
 

 

LAHTI 16.1.2011 

Tuomari: HILKKA SALOHALLA 

 

 

Keltainen/tiikerijuovainen 

 

PENNUT 7-9kk 

 

UROKSET 

 

Edendane’s Kind Of Macig FI37748/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla 

hyvä kallo, kuono ja hyvät pään linjat. Korvat voisivat olla hieman pienemmät ja 

silmäluomet hieman tiiviimmät. Hyvä huulikulma. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen 

hyvä eturinta ja runko. Erinomainen luusto. Hyvin kulmautunut. Hyvä karvapeite ja 

väri. Hyvät pennun liikkeet. 

PEN2 KP 

 

Giant Dane’s Cordial Cadet FI41279/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt pentu. 

Hyvä kallo, kuono ja purenta. Hieman suuret ja avoimet silmät. Hyvät pään linjat ja 

huulikulma. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomaiset kulmaukset, luusto ja käpälät. Hyvä 

väri ja karvapeite. Liikkuu joustavasti hyvällä askelpituudella. 

PEN1 KP ROP-PENTU 

 

NARTUT 

 

Edendane’s News Of The World FI37751/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, 

hyvälinjainen narttu. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvä purenta. Riittävä 

kaula. Erinomainen säkä. Erinomainen luusto ja käpälät. Ikäisekseen hyvä runko. 

Rodunomaiset liikkeet. Hyvä väri ja karvapeite. 

PEN3 

 

Edendane’s Piece Of My Heart FI37754/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla 

hyvä kallo ja kuono. Hieman avoimet luomet. Hyvä kaula ja selkälinja. Ikäisekseen 

erinomainen eturinta ja selkälinja. Oikein kulmautunut. Erinomainen luusto ja käpälät. 

Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu erinomaisesti sivusta ja takaa, mutta kääntää 

etukäpälät sisään liikkuessaan. 

PEN2 KP 

 

Giant Dane’s Charming Cleopatra FI41285/10 

Kooltaan erinomainen, vahva narttu. Hieman voimakkaat kulmakaaret, muuten 

erinomaiset pään mittasuhteet. Hyvä purenta. Silmäluomet voisivat olla hieman 

tiiviimmät. Hyvä kaula, säkä ja selkälinja. Ikäisekseen erinomainen eturinta ja runko. 

Aavistuksen pitkä lanne. Erinomaiset kulmaukset ja luusto. Vielä pentumaisen löysät, 

mutta kaiken kaikkiaan erinomaiset liikkeet. Hyvä karvapeite ja väri. 

PEN1 KP VSP-PENTU 

 



 

 

Giant Dane’s Cute ‘N’ Classic FI41283/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, jolla hyvät pään linjat. Kuono voisi olla 

aavistuksen pidempi ja alaleuka vahvempi. Tällä hetkellä lievä yläpurenta ja oikean 

puoleinen kulmahammas kohti kitalakea. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko, mutta 

turhan pitkä lanne. Hyvin kulmautunut. Erinomainen luusto. Hyvä karvapeite ja väri. 

Erinomaiset pennun liikkeet 

 

Samuraiwood’s Ducati Girl 35753/10 

Tällä hetkellä hieman korkea raajaisen vaikutelman antava pentu, jolla hyvät pään 

linjat, kauniit silmät ja hyvä purenta. Kuono voisi olla hieman voimakkaampi. 

Eturinta ja rintakehä tarvitsee vielä paljon aikaa. Riittävä luusto. Niukasti 

kulmautunut edestä ja takaa. Pieni valkoinen rintamerkki. Liikkuu lyhyin askelin. 

PEN4 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane’s Conspiracy Theory 48906/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla 

hyvä kallo, kuono, sekä pään linjat. Hyvä purenta. Hyvä huulikulma. Hyvä kaula, 

säkä ja selkä. Ikäisekseen riittävä eturinta ja rinnan syvyys. Riittävät kulmaukset. 

Hyvä luusto. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu hyvin. 

JUN ERI1 

 

Euro Power Diamond FI33987/10 

Oikean kokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla 

hyvä kallo, kuono, purenta ja huulikulma. Silmäluomet voisivat olla aavistuksen 

tiiviimmät. Eturinta ja rintakehä saavat vielä kehittyä. Hyvä luusto ja käpälät. hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu vielä hieman löysästi ja 

lyhyin askelin. 

JUN EH 

 

Euro Power Duutsoni 33989/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla hyvä kallo ja kuonon vahvuus. 

Kauniit silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen riittävä eturinta ja 

rintakehä. Riittävät kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja väri. 

Liikkuu vielä hieman löysästi riittävällä askeleella. 

JUN ERI3 

 

Hoppingham’s Epower Sledge Hammer FI20388/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan vahva uros, jolla hyvä kallo ja kuono. Hieman 

puutteellinen otsapenger. Hyvä huulikulma. Erinomainen kaula ja ylälinja. 

Erinomainen eturinta ja runko. Erinomainen luusto ja käpälät. Hieman lyhyt 

olkavarsi. Riittävät takakulmaukset. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu erittäin hyvin. 

JUN ERI2 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Samuraiwood’s Billabong Boy FI37228/09 



 

 

Kooltaan riittävä, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä kallo. Kuono saisi olla hieman 

voimakkaampi. Hyvät pään linjat ja huulikulma. Hieman avoin leikkaava purenta. 

Hieman syvällä sijaitsevat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Vielä puutteellinen eturinta 

ja rintakehä. Riittävä luusto. Käpälät voisivat olla tiiviimmät ja paremmin 

kaareutuneet. Riittävät kulmaukset. Liikkuu vielä kovin löysästi, riittävällä 

askelpituudella. 

NUO EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Double D Daynakin Goldsmith 52108/07 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Great Hillman’s Dakota FI16578/09 

VAL POISSA 

 

Great Master Macho Manolito 35820/06 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, elegantti uros. Hyvät pään linjat ja huulikulma. 

Kuono voisi olla aavistuksen pidempi. Riittävä kaula. Erinomainen säkä. Riittävät 

kulmaukset. Eturinta voisi olla vahvempi ja rintakehä hieman pidempi. Riittävä 

luusto. Pohjaväri voisi olla hieman puhtaampi, etenkin selästä. Liikkuu löysin 

kyynärpäin ja hieman voimattomasti. Häntä nousee turhan paljon. Koira voisi olla 

paremmassa lihaskunnossa. 

VAL EH 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane’s Mona Lisa Smile 48907/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu. Hyvä 

kallo ja kuono. Otsapenger voisi olla hieman selvempi. Hyvä purenta. Hieman syvällä 

sijaitsevat silmät. Hyvä kaula ja säkä. Ikäisekseen riittävä eturinta ja rinnansyvyys. 

Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 

karvapeite ja väri. Liikkuu ikäisekseen hyvin. 

JUN ERI1 

 

Edendane’s Runaway Bride FI48908/09 

Kooltaan erinomainen narttu, jolla hyvät pään linjat ja huulikulma. Ilmettä pilaavat 

turhan kookkaat ja raskaat korvat, sekä avoimet silmäluomet. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Ikäisekseen erinomainen eturinta ja rintakehä, luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut 

edestä ja takaa. Hyvä karvapeite ja väri, joskin kuonon etuosassa harmaata. Liikkuu 

erittäin hyvin. 

JUN ERI2 

 

Ingnatiu’s Arabella 52176 

Oikean kokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla melko hyvät pään linjat. Turhan 

avoimet silmäluomet ja kapea kuono. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Riittävä säkä. Luisu 



 

 

lantio. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä luusto. Hyvä väritys. Matala 

hännänkiinnitys. Liikkuu löysästi edestä, sekä takaraajat rungon alla lyhyellä 

askeleella. 

JUN H 

 

Ritzypal’s Evening Star 29782/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen riittävän kehittynyt narttu. 

Hyvä kallo ja kuono. Riittävä huulikulma. Kaula voisi olla hieman pidempi. Hyvä 

säkä ja ylälinja. Vielä puutteellinen eturinta ja rinnan syvyys. Niukasti kulmautunut 

edestä ja takaa. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu vielä kovin löysästi. Tarvitsee aikaa. 

JUN EH 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Alder Glade’s Gloria Great-M FI30044/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen riittävän kehittynyt narttu. Hyvät pään 

linjat. Kuono voisi olla hieman vahvempi. Hyvä huulikulma, silmät ja purenta. Hyvä 

kaula ja säkä. Luisu lantio. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Ikäisekseen 

riittävä eturinta ja rintakehä. Riittävä luusto. Käpälät saisivat olla korkeammat ja 

tiiviimmät. Hyvä väri. Kauttaaltaan vielä hieman kapea. Liikkuu vielä löysästi 

riittävällä askelpituudella. 

NUO EH 

 

Crowbay’s Wild Wild Wind 12263/09 

NUO POISSA 

 

Euro Power Cicciolina 53356/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla erinomainen kallo, kuono, 

silmät, purenta ja huulikulma. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja 

rintakehä. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu hieman 

löysästi edestä. 

NUO ERI1 SA PN1 ROP SERT 

 

Ignatiu’s Amelie 52175/09 

Oikean kokoinen hieman pitkärunkoinen. Erinomaiset pään mittasuhteet ja 

huulikulma. Hyvä purenta ja silmät. Turhan kookkaat korvat. Hyvä kaula ja säkä. 

Selkälinja tahtoo painua seistessä. Riittävä eturinta ja rintakehä. Valkoinen merkki 

rinnassa. Turhan pitkä lanne. Hieman lyhyt pysty olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. 

Hyvä väritys. Luisu lantio, mistä johtuen taka-askel jää rungon alle. 

NUO EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Orontius Wild Abiertos FIN39328/08 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

All About The Daisy Chain 39796/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, jalo narttu, jolla hyvä kallo ja kuono, päänlinja, 

purenta ja silmät. Kaunis kaula ja säkä. Hieman pehmeä selkä. Hyvä eturinta ja 



 

 

rintakehä. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. 

Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu hieman löysästi edestä, takaa hyvin. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

 

 

Musta/Harlekiini 

 

PENNUT 7-9kk 

 

UROKSET 

 

Great Gladiolus Carpe Diem 40689/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jonka kallo-osa 

saisi olla jalompi. Hyvät silmät. Turhan kookkaat korvat. Riittävä kaula. Hyvä 

purenta, mutta tällä hetkellä toisen puolen kulmahammas pentuhampaan juuren takia 

kasvamatta täyteen mittaansa. Erinomainen luusto ja käpälät. Eturinta ja runko saa 

vielä kehittyä. Riittävän hyvä väritys. Liikkuu hyvin. 

PEN1 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Big Ranger’s What A Miracle FI17432/10 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

C’mon Everybody Get Up FI17523/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla 

hyvät pään mittasuhteet, korvat, silmät ja purenta. Erinomainen kaula ja säkä. Riittävä 

eturinta ja rinnan syvyys. Pysty, lyhyt olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Erinomaiset 

liikkeet. 

NUO ERI1 SA PU1 ROP SERT 

 

Piistar Geronimo FI26607/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jonka 

kallo voisi olla hieman jalompi. Hyvä purenta. Riittävä kaula. Hyvä säkä. Hyvä 

eturinta, riittävä rintakehä. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hyvä 

luusto, mutta hieman litteät käpälät. Hyvä väritys. Luisu lantio. Liikkuu hieman 

löysästi edestä ja takaraajan liike jää rungon alle. 

NUO EH 

 

Piistar Gil-Galad FI26608/09 

Oikean kokoinen, vielä ilmava uros, jolla hyvä kallo. Hieman kapea kuono. Hieman 

haja-asentoiset korvat. Kaunis kaula. Hyvä ylälinja. Vielä puutteellinen eturinta ja 

rinnan syvyys. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyvä luusto Käpälät 

saisivat kaareutua paremmin. Riittävän hyvä väri. Liikkuu vielä kovin epävakaasti. 

Tarvitsee runsaasti aikaa. 



 

 

NUO EH 

 

AVOINLUOKKA 

 

Danemanian Quality Perfect 28104/07 

Hyvän kokoinen, pitkärunkoinen uros, jolla hyvä kallo ja kuonon vahvuus. Löysää 

kaulanahkaa. Hyvän kokoiset alas kiinnittyneet korvat. Riittävä huulikulma. Hyvä 

purenta, mutta kovin pienet alaetuhampaat. Kaunis kaula ja säkä. Selkälinja tulisi olla 

tiiviimpi. Riittävä eturinta ja rintakehän syvyys. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset 

edessä ja takana. Hyvä karvapeite ja väri. Koira on huonossa lihaskunnossa mistä 

johtuen liikkuu voimattomin askelin ja hyvin löysästi. 

AVO EH 

 

Dinastiya Leksa Efim 22724/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, keskivoimakas uros. Hyvät pään linjat. Hyvä kallo 

ja kuono. Hyvä purenta. Alas kiinnittyneet suuret korvat. Hyvä kaula ja säkä. 

Olkavarsi saisi olla pidempi. Riittävät takakulmaukset. Koira kääntää seistessään etu- 

sekä takakäpäliään ulos. Hyvä karvapeite, sekä väri. Painuneet ranteet. Erittäin 

epävakaat, lähes ristiin astuvat liikkeet. 

AVO H 

 

Dogiwogin Snowman 51019/05 

AVO POISSA 

 

Mi’havana Eye Of The Tiger 62834/08 

AVO POISSA 

 

Piistar D’artagnan 57436/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea uros, jonka pää saisi olla kokonaisuutena pidempi 

ja kallo-osaltaan jalompi. Lyhyt kuono. Riittävä huulikulma. Riittävä kaula. Hieman 

pitkä lanne. Riittävä eturinta ja rinnan syvyys. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävät 

etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hyvä karvapeite ja väri. Koira saisi olla 

paremmassa lihaskunnossa, mistä johtuen liikkeet jäävät voimattomiksi ja löysiksi. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Venco V.’t Buitengebeuren FI46075/09 

VAL POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grand Oak’s Scarlett O’Hara 22372/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla 

kaunis pitkä pää. Oikein kiinnittyneet korvat. Tummat silmät. Hyvä purenta ja 

huulikulma. Riittävä kaula. Hyvä säkä. Aavistuksen pehmeä ylälinja. Erinomainen 

luusto ja käpälät. Vielä puutteellinen eturinta ja rinnan leveys. Pysty olkavarsi. Hyvät 

takakulmaukset. Hyvä karvapeite ja väritys. Valitettavasti koira ei liiku puhtaasti. 



 

 

Takapää pomppii mistä johtuu EVA. 

JUN EVA 

 

Mi’Havana Final Fantacy 27785/10 

JUN POISSA 

 

Saradane’s Love Is Black 57507/09 

Oikean kokoinen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla kaunisilmeinen nartun 

pää. Hyvä purenta ja silmät. Hyvä kaula ja säkä. Riittävä eturinta ja rintakehän 

syvyys. Luisu lantio. Pysty olkavarsi ja niukka polvikulma. Hyvä luusto ja käpälät. 

Hyvä karvapeite, väri voisi olla mustempi. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä ja 

lyhyin askelin. 

JUN EH 

 

Taivassilmän Anastacia 57790/09 

 Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla hyvät 

silmät, korvat ja purenta, sekä pään linjat. Kaula saisi olla aavistuksen pidempi. 

Riittävä säkä. Hieman pitkä lanne. Hyvä luusto. Hieman niukat etukulmaukset. 

Riittävät takakulmaukset. Kääntää hieman etukäpäliä ulos. Kaunis väri. Liikkuu 

muuten hyvin, mutta ranteiden liike hyvin epävakaa. 

JUN EH 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Genedda Periculo Meo FI52028/09 

NUO POISSA 

 

Piistar Galadriel FI26614/09 

Riittävän kokoinen. Mittasuhteiltaan oikea, elegantti narttu. Hyvät pään mittasuhteet. 

Oikein kiinnittyneet, mutta hieman haja-asentoisesti kannetut korvat. Hyvät pään 

linjat. Hyvät silmät ja purenta. Ikäisekseen riittävä eturinta ja rinnan syvyys. Pysty 

olkavarsi. Riittävät takakulmat. Hyvä väritys. Liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha’s Zabrina 28684/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, elegantti narttu, jolla hyvät silmät ja 

purenta. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Pitkä otsapenger ja huulikulma voisi olla 

selkeämpi. Hyvä kaula ja säkä. Hieman pitkä lanne. Hieman puutteellinen eturinta ja 

rinnan syvyys. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Riittävä luusto. Hyvät 

käpälät. Hyvä väri. Liikkuu kapeasti edestä ja taka-askel saisi olla voimakkaampi. 

AVO EH 

 

Danemanian Restless Heart 32780/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, elegantti narttu, jolla erinomaiset pään 

mittasuhteet ja linjat. Hyvä purenta. Huulikulma voisi olla vieläkin selkeämpi. Kaunis 

kaula ja säkä. Hieman puutteellinen eturinta. Hyvä rintakehä. Hieman lyhyt olkavarsi. 

Niukka polvikulma. Hyvä luusto. Käpälät voisivat olla paremmat. Liikkuu ahtaasti 

takaa. Muuten hyvin. 



 

 

AVO ERI2 

 

Danemanian Tähtisilmä 62268/08 

 Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan voimakas narttu, jolla hyvä kallo 

ja kuono. Oikein kiinnittyneet suuret korvat. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. 

Hyvä purenta ja huulikulma. Hyvä kaula ja säkä. Pysty olkavarsi. Riittävät 

takakulmaukset. Riittävä eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karva ja 

väritys. Liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 

 

Dogiwogin Ft Jatoria 57894/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, jalo narttu, jonka pää voisi olla kuono-osaltaan 

hieman pidempi. Hyvät pään linjat. Hyvät silmät ja purenta, sekä korvien kiinnitys, 

joskin saisivat olla pienemmät. Hyvä kaula ja säkä. Hieman luisu lantio. Pysty 

olkavarsi ja niukka polvikulma. Luusto voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvät 

käpälät. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu ahtaasti edestä ja takaa. Taka-askel jää 

rungon alle. 

AVO EH 

 

Jättiläisen Violetta 56914/08 

Riittävän kokoinen, pitkärunkoinen narttu, jolla hyvä kallo, mutta hieman kapea 

kuono. Hyvät silmät ja purenta. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Huulikulma saisi 

olla selkeämpi. Hyvä kaula ja säkä. Hyvä eturinta ja rintakehä, mutta turhan pitkä 

lanne. Riittävät etukulmaukset. Niukka polvikulma ja hieman luisu lantio. Hyvä 

luusto ja painuneet ranteet. Litteät käpälät. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu ahtaasti 

edestä ja takaa. Taka-askel jää rungon alle. 

AVO H 

 

Megappon Floradora 44216/08 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, kaunislinjainen narttu, jolla hyvä kallon ja 

kuonon leveys. Kallo voisi olla tasaisempi. Pienet oikein kiinnittyneet, mutta haja-

asentoisesti kannetut korvat. Hyvä purenta ja riittävä huulikulma. Hyvä kaula, säkä ja 

selkä, mutta hieman luisu lantio. Hieman niukat kulmaukset edessä ja takana. Riittävä 

eturinta ja rintakehä. Riittävä luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. 

AVO ERI3 

 

Piistar Casus Genedda 46549/07 

Oikean kokoinen, kovin kevyt runkoinen ja kevyt raajainen kokonaisuus. Voimakas 

otsapenger. Hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Alas kiinnittyneet haja-

asentoiset korvat. Riittävä rintakehän pituus, mutta ikään nähden riittämätön leveys. 

Hyvät etukulmaukset. Riittävät takakulmaukset, mutta reiden tulisi olla leveämpi. 

Hieman hento luusto. Koira tarvitsee enemmän massaa ja lihasta. Liikkuu kovin 

voimattomasti ja löysästi johtuen kunnosta. Kunto määrää palkinnon. 

AVO T 

 

VALIOLUOKKA 

 

Danemanian Pikku Prinsessa 25848/07 

VAL POISSA 

 



 

 

Genedda Zympatic Alien 38594/05 

VAL POISSA 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Danemanian 

KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Genedda 

KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Saradane’s 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

 

Sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Doggimainen Simeon FI18013/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. 11kk vanha, erittäin massiivinen uros. Hieman 

raskas kallo ja pitkä otsapenger pilaavat pään linjoja. Hyvä purenta. Oikein 

kiinnittyneet, riittävän pienet korvat. Hyvä kaula ja säkä. Hieman pehmeä selkä. Hyvä 

eturinta ja rintakehän pituus. Hieman lyhyt olkavarsi. Riittävät takakulmaukset. 

Kääntää etukäpäliä voimakkaasti ulos. Erinomainen luusto. Hyvä väri. 

JUN EH 

 

Doggimainen Timo FI18008/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen riittävän vahva uros, jolla riittävän 

pitkä pää. Hyvä kallon ja kuonon leveys. Puutteellinen otsapenger, mistä pään linjat 

kärsivät. Hyvä kaula ja säkä. Hieman pehmeä selkä. Pysty olkavarsi. Ikäisekseen 

riittävä eturinta ja rinnan syvyys. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Väri 

voisi olla selkeämpi. Liikkuu ahtaasti takaa. Löysästi edestä. Lyhyin askelin, nostellen 

eturaajojaan turhan korkealle.  

JUN H 

 

Doggimainen Tuomas FI18011/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt uros. Hyvä 

kallo ja kuono, purenta ja korvat. Pään linjat voisivat olla hieman paremmat ja 

silmäluomet hieman tiiviimmät. Kaula voisi olla hieman jalompi. Hyvä säkä. Hyvä 

eturinta ja runko. Olkavarsi voisi olla viistompi. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen 

luusto ja käpälät. Liikkuu kinnerahtaasti takaa, löysästi edestä. 

JUN ERI2  

 

Kiamar Chaplin 26804/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Hyvä kallo ja kuono. Kauniit silmät. Hyvin 



 

 

kiinnittyneet, mutta turhan suuret korvat. Hyvä huulikulma. Hyvä kaula ja säkä. Vielä 

puutteellinen eturinta ja rintakehä. Erinomaiset etukulmaukset, samoin 

takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Kääntää käpäliään ulos. Väri saisi olla 

puhtaampi. Liikkuu epävakaasti edestä, muuten melko hyvin. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Genedda Optima Forma 31104/09 

NUO POISSA 

 

Grande Gremin’s Aldore 17764/09 

NUO POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Akkaa Päälle 19820/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä kallo ja 

kuono. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä purenta. Oikein kiinnittyneet hyvän kokoiset 

korvat. Riittävä kaula ja säkä. Hieman luisu lantio. Ikäisekseen riittävä eturinta ja 

rintakehä. Niukasti kulmautunut. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. Melko hyvä väri. 

Liikkuu takaraajat rungon alla voimattomin askelin, köyristäen lanne osaa. 

JUN EH 

 

Doggimainen Venla 18015/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hyvä nartun pää. Silmäluomet voisivat olla 

tiiviimmät. Erinomainen huulikulma. Hyvin kiinnittyneet korvat, joskin suuret. 

Kaunis kaula. Riittävä säkä ikäisekseen. Riittävä rintakehä. Pitkä lanne. Riittävät 

etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu vielä löysästi 

edestä. Hyvällä askelpituudella. 

JUN ERI1 

 

Riveran All Blue Danemanian 14615/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt narttu, 

jolla hyvä kallo. Kuono-osa voisi olla hieman pidempi. Epätasainen purenta ja hieman 

syvällä sijaitsevat silmät. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvä kaula ja säkä. hieman pehmeä 

selkä. Ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä. Lyhyt pysty olkavarsi ja hieman 

painuneet ranteet. Riittävät takakulmaukset. Hyvä luusto. Käpälät saisivat olla 

paremmat. Liikkuu vielä kovin löysästi ja epävakaasti. 

JUN ERI2 

 

Riveran All Blue Moon 14617/10 

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Nolana’s Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

Oikean kokoinen, aavistuksen pitkärunkoinen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, 



 

 

jolla kaunisilmeinen pää ja hyvät pään yksityiskohdat. Kaunis kaula ja säkä. Vielä 

ajoittain pehmeä selkä. Ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä. Riittävät kulmaukset. 

Hyvä luusto ja käpälät. Väri saisi olla puhtaampi. Liikkuu hyvin. 

NUO ERI1 SA PN1 ROP SERT 

 

Piistar For Mona Lisa 17841/09 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Sopivan voimakas narttu, jolla hyvä otsapenger. 

Riittävä huulikulma ja hyvä purenta. Hyvä kaula ja säkä. Ikäisekseen riittävä eturinta 

ja rintakehä. Luusto voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvät käpälät. Pysty olkavarsi. 

Hyvät takakulmaukset. Väri voisi olla selkeämpi. Liikkuu ahtaasti takaa ja lyhyin 

askelin. 

NUO ERI2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Genedda Genius Loci 46330/07 

Oikean kokoinen. Hieman pitkärunkoinen narttu, jolla hyvä nartun pää, joka voisi olla 

kuono-osaltaan pidempi. Hyvä purenta ja silmät. Hyvä kaula ja säkä. Riittävä eturinta 

ja rintakehä. Riittävät kulmaukset. Hieman pitkä lanne. Riittävä luusto. Hieman 

painuneet ja litteät käpälät. Liikkuu muuten hyvin, mutta kovin epävakain rantein. 

AVO EH 

 

Urtica Vom Hause Wagner FI14453/10 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hieman raskas narttu. Kallo voisi olla kapeampi ja 

ilme narttumaisempi. Hyvä kaula ja säkä. Luisu lantio. Hyvä eturinta ja rintakehä. 

Lyhyt pysty olkavarsi. Riittävät takakulmaukset. Hyvä luusto. Hieman pitkät varpaat. 

Erittäin lyhyt, voimaton taka-askel. 

AVO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Zara Odessa 46709/07 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Sopivan voimakas narttu, jolla hyvä nartun 

pää ja kauniit silmät. Hyvä kaula ja säkä. Hyvä eturinta ja rintakehä. Riittävät 

kulmaukset edessä, hyvät takana. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hieman löysästi 

edestä, muuten hyvin.  

VAL ERI1 SA PN2 

 

Saradane’s It’s Our Lady 27807/07 

VAL POISSA 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Bonel Oona 41626/02 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hyväkuntoinen veteraani, jolla riittävän pitkä pää. 

Huulikulman tulisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja säkä. Hyvä eturinta ja 

rintakehä. Lyhyt pysty olkavarsi. Riittävä luusto. Hieman painuneet ranteet. Hyvät 

takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 

VET ERI1 SA PN3 VET-ROP 

 



 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Doggimainen 
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