko ja tyyppi. Vahva ja neliömäinen, hyvin kehittynyt narttu. Erittäin vajva pää, syvä kuono, isot
hieman pyöreät huulet. Kohtalaisen pituinen voimakas kaula. Kiva ylälinja, lanneosa voisi olla pidempi. Hyvä
etuosa ja riittävän hyvät takakulmaukset. Hyvä väri. Liike ok.
VAL ERI2
VETERAANILUOKKA
ANXIOUS MORNING GLORY FIN29276/99
Elegantti, feminiininen, vahva, erittäin hyvässä kunnossa olevan neliömäinen narttu. Kiva liike.
VET ERI3
DANEMANIAN CALLA CAMELINA FIN26287/99
Suuri, vahva, jalo ja erittäin elegantti narttu. Ylväs ryhti, täydellisessä kunnossa. Aristokraattinen vahva pää.
Kaunis ylälinja, syvä ja leveä . Erinomainen liikkuja.
VET ERI2 PN3

JÄTTILÄISEN BATSEBA FIN25999/99
Suuri, vahva, feminiininen, lähes neliömäinen, hyvässä kunnossa oleva narttu jolla hyvät mittasuhteet. Kiva
pää joka riittävän pitkä. Voimakas kaula, kaunis ylälinja. Korkea hännän kiinnitys. Syvä rinta näkyvä eturinta.
Erittäin hyvät kulmaukset.
VET ERI1 PN2 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
DANEMANIAN
ei esitetty
JÄTTILÄISEN (BATSEBA, FINLANDIA, LUTUKKA, HYACINT HEBE)
Hyvin elegantteja koiria, tarpeeksi vahvoja. Kiva silhuetti. Riittävän vahva luusto
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SININEN
UROKSET
PENTULUOKKA
OLDSTONE’S BUUX’S DUDE FIN12205/08
poissa
NARTUT
PENTULUOKKA
OLDSTONE’S BE DADDYS GLORY FIN12210/08
poissa
UROKSET
JUNIORILUOKKA
BONEL ZIMPSON FIN46711/07
Suuri, vahva, kompakti, erittäin hyvin kehittynyt uros. Maskuliininen riittävän pitkä pää jossa hyvät
mittasuhteet. Otsa hieman pyöreä, riittävä stoppi, riittävän litteät posket. Lähes neliömäinen huulten muoto.
Etuosa riittävän vahva. syvä rinta, kiva ylälinja. Vahvat käpälät hieman sisään kääntyneet. Liikkuu riittävän
hyvin.
JUN ERI1 PU2 SERT
HERDOLF CHOSEN RYA’C FIN46566/07
Hyvä koko ja tyyppi. Lähes neliömäinen. Riittävän vahva, elegantti. Pitkä pää jossa yhdensuuntaiset linjat.
Syvä kuono, lähes neliskulmaiset huulet. Stippi riittävä, elegantti kaula, kiva ylälinja. Kylkiluut hieman litteät,
etuosa hieman kapea. Riittävän hyvät kulmaukset. Liike ok.
JUN ERI2 VASERT
NUORTENLUOKKA
ALEXANDER FIN33455/07
Suuri, riittävän vahva, neliömäinen ja hieman kapea kauttaaltaan. Korkeat raahat. Pitkä pää voisi olla
maskuliinisempi. Kaula kiinnittynyt riittävän korkealle. Hyvä ylälinja. Rinta riittävän syvä. Edestä kapea. Hyvät
kulmaukset. Liike riittävän korrekti.

NUO EH1
THUNDERLORD V’T BUITENGEBEUREN N.H.S.B2640004
poissa
VALIOLUOKKA
BONEL OSWALD FIN41624/02
Huonossa kunnossa oleva suu. Suuri, vahva ja hyvin kehittynyt, kompakti. Pää voisi olla jalompi. Stoppi
riittävä, pyöreät huulet. pyöreä kirsu. Voikakas hyvin kiinnittynyt kaula. Hyvä ylälinja. Syvä ja leveä rinta,
erinomainen etuosa. Hyvät etukulmaukset ja erinomaiset takana. Riittävän pitkä askel.
VAL ERI3 PU4
GENEDDA ABSIT INVIDIA FIN48194/05
Vahva, elegantti, neliömäinen ja maskuliininen uros. Riittävän pitkä pää, hyvin määrittynyt stoppi, voisi olla
kuitenkin syvempi. Lähes neliskulmaiset huulet. Hyvin asettunut kaula, riittävän vahva selkä. Syvä rinta.
Riittävän ylös kiinnittynyt häntä. Hyvät kulmaukset. Hyvä liike.
VAL ERI1 PU1 ROP CACIB
GENEDDA COMMINIS SENSU FIN16211/06
P1 puuttuu alhaalta molemmin puolin. Suuri, elegantti uros jolla kiva silhuetti. Vahva tarpeeksi maskuliininen
uros jolla hyvä luusto ja turkki. Erittäin kiva pää, hyvin maskuliininen ja hyvänmuotoiset huulet. Vahva,
riittävän hyvin kiinnittynyt kaula, hyvä ylälinja. Syvä rinta, riittävän leveä. Hyvät kulmaukset. Kantaa liian
korkealla häntäänsä.
VAL ERI2 PU3 VARACA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
GENEDDA GENIUS LOCI FIN46330/07
Suuri, feminiininen ja hieman matala, hyvin kehittynyt narttu. Pitkä ja voimakas pää, riittävän pitkä kuono.
Hyvät huulet, vaaleat silmät. Riittävän leveä rinta, välikämmenet voisivat olla vahvemmat, pitkä kinner
riittävän korkea. Riittävän vahva selkä, riittävän kehittynyt rinta. Suora etuosa. Hyvät kulmaukset takana.
Hyvä hännän kiinnitys. Etuosa löysä liikkeessä
JUN ERI3
HERDOLF BEIRA KA’LEL FIN46570/07
Vahva, hyvä koko, lähes neliömäinen. Hyvä kaula, vahva ja pitkä pää. Syvä kuono ja lähes neliskanttiset
kuulet. Kolmas ripsi liikaa. Kaula tarpeeksi ylös kiinnittynyt, hyvä ylälinja. Hyvä etuosa ja rinnan syvyys.
Hyvät kulmaukset. Liike ok.
JUN ERI2
SARADANE’S IT’S OUR LADY FIN27807/07
Hyvä koko ja tyyppi. Erittäin hyvä väri ja turkki. Jalo pää, hyvät mittasuhteet ja linjat. Voimakas ja hyvin
asettunut kaula. Hyvä ylälinja. Edestä hieman suora, syvä rinta, riittävän pitkä polvikulma. Erittäin hyvät
liikkeet.
JUN ERI1 PN1 VSP SERT
NUORTENLUOKKA
MANTRA DEL PLASSA 35530/04
Keskikokoinen, vahva, hyvä substanssi, neliömäinen ja riittävän elegantti narttu. Kohtalaisen pitkä vahva
pää, syvä kuono, valtavat huulet, hyvä ilme. Voimakas kaula, hieman pehmeä selkä. Syvä rinta. Leveä rintä,
välikämmenet voisivat olla vahvemmat. Riittävän hyvät kulmaukset. Takaa hieman ahdas. Liikkuu ok.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
FALARIS DANCING DRAGON V DENIM FIN11824/08

Keskikokoinen, hyvä tyyppi, vahva ja kompakti feminiiininen narttu. Hyvän pituinen pää ja litteä kallo. Hyvä
stoppi, syvä kuono ja lähes neliskanttiset huulet. Voimakas kaula joka on riittävän pitkä. Selkä voisi olla
vahvempi, hyvin kehittynyt rinta. Leveä etuosa, välikämmenet hieman ulospäin osoittavat. Kohtalaiset
kulmaukset. Erittäin hyvä liike ja väri
AVO ERI1 PN4 VASERT
NINA RICCI BALAO FIN204/07
Suuri, riittävän vahva, feminiininen narttu. Hyvät lihaksen, neliömäinen. Vahva pää, lähes yhdensuuntaiset
linjat. Syvä kuono ja isot huulet. Tosi kiva kaulan kiinnitys, hieman pehmeä selkä. Syvä rinta, liian pyöreät
kylkiluut, riittävän leveä edestä. Hyvät kulmaukset. Takajalat liian lähekkäin, liikkuu hyvin.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
BONEL PILLERIINI FIN45451/02
poissa
BONEL VIIVI FIN46547/05
Keskikokoinen, erittäin hyvä substanssi. Hyvin kehittynyt feminiininen ja neliömäinen narttu. Todella vahva
pää, kuono hieman korkealla, riittävä stoppi. Huulet hieman pyöreät- Voimakas ja hyvä asentoinen kaula.
Hyvä ylälinja. Erinomainen rinta, hyvä etuosa, hyvät kulmaukset. Erittäin hyvä väri ja turkki. Erittäin hyvä
liikkuja.
VAL ERI2 PN3 VARACA
BONEL XARA FIN21090/06
Suuri, vahva ja feminiininen narttu. Lähes ? väri ja turkki. Hyvä pää. Stoppi voisi olla parempi. Hyvä huulten
muoto. Erinomainen etuosa, hyvä kaulan kiinnitys, syvä rinta, hieman pehmeä selkä. Hyvät kulmaukset.
Hyvin asettunut häntä. Liike ok.
VAL ERI1 PN2 CACIB
KASVATTAJALUOKKA
BONEL (ZIMPSON, OSWALD, VIIVI, XARA)
Suuret, vauvat ja samantyyppiset erittäin hyvin kehittyneet koirat. Hyvä tumma väri lähes kaikilla. Erittäin
hyvät liikkeet.
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