8.12.2007 Helsinki
tuomari: Ligita Zake, LV

musta / harlekiini
NARTUT
PENTULUOKKA
Danemanian Pikku Prinsessa FI25848/07
8 kk vanha narttu. Oikea tyyppi. Oikea balanssi. Hieno pää. Tarpeeksi suora ylälinja, riittävän suuri
runko. Oikein kulmautunut. Seisoo hieman kirein kyynärpäin. Oikeat liikkeet ja temperamentti.
PEN1 KP ROP-PEN
Danemanian Pikku Veera FI25850/07
8 kk vanha narttu. Oikeat mittasuhteet. Oikeat pään linjat. Ylälinja voisi olla suorempi. Hyvä
rungon tilavuus. Oikein kulmautunut mutta hieman avoimet kyynärpäät. Tarpeeksi oikea väri.
Tarvitsee kehätotutusta. Hyvin kireä kehässä.
PEN2
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Ironwood's Antti's Benjamin Franklin AKCWS21779903
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Hieno pää. Oikea ylälinja. Hyvä rungon tilavuus. Hyvät, harmoniset
kulmaukset edessä. Seisoo hieman ulkonevin kyynärpäin. Riittävästi kulmauksia takana. Hyvä,
tehokas potku.
JUN EH
Megappon Larderello FI41830/06
Oikea tyyppi ja balanssi. Oikeat pään linjat, tarpeeksi oikea ilme. Hyvä rungon tilavuus. Erittäin
hyvin kulmautunut. Riittävän hyvät etuliikkeet. Oikea luonne.
JUN ERI1 VASERT
Megappon Loloru FI41832/06
JUN POISSA
Mohkofantti Dj's Armada FI36148/07
Vahva, maskuliininen uros. Vahva pää. Hieman syvälle sijoittuneet silmät, riittävät tiiviit
silmäluomet. Ylälinja voisi olla parempi. Erinomainen rungon tilavuus. Erinomaiset kulmaukset
edessä, voisivat olla paremmat takana. Takaliike voisi olla parempi. Riittävän oikea väri. Hyvä
luonne.
JUN EH
Oldstone's Adalwolf Alf FI15170/07
Hieno tyyppi. Tasapainoinen. Hieno pää, aavistuksen punaiset silmät. Riittävän suora ylälinja.
Hyvin kehittynyt runko. Oikein kulmautunut, mutta liikkeet voisivat olla paremmat. Tarvitsee
paljon kehäharjoittelua.

JUN EH4
Rainmaster's Vito Corleone AKCWS21214904
Vahva uros. Oikeat mittasuhteet. Oikean tyyppinen pää. Ilme voisi olla parempi. Oikea ylälinja.
Hyv rungon tilavuus. Oikein kulmautunut. Esiintyy huomattavasti paremmin seistessään kuin
liikkeesä.
JUN ERI2
Rivercrest Mr Mc Coy FI42583/07
Hieno tyyppi ja mittasuhteet. Oikea pään tyyppi. Riittävän oikea ylälinja. Erinomainen rungon
tilavuus. Oikein kulmautunut, mutta tarvitsee kehäharjoitusta.
JUN EH3
T.R's Jewel To Ozaenas AKC20968206
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Vahva kallo, riittävän yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä kaula.
Ylälinja voisi olla suorempi. Hyvä rungon tilavuus. Hyvät kulmaukset edessä, hieman suora takaa.
Liikkuu riittävällä potkulla. Riittävän oikea väri.
JUN EH
NUORTENLUOKKA
Catapha's Xannon FI41990/06
NUO POISSA
Galanthus Dedicated To Danemanian FI47849/06
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikea pään tyyppi. Kuono-osa voisi olla suorempi. Erinomainen
kaula. Ylälinja voisi olla suorempi. Hyvä rungon tilavuus. Oikeat kulmaukset. Riittävän kompaktit
käpälät. Liikkuu ok.
NUO ERI1
Mi'havana Bark The Moon FI17747/06
Oikea tyyppi. Vahva pää. Riittävän vahva kuono-osa. Vahva ylälinja. Aavistuksen turhan laskeva
risti. Leveä rinta, tarpeeksi syvä. Edessä voisi olla enemmän kulmauksia. Seisoo ja liikkuu
ulkonevin kyynärpäin. Oikein kulmautunut takaa. Tarvitsee lisää voimaa liikkeeseen. Hieno
temperamentti.
NUO EH2
AVOINLUOKKA
Alaunt Carlin Idefix Atlantic FI39205/05
Vahva uros. Neliömäinen runko. Oikean tyyppinen pää, hyvä kaula. Vahva ylälinja. Leveä
rintakehä, riittävän pitkä ja syvä. Riittävät kulmaukset edessä, oikeat kulmaukset takana. Liikkuu
ok.
AVO ERI3
Danemanian Messenger FI27257/05
Oikea tyyppi. Hienon tyyppinen pää. Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla suorempi. Aavistuksen lyhyt
risti. Oikea hännän kiinnitys mutta voisi kantaa hännän paremmin. Hyvä rungon tilavuus.
Erinomaiset etukulmaukset, mutta voisi olla enemmän kulmauksia takana. Takaliike voisi olla
parempi.

AVO EH4
Danemanian Obelix FI48382/05
Oikea tyyppi. Oikea pään tyyppi. Vahva kallo. Kuono-osa saisi olla suorempi, aavistuksen turhan
löysä nahka. Oikea ylälinja. Upea rungon tilavuus. Riittävän oikea vatsalinja. Oikein kulmautunut
edestä, riittävästi takaa. Riittävän tiiviit käpälät. Riittävän oikeat liikkeet.
AVO EH
Danemanian Odysseus FI48381/05
Vahva uros, oikea tyyppi. Vahva kallo. Riittävä otsapenger. Oikea ylälinja seistessä, voisi olla
parempi liikkeessä. Hyvä rungon tilavuus. Oikein kulmautunut edestä, mutta tarvitsee paremmat
etuliikkeet. Esiintyy paremmin seistessä kuin liikkuessa.
AVO EH
Genedda Zorro's Son FI38593/05
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikeat pään linjat, aavistuksen pyöreä otsa. Hyvä kaula. Riittävän
suora ylälinja, riittävän pitkä risti. Hyvä rungon tilavuus. Oikein kulmautunut. Liikkuu ok. Riittävän
hyvä väri.
AVO ERI2
Pekka On Nimeni V.'t Buitengebeuren FI47223/03
Oikea tyyppi ja tasapaino. Oikean tyyppinen pää. Aavistuksen turhan löysä iho. Vahva, tarpeeksi
suora ylälinja. Hyvä rungon tilavuus. Oikein kulmautunut. Takaliikkeet voisivat olla paremmat.
AVO ERI1 PU4 SERTI FI MVA
Tellus Danes Zillionmegappon FI48288/04
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Blockbuster von Schöntal FI24334/03
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Hyvin rakentunut ylälinja. Hyvin asettuneet
olkapäät. Hieman suora olkavarsi. Seisoo hieman ulkonevin kyynärpäin. Erinomaiset kulmaukset
takana. Liikkuu ok.
VAL ERI3 PU3
Bonel Sirius FI24279/04
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikea pää ja ilme. Erinomainen kaula. Ylälinja voisi olla suorempi ja
voimakkaampi. Risti hieman turhan laskeva. Erinomainen rungon tilavuus. Erittäin hyvin
kulmautunut, mutta takaosa voisi olla vahvempi. Liikkuu riittävän hyvin.
VAL ERI4
Jättiläisen Filipendulus FI15131/03
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Vahva, maskuliininen pää. Erinomainen ylälinja seistessä, voisi olla
parempi liikkeessä. Hyvin kehittynyt runko. Oikein kulmautunut. Liikkuu riittävällä drivella. Oikea
luonne.
VAL ERI
Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05

Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikeat pään linjat. Riittävän voimakas kuono-osa. Oikea ylälinja
seistessä. Hieman lyhyt ja laskeva risti. Hyvä rungon tilavuus. Erinomaiset kulmaukset edessä,
riittävät takana. Liikkuu riittävällä drivella. Riittävän oikea väri.
VAL ERI
Megappon Tintiddii FI26832/02
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikea pään tyyppi. Erinomainen kaula. Vahva ylälinja. Aavistuksen
lyhyt ja pyöristynyt risti. Erinomainen rungon tilavuus. Oikein kulmautunut. Erinomaiset
sivuliikkeet. Väri riittävän oikea.
VAL ERI2 PU2 VACA
Ozaenas Lovejoy FI17909/05
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Hieno pään tyyppi. Erinomainen kaula. Vahva ylälinja. Erinomainen
rungon tilavuus. Oikein kulmautunut, mutta hieman lyhyt olkavarsi. Oikeat liikkeet.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Zsiegmondy Liberté FI25451/05
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Vahva pää. Aavistuksen turhan roikkuvat huulet. Oikea ylälinja ja
rungon tilavuus. Oikeat kulmaukset edessä, voisi olla enemmän takakulmauksia. Liikkuu riittävällä
drivella.
VAL ERI
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Galanthus Evening Shade NO2669/07
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikean tyyppinen pää. Ylälinja voisi olla vahvempi. Leveä rinta,
hyvin kehittynyt. Oikeat kulmaukset edessä, riittävät takana. Riittävän tehokas drive.
JUN ERI4
Gwendy Von Tom Brook VDH/DDC119210
Vahva narttu jolla oikeat mittasuhteet. Vahva kallo. Aavistuksen löysät alahuulet. Oikea ylälinja ja
rungon tilavuus. Oikein kulmautunut. Liikkuu riittävällä drivella. Väri riittävän oikea. Tarvitsee
hieman kehäharjoitusta.
JUN ERI3
Mi'havana Caprino Sajonne FI14042/07
Oikea tyyppi. Pään linjat riittävän yhdensuuntaiset. Kuono-osa riittävän vahva. Ylälinja voisi olla
suorempi. Oikea rungon tilavuus ikään nähden. Erinomaiset etukulmaukset. Voisi esittää liikkeensä
paremmin. Erittäin ujo.
JUN H
Oldstone's A'mayah Or Heart FI15163/07
Hieno nuori narttu, vielä kasvuvaiheessa. Oikea pään tyyppi, riittävän vahva kuono-osa.
Erinomainen kaula, ylälinja voisi olla suorempi. Hyvä rungon tilavuus. Oikein kulmautunut.
Tarvitsee lisää drivea takaa.
JUN EH
Oldstone's Alwyne Andela FI15162/07

Oikea tyyppi. Oikean tyyppinen pää. Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla suorempi. Aavistuksen lyhyt ja
pyöristynyt risti. Erinomainen rungon tilavuus. Oikeat etukulmaukset, voisi olla enemmän
takakulmauksia. Liikkuu riittävällä drivella. Hyvä luonne.
JUN EH
Ozaenas Nougat FI54548/06
Hieno tyyppi ja tasapaino. Pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Erinomainen kaula ja
ylälinja. Hyvin kehittynyt runko. Erittäin hyvin kulmautunut. Erinomaiset liikkeet.
JUN ERI1 SERTI
Rivercrest Jula's Quiz FI42584/07
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Hieno feminiininen pää. Tarvitsee suoremman ylälinjan. Rinta
riittävän leveä ja syvä. Oikein kulmautunut mutta tarvitsee enemmän takapotkua. Oikea luonne.
JUN EH
Tellus Danes Yeriel FI12526/07
Oikea tyyppi ja tasapaino. Oikea pään tyyppi. Hyvä kaula. Suora, mutta hieman pehmeä ylälinja.
Upea rungon tilavuus. Oikein kulmautunut. Liikkuu hyvin.
JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Lutukka FI13886/06
Oikea tyyppi. Oikea pään tyyppi ja ilme. Suora ylälinja, mutta hieman lyhyt ja laskeva risti. Hyvin
kehittynyt runko. Oikein kulmautunut. Liikkuu riittävällä drivella.
NUO ERI2
Mil-Dog's Jutta FI39113/06
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Hieno pää, hieman syvälle asettuneet silmät. Tarvitsee suoremman
ylälinjan. Hieman turhan laskeva risti. Hyvä rungon tilavuus. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu
riittävällä drivella.
NUO EH3
Revenwood's Gloria FI15172/07
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikea pään tyyppi. Kuono-osa riittävän vahva. Hyvä kaula.
Erinomainen rungon tilavuus. Oikein kulmautunut. Tarvitsee hieman enemmän temperamenttia.
Väri riittävän hyvä.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Danemanian Klein Kuh FI39827/04
Oikea tyyppi. Hieno pää ja ilme. Suora ylälinja seistessä. Upea rungon tilavuus. Oikein
kulmautunut. Esiintyy paremmin edukseen seistessään kuin liikkuessaan.
AVO ERI1 VASERT
Megappon No No Nanette FI16521/05
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Vahva kallo. Oikeat mittasuhteet päässä. Vahva ylälinja. Hyvä rungon
tilavuus. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikku ok.
AVO ERI2

Mi'havana Alula Australis FI24053/04
Oikea tyyppi. Oikeat mittasuhteet päässä. Vahva kallo, riittävän leveä kuono-osa. Ylälinja vahva,
mutta voisi olla suorempi. Oikea rungon tilavuus. Kulmauksia voisi olla enemmän. Liikkuu
drivella.
AVO EH3
Patch-Guilt's Citronella FI47115/03
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04
Hieno tyyppi ja tasapaino. Oikea pään tyyppi. Hieno kaula, ylälinja. Hieman turhan laskeva risti.
Hyvä rungon tilauus. Hyvin kulmautunut, mutta seisoo hieman ahtain kyynärpäin. Riittävän tehokas
drive.
VAL ERI
Bonel Sasha FI24282/04
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikeat pään mittasuhteet. Seistessä suora ylälinja, voisi olla parempi
liikkeessä. Hyvin kehittynyt runko. Oikein kulmautunut. Liikkuu ok.
VAL ERI
Hoppingham's Sardis Dream Of Aj FI10670/03
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikea pään tyyppi. Hyvä ylälinja ja rungon tilavuus. Oikein
kulmautunut. Etuliikkeet riittävän yhdensuuntaiset. Toivoisin enemmän temperamenttia.
VAL ERI
Ozaenas Havanna Star FI17696/02
Oikea tyyppi ja tasapaino. Hieno pään tyyppi. Oikea ylälinja. Hyvä rungon tilavuus. Erinomaiset
kulmaukset edessä ja riittävät takana. Erinomaiset liikkeet sivusta, voisivat olla yhdenmukaisemmat
edestä.
VAL ERI4 PN4
Ozaenas Liquid Gold FI179028/05
Hieno tyyppi ja tasapaino. Oikea pään tyyppi. Oikea ylälinja. Erinomainen rungon tilavuus.
Erinomaiset kulmaukset. Riittävän oikea luonne.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Rivercrest Jane Grey FI34693/05
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pään tyyppi. Erinomainen ylälinja seistessä, voisi olla
parempi liikkeessä. Hyvä rungon tilavuus. Erinomaiset kulmaukset edessä, riittävät takana. Erittäin
hieno kokonaiskuva seistessä, voisi esiintyä paremmin edukseen liikkeessä.
VAL ERI
Rivercrest Susa Of Genesis FI20766/02
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Vahva kallo. Oikeat pään mittasuhteet. Erinomainen ylälinja seistessä,
voisi olla parempi liikkeessä. Erinomainen rungon tilavuus. Erittäin hyvin kulmautunut. Esiintyy
huomattavasti paremmin seistessään kuin liikkuessaan.
VAL ERI

Sajonne True Romance FI27694/04
Oikea tyyppi ja tasapaino. Hieno pään tyyppi ja ilme. Erinomainen kaula, ylälinja. Oikea rungon
tilavuus. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu riittävän oikein.
VAL ERI3 PN3
Saradane's Candy For World FI16021/04
Vahva narttu jolla oikeat mittasuhteet. Vahva pää. Suora mutta hieman pehmeä ylälinja. Upea
rungon tilavuus. Hieman veltto vatsainja. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu riittävän
hyvin.
VAL ERI
Sardi How To Marry Millionair FI29965/00
Oikea tyyppi ja tasapaino. Hieno pää. Suora ylälinja. Hyvin kehittynyt runko. Riittävän selkeä
vatsalinja. Oikein kulmautunut mutta takaliike voisi olla parempi.
VAL ERI
Wysiwyg's Katie Dogiwogi FI44795/05
VAL POISSA
Hoppingham's Rhythm's Rhyme FI17736/06
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Hieno pää ja ilme. Hyvä kaula, ylälinja. Erittäin hyvin kehittynyt
runko. Oikein kulmautunut. Riittävän oikea luonne.
VAL ERI2 PN2 VACA
VETERAANILUOKKA
Danemanian Calla Camelina FI26287/99
8,5-vuotias narttu, erinomaisessa kunnossa. Erinomainen pään tyyppi. Oikea ylälinja. Oikein
kulmautunut. Liikkuu riittävän oikein.
VET ERI1 ROP-VET
Danemanian Can't Beat Me FI26288/99
8,5-vuotias narttu joka on erinomaisessa kunnossa. Oikea pää, ylälinja. Erinomainen rungon
tilavuus. Oikein kulmautunut. Liikkuu riittävän oikein.
VET ERI2
Jättiläisen Batseba FI25999/99
VET POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Danemanian
Hieno neljän koiran ryhmä. Erinomaiset koot ja olemukset. Vahvat päät. Yleisesti ottaen oikeat
ylälinjat. Oikeat kulmaukset. Riittävän tehokkaat liikkeet. Luonteet ok.
KASV2 KP
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

Kennel Megappon
KASV EI ESITETTY
Kennel Ozaenas
Hieno neljän koiran ryhmä. Kaikille hyvät olemukset. Erittäin hyvät tasapainot. Hienot päät.
Erittäin hyvin rakentuneet. Erinomaiset liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV
Kennel Rivercrest
Hieno neljän koiran ryhmä. Oikeat mittasuhteet. Oikeat pään tyypit. Hyvät ylälinjat seistessä,
voisivat olla paremmat liikkeessä. Hyvät, tehokkaat, harmoniset takapotkut.
KASV3

tuomari: Matti Luoso
keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Grandman's Hermione FI29289/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen narttupentu. Hyvä pään pituus ja linjat, loiva otsapenger,
purenta saa vielä tiivistyä. Sopiva kaulan pituus, hyvät raajat ja käpälät, sopiva luusto. Eturinta ja
runko saavat vielä kehittyä. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, edestä vielä löysästi. Hyvä väri,
miellyttävä luonne.
PEN1 KP ROP-PEN
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Brahman FI16029/07
JUN POISSA
Euro Power Boy Toy FI17131/07
Erinomainen tyyppi ja koko, voimakasrakenteinen, hyvät mittasuhteet omaava uros. Erittäin hyvä
pää jossa samansuuntaiset linjat, hyvä otsapenger, purenta ok. Hyvä kaula, vahva luusto, hyvät
raajat ja käpälät. Ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta. Sopivat kulmaukset, liikkuu tasapainoisesti.
Kaunis väri, hyvä luonne.
JUN ERI1 PU3 SERTI JV-07
Euro Power Bruno FI17134/07
Erinomainen tyyppi ja koko, vahvarakenteinen ja hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pään pituus
ja linjat, selvä otsapenger, hyvä purenta. Vahva kaula, hyvä luusto, samoin käpälät. Ikäisekseen
hyvä eturinta, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä vielä hieman löysästi. Kaunis
väri, hyvä luonne.
JUN ERI2 PU4 VASERT

Genedda Ens Entium FI52063/06
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä pään pituus ja linjat, hyvä otsapenger, oikea purenta. Hyvä kaula
samoin raajat ja käpälät. Hyvä luusto, hyvä eturinta, etukulmaus saisi olla parempi, takana hyvä.
Taka-askel saisi olla pidempi ja etuliikkeet vielä kovin löysät. Juovitus voisi olla selvempi, hyvä
luonne.
JUN ERI3
Jättiläisen Ox To Love Dane's FI11780/07
JUN POISSA
Von Scheer's Captain Morgan FI48601/07
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
Dogiwogin Aragorn FI42981/04
Hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, joka antaa turhan kapean vaikutelman. Hyvä pään pituus ja
linjat, hyvä purenta. Korvien tulisi olla pään myötäisemmät. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät.
Riittävä luusto, eturinta ja runko saisivat olla hieman leveämmät. Kulmaukset saisi olla paremmat,
varsinkin edessä. Liikkuu hyvin, hyvä luonne.
AVO H
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Dave FI35387/05
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään linjat ja pituus,
kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta, hyvä purenta, korvat saisivat olla
päänmyötäisemmät. Hyvä kaula, raajat, käpälät, vahva luusto, hyvä eturinta, runko. Etuosa saisi olla
paremmin kulmautunut. Liikkuu edestä hieman löysästi, taka-askel saisi olla voimakkaampi. Kaunis
väri, hyvä luonne.
VAL EH3
Diplomatic's Val Kilmer FI21975/03
VAL POISSA
Edendane's Henry Higgins FI37095/03
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät pään linjat ja pituus, oikea purenta. Vahva kaula, hyvät raajat ja
käpälät. Erittäin hyvä eturinta ja runko, pitkä lanneosa. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu
edestä hieman löysästi, muuten hyvin. Kaunis väri, hyvä luonne.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP V-07
Edendane's Thranduil FI27696/04
Erinomainen tyyppi ja koko, seistessä hyvin kaunis kokonaisuus. Hyvä pitkä pää, jossa hyvät linjat,
hieman poskia ja kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta, hieman huulipussia. Kaunis kaula,
erinomainen eturinta ja runko, vahva luusto, hyvät käpälät. Hyvät kulmaukset edessä ja takana.
Liikkuu hyvin, hyvät keltainen pohjaväri, hyvä juovitus, hyvä luonne.
VAL ERI2 PU2 VACA
NARTUT

JUNIORILUOKKA
All About The Daisy Chain AKCWS19395901
Erinomainen tyyppi, tasapainoisesti ja hyvin rakentunut juniorinarttu. Hyvät pään linjat ja pituus,
alaleuka saisi olla vahvempi ja silmät tiiviimmät, hyvä purenta. Kaunis kaula, ikäisekseen hyvä
eturinta ja runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä ja tasapainoisella askeleella.
Hyvä väri ja luonne.
JUN ERI1 PN2 SERTI JV-07
Hotpoint's You'r The Dream NO4215/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja mittasuhteet omaava juniorinarttu, joka antaa vielä kovin pentumaisen
vaikutelman. Hyvät pään linjat ja pituus, hyvät isot hampaat, oikea purenta, hyvä ilme. Hyvä kaula,
sopiva luusto, hyvät käpälät, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Kulmaukset saisivat olla
hieman paremmat edessä ja takana. Liikkuu tasapainoisesti, hyvä väri ja luonne.
JUN EH2
Jättiläisen Orvokki FI11782/07
JUN POISSA
Ritzypal's Charmed Queen FI48828/06
Erittäin hyvän tyyppinen, vahvarakenteinen juniorinarttu. Hyvät pään linjat ja pituus, turhan loiva
otsapenger ja alaleuka voisi olla näyttävämpi, hyvä purenta. Hyvä kaula, vahva luusto, hyvät
käpälät, hyvä eturinta ja runko. Pitkä lanneosa, saisi olla paremmin kulmautunut varsinkin takaa.
Liikkeet vielä kovin löysät, hyvä väri ja luonne.
JUN EH3
NUORTENLUOKKA
Edendane's Carousel Of Life FI14450/06
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Kuono-osa voisi olla pidempi, hyvä purenta,
hyvät pään linjat. Hyvä kaula, sopiva luusto, hyvät käpälät. Hyvä eturinta ja runko, hieman pitkä
lanneosa, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä polvikulmaus. Liikkuu hyvin, hyvä väri,
voisi esiintyä vapautuneemmin, antaa kuitenkin käsitellä hyvin.
NUO EH2
Edendane's Fortune Teller FI14449/06
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä pään pituus ja linjat, alaleuka saisi olla näyttävämpi ja kuono-osa
hieman täyteläisempi, hyvä purenta. Kaunis kaula, sopiva luusto, eturinta vielä kovin kapea, hyvä
runko, hieman pitkä lanneosa. Sopivat kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, edestä hieman
ahtaasti. Hyvä väri ja luonne.
NUO ERI1 PN4 VASERT
Grazy Danes One And Only FI20143/06
Hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen nuori narttu. Hyvät pään linjat, mutta pituutta saisi olla
enemmän, vahva kallo-osa, hyvä purenta, ilme saisi olla rodunomaisempi. Hyvä kaula, samoin
luusto, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Etuasentoiset lavat. Liikkuu edestä hyvin leveästi ja
takaa länkisäärisesti, seisoo polvet ulospäin. voisi olla hieman tukevammassa kunnossa.
NUO H

AVOINLUOKKA
Alder Glade's Doris To C'mon FI35396/05
Hyvän tyyppinen ja kokoinen. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, hyvä pitkä pää, jossa hyvät linjat,
alaleuka voisi olla hieman vahvempi, hyvä ilme. Kaunis kaula, hyvät käpälät, kevyt luusto.
Rintakehä saisi olla pidempi ja eturinta vahvempi. Niukasti kulmautunut edestä, sopiva
polvikulmaus. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella ja edestä hieman polkien. Hyvä väri ja luonne.
AVO H
C'mon Pardon Me Boys FI45529/04
Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus, loiva otsapenger, hyvä purenta,
korvat saisivat olla pään myötäisemmät. Hyvä kaula, melko voimakas köli, hyvä runko.
Etuasentoiset lavat, polvikulmaus saisi olla parempi. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, edestä
jäykästi. Hyvä väri ja luonne.
AVO H
Tikitoo's Amarosa NO9324/05
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Alder Glade's Dearie FI35391/05
Erittäin hyväntyyppinen, voimakasrakenteinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus, alaleuka voisi olla
näyttävämpi ja otsapenger selvempi. Vahva kaula ja luusto, hyvät käpälät. Hyvä eturinta, voimakas
runko, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin, hyvä luonne.
VAL ERI4
Dogiwogin Nicola Snowstorm FI46677/02
Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Sopiva pään pituus, hyvät linjat, alaleuka voisi olla
näyttävämpi ja korvat pään myötäisemmät. Hyvä kaula, sopiva luusto, eturinta saisi olla parempi,
hyvä runko. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu edestä leveästi, taka-askel
saisi olla voimakkaampi. Hammaspuutoksia, hyvä luonne.
VAL H
Edendane'äs Audrey Hepburn FI37098/03
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvin kaunis narttu, joka on erinomaisesti rakentunut. Kaunis pää,
hieman loiva otsapenger. Hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät, erinomainen eturinta ja runko ja
kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. Kaunis väri, hyvä luonne.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP V-07
Edendane's My Fair Lady FI37097/03
Erinomainen tyyppi, suurikokoinen ja hieman urosmainen narttu. Hyvä pään pituus ja linjat, loiva
otsapenger, vahva kaula ja luusto. Voimakas eturinta ja runko, etukulmaus voisi olla hieman
parempi, takana sopiva. Liikkuu hyvin, kaunis väri, hyvä luonne.
VAL ERI3
Ritzypal's Booby On Stars FI34243/03
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä pää, jossa oikeat linjat, hyvä ilme. Hyvä kaula, samoin luusto ja
käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Etukulmaus voisi olla hieman parempi, takana hyvä. Liikkuu edestä
hieman löysästi, muuten erittäin hyvin, kaunis väri, hyvä luonne.

VAL ERI2 PN3 VACA
Wilhellmiinan Öltzin-Örtzy FI46770/05
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pään pituus ja linjat, ilme saisi olla
rodunomaisempi ja korvat päänmyötäisemmät. Hyvä kaula, samoin luusto, voimakas eturinta, hyvä
runko. Etuasentoiset lavat, hyvä polvikulmaus. Liikkuu edestä löysästi ja käpälät sisäänpäin, takaaskel saisi olla pidempi. Kaunis väri, hyvä luonne.
VAL EH
VETERAANILUOKKA
Dogiwogin Laodicea FI37250/99
Erittäin hyvässä kunnossa oleva veteraani narttu. Pää alkanut jo kuivua, mutta malliltaan hyvä,
kevyet korvat. Hyvä kaula, kevyt luusto, kapea eturinta, hyvä runko ja polvikulmaus. Etukulmaus
saisi olla parempi, etukäpälästä leikattu varpaat, josta ell.todistus. Liikkuu edestä ahtaasti, hyvä
sivuaskel. Hyvä luonne, palkintosija tulee etuosan takia.
VET H
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane's
Erinomainen ryhmä. Kaikilla koirilla oikeanmalliset päät, hyvät rakenteet ja luustot. Kaikki samaa
tyyppiä, minua miellyttää varsinkin koirien tasapainoisuus ja olemus. Onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV BIS-2-KASV.

tuomari: Kirsti Louhi
sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alexander FI33455/07
JUN POISSA
Bonel Yön Legenda FI17651/07
Hyvänkokoinen selvän sukupuolileiman omaava uros. Hyvä luuston vahvuus, oikea purenta, silmät
voisivat olla tummemmat. Rinnan syvyys riittävä, sekä seistessä ja liikkeessä karpin selkä.
Voimakas pää. Etuliikkeet vielä kovin vallattomat, erinomainen luonne. Rintakehä vielä kovin
kapea. Tarvitsee aikaa, pitkät varpaat.
JUN EH4
Herdolf With Hoppingham FI49868/06
Neliömäinen uros, jolla kaunis pää, oikea purenta, hyvä pään mittasuhteet ja oikeat linjat. Hyvä
kaula, ylälinja ei aivan korrekti. Hyvin asettunut häntä. Rinnan syvyys ei vielä riittävä, antaa
ilmavan vaikutuksen. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, takaliike avoin, etuliike
vielä vallatonta ja kapeaa.

JUN EH3
Oldstone's Amiral Harley FI15166/07
Melko hyvän tyyppinen nuori mies, jolla melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula, ikäisekseen jo
täyteläinen rintakehä. Hyvät kulmaukset edessä, takakulmaukset voisivat olla paremmat, ylälinja ei
aivan korrekti. Kauniit käpälät, liikkuu takaa voimattomasti, lyhyellä askeleella. Hieman lyhyt luisu
lantio, erinomainen luonne.
JUN EH2
Saradane's Heavy Boy FI43412/06
Hyvän luuston omaava, rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori mies, jonka kuono voisi olla
pidempi, pyöreähköt silmät. Rinnan syvyys riittävä, hyvät kulmaukset. Hieman pehmeät ranteet,
löysät etuliikkeet, takaliike avoin, oikea purenta. Toivoisin reippaamman luonteen. Koira tarvitsee
kehätottumusta.
JUN H
Saradane's I Can Fly FI27800/07
Hyväntyyppinen rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori mies. Jolla aurinkoinen luonne, oikea
purenta, pään linjat oikeat. Hyvä kaula, hyvät kulmaukset. Kokoon nähden riittävä luustonvahvuus.
Liikkuu edestä vielä vallattomasti, takaliike ok. Hyvä karva peite, tarvitsee aikaa.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Genedda Communis Sensus FI16211/06
Rungon mittasuhteiltaan melko neliömäinen uros, jolla kokoonsa nähden luuston vahvuus. Hieman
löysää ylähuulta, kuono voisi olla pidempi. Hyvä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takana, korrekti
ylälinja. Hieman luisu kallo. Koira liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti, edestä pehmein rantein.
Rauhallinen luonne.
NUO ERI1 PU2 SERTI VACA
AVOINLUOKKA
Saradane's D'willowrun FI43588/04
Hyväntyyppinen, pitkäpäinen uros, jolla hyvät päänlinjat, hyvin asettuneet korvat, oikea purenta,
hyvä huulikaari. Kaula voisi olla jalompi, hyvä säkä ja ylälinja, hieman kaulanalus nahkaa. Saisi
olla kulmautunut paremmin edestä ja takaa. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin ja pehmein rantein.
Taka-askel saisi olla työntävämpi.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Genedda Absit Invidia FI48194/05
Vahvarunkoinen uros, jolla poskikas pää, silmät voisivat olla tummemmat, oikea purenta, kallo
melko leveä. Hyvä kaula ja seistessä ylälinja, liikkeessä perä nousee. Pitkähkö lanneosa, voisi olla
kulmautunut takaa paremmin.
VAL ERI3 PU4
Diplomatic's Owen Orville FI20158/05

Rungon mittasuhteet melko neliömäinen uros, jolla hyvät pään mittasuhteet, tummat silmät, niukka
purenta, pienet hampaat. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hieman
lyhyt luisu lantio. Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, hieman pitkät varpaat.
VAL ERI2 PU3
Tavernier's Barret's Privateer FI31551/05
Hyväntyyppinen riittävän luuston omaava valiouros. Hieman aatelinen kuono, silmät saisivat olla
tummemmat, alaleuan etuhampaat kahdessa rivissä, joista kaksi keskimäistä alapurennassa,
voimakas huulikaari. Kaunis säkä ja ylälinja, hyvä rintakehä, riittävät kulmaukset, hieman lyhyt
olkavarsi. Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, rauhallinen luonne, takaliike ok.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
VETERAANILUOKKA
Bonel Jazzy FI37706/99
Hyväntyyppinen, melko kaunispäinen uros, jonka kaula voisi olla jalompi. Hyvä etuosa, hyvä
rinnansyvyys, pitkähkö lanneosa, voisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä ja takaa. Hyvä
lantio, koira liikkuu hieman löysin kyynärpäin, muuten rodunomaisesti.
VET EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Anastasia FI33971/07
Vahvaluustoinen, melko hyväpäinen narttu, jolla oikea purenta, korvat voisivat olla
poskenmyötäisemmät, silmät voisivat olla tummemmat, löysät alaluomet. Hyvä kaula, rinnansyvyys
ei vielä riittävä, voisi olla kulmautunut edestä paremmin, hieman luisu lantio. Tarvitsee aikaa ja
kehätottumusta. Kaunis väri.
JUN EH
Beata FI53131/06
Neliömäinen, vielä kovin ilmava narttu, jolla hyvät pään mittasuhteet, oikea purenta, hyvin
asettuneet suurehkot korvat. Hyvä kaula, koira liikkuu suorin askelin, kuitenkin käpälät hieman
sisäänpäin kääntyneinä. Luisu lantio, takaliike lyhyttä ja voimatonta, tarvitsee aikaa, liikkeessä perä
nousee.
JUN H
Bonel Yön Helmi FI17653/07
Turhan laihassa kunnossa tänään esitetty nuori nainen, jolla hyvät pään mittasuhteet, oikea purenta,
löysät alahuulet. Hyvä kaula, rinnansyvyys ei riittävä. Ylälinja ei aivan korrekti. Liikkuu edestä
löysin kyynärpäin ja mielellään peitsaa, ilmavat korvat. Esitetään erinomaisesti, tarvitsee lisää
ruokaa ja rakkautta.
JUN H
Bonel Yön Lumous FI17654/07
Aurinkoinen reipasluonteinen nuori nainen, jolla kokoonsa nähden hyvä luusto, hyvät rungon
mittasuhteet. Oikea purenta, hyvät päänlinjat, löysät alahuulet, kuono voisi olla pidempi. Hyvä
rintakehä ja syvyys, rungon vahvuus. Koira liikkuu edestä tosi vallattomasti, takaa vielä
kinnerahtaasti. Tarvitsee aikaa.

JUN EH
Herdolf Herbina Cyclone FI47229/06
Vielä kovin ilmavalta vaikuttava nuori nainen, jolla feminiininen pää, oikea purenta. Seistessä hyvä
kaula ja ylälinja, hyvin asettuneet hieman littanat korvat, silmät saisivat olla tummemmat. Hieman
lyhyt olkavarsi. Koira liikkuu lyhyellä askeleella, kuitenkin vaivattomasti.
JUN EH4
Saradane's Heart To Heart FI43416/06
JUN POISSA
Saradane's Highlight Girl FI43414/06
Rungon mittasuhteiltaan neliömäinen nuori narttu, joka vielä kovin ilmava. Hyvät pään
mittasuhteet, oikea purenta. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, saisi olla kulmautunut paremmin edestä ja
takaa. Rinnansyvyys ei riittävä, voimakkaasti nouseva alalinja. Hieman pehmeät ranteet,
erinomainen luonne, tarvitsee aikaa.
JUN H
Saradane's Invicible Love FI27802/07
Riittävä luuston omaava, melko hyvät rungon mittasuhteet. Ylöskiinnittyneet korvat, silmät voisivat
olla tummemmat, oikea purenta, löysät alaluomet. Kaula voisi olla jalompi, hyvä rintakehä, koira
voisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä ja takaa. Liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti, edestä
hieman pehmein rantein. Pitkät varpaat, erinomainen luonne.
JUN EH3
Saradane's Invincible Love FI27801/07
Kokoonsa nähden vahvaluustoinen narttu, jolla oikea purenta, hyvät pään mittasuhteet, löysät
luomet, vilkkuluomi näkyy, joka häiritsee ilmettä. Hyvä kaula, ylälinja ei aivan korrekti, hyvä
huulikaari. Hyvä rintakehä, liikkeessä ja seistessä perä hieman nousee. Tarvitsee kehätottumusta.
Liikkuu edestä löysin kyynärpäin, pehmein rantein. Tarvitsee aikaa, esitetään erinomaisesti.
JUN H
Saradane's Iron Izella FI27804/07
Kokoonsa nähden riittävän luuston omaava narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät pään
linjat, kuono voisi olla pidempi, oikea purenta, silmät voisivat olla tummemmat, kaunis huulikaari,
hieman löysät alaluomet. Hyvä kaula ja ylälinja, pitkähköt varpaat, voisi olla kulmautunut edestä
paremmin.
JUN EH2
Saradane's It's Our Lady FI27807/07
Neliömäinen nuori nainen, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, hieman aatelinen kuono. Hyvä
kaula ja ylälinja. Rinnansyvyys ei vielä riittävä, saisi olla kulmautunut paremmin edestä. Koira
liikkuu edestä löysin kyynärpäin, muuten rodunomaisesti.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Falaris Dancing Dragon V Denim EST00406/05
Hyväntyyppinen, vahvaluustoinen narttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, silmät hieman
syvällä, jotka voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt olkavarsi. Koira

liikkuu rodunomaisesti, kuitenkin hieman pehmein rantein. Liikkuu hieman ahtaasti takaa,
rinnansyvyys ei riittävä.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Bonel Onella FI41628/02
Kaunispäinen valionarttu, jolla hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä, hyvät kulmaukset, kaunis
ilme, hyvä eturinta. Koira liikkuu edestä hieman pehmein rantein, takaa hieman kinnerahtaasti. Ok
luonne.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP V-07
Bonel Victoria FI46546/05
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Melko hyvä pää, oikea purenta, silmät
voisivat olla tummemmat. Kaunis ylähuulen kaari. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rinnansyvyys,
riittävät kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, kuitenkin hieman pehmeät ranteet. Erinomainen
luonne.
VAL ERI2 PN2 VACA
Diplomatic's Oprah Winfrey FI16718/05
Hyväntyyppinen narttu, jolla feminiininen pää, hieman löysät alaluomet, hyvin asettuneet korvat.
Hyvä kaula ja eturinta, hyvä säkä ja ylälinja, pitkähkö lanneosa. Hyvät kulmaukset, rauhallinen
luonne, liikkuu pitkällä askeleella.
VAL ERI3 PN3
Saradane's domina Of Mind FI43581/04
Rungon mittasuhteiltaan melko neliömäinen narttu, jolla vahva luusto. Melko hyvät pään
mittasuhteet, kaula voisi olla jalompi, hyvä ylälinja. Saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä ja
takaa. Koira liikkuu edestä leveästi, takaa hieman kinnerahtaasti. Erinomainen luonne, valitettavasti
ontuu vasenta takajalkaansa, josta palkintosija.
VAL EVA
VETERAANILUOKKA
Bonel Jolanda FI37710/99
Feminiininen veteraani nainen, jolla kokoonsa nähden hyvä luusto,. Hyvät pään linjat, suuri kirsu,
hyvä eturinta ja etuosa. Takakulmaukset voisivat olla paremmat. Hieman luisu lantio, liikkuu
kuitenkin vielä sujuvasti vaikka lyhyesti takaa. Toivotamme vielä pitkää ikää ja terveyttä.
VET EH1
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Bonel
Vahvaluustoisia, voimakaspäisiä doggeja, joissa selvä sukupuolileima. Erinomaiset liikkeet,
useimmilla hyvät kulmaukset. Hyvät ylälinjat, kasvattaja voi olla ylpeä saavutuksestaan.
KASV1 KP ROP-KASV
Kennel Saradane's

Vahvaluustoisia rungon mittasuhteiltaan sopusuhtaisia doggeja, joille kuitenkin toivoisin paremmat
etupäät. Koirilla erinomaiset luonteet, liikkuvat vaivattomasti. Tarvitaan vielä lisää rungon
voimakkuutta.
KASV2

