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musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Doggidanes Black Billy FI40670/12
7 kk, kookas, hyväluustoinen urospentu. Oikealinjainen nuoren uroksen pää, jossa kuono-osa voisi olla
täyteläisempi silmien alta ja kuono-osa aavistuksen syvempi, alaleuka saa vahvistua, vielä hieman
epävarmat korvat. Kaunis kaula, selkälinja aavistuksen pehmeä sään takaa, tässä vaiheessa hieman
pysty & luisu lantio. Hyvä eturinta ja rintakehän syvyys, hyvät suorat eturaajat, kauniit käpälät. Pyrkii
seisomaan vielä takaraajat rungon alla, koiralla taipumus peitsata ja liikkeitä siksi vaikea arvostella.
Raamikas uros, joka tarvitsee aikaa täyttyäkseen raamiinsa ja tasapainottaakseen liikkeensä. Hyvä
musta väri.
PEN2 Doggidanes Black Boss SE34560/2012
7 kk, erittäin kauniisti kehittynyt urospentu. Hyvä pään profiili, riittävä pituus päässä, huulikulma voisi
olla selvempi, kauniit silmät ja ilme. Erinomainen kaula & ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta & runko,
hyvä luuston vahvuus. Kauniit käpälät, vielä hieman pehmeä välikämmen, hyvin kulmautunut edestä,
erinomaisesti takaa. Liikkuu ikäisekseen erinomaisella askeleella & hyvällä tasapainolla. Komea
lupaava kokonaisuus. Hyvin esitetty, hyvä, upea musta väri.
PEN1 KP VSP-PENTU
Doggidanes Black Brando FI40502/12
PEN POISSA
NARTUT
PENTULUOKKA
Doggidanes Black Baby FI40501/12
7 kk, kauniisti kasvanut, kaunislinjainen narttupentu. Pitkä pää, jossa pään tasot saavat vielä
yhdensuuntaistua, hyvät silmät, huulikulma saisi olla selvempi. Erinomainen kaula, hyvä ylälinja, hyvä
runko & eturinta, hyvä rungon syvyys & vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät käpälät.
Liikkuu ikäisekseen tasapainoisesti hyvällä askelpituudella. Kaunis narttumainen kokonaisuus, lupaava
pentu, hyvin esitetty, hyvä musta väri.
PEN1 KP ROP-PENTU
UROKSET
JUNIORILUOKKA

Ingnatiu's Cloud Elements FI50221/11
15 kk, kookas, hyvät mittasuhteet, voimakas uroksen pää, jossa oikea pituus, mutta toivoisin
kauttaaltaan hieman jalommaksi, ilmettä häiritsee hieman avoimet silmät. Vahva kaula, selvä säkä,
hyvä selkälinja, jyrkkä lantio. Hyvä rinnan syvyys, eturinta saa täyttyä. Niukasti kulmautunut edestä &
takaa, vahva luusto, riittävän tiiviit käpälät. Liikkuu vielä hyvin löysästi edestä, kääntää kyynärpäitä
rungon alle. Liikkuu tahdikkaasti, mutta tarvitsee lisää voimaa & pituutta takapotkuun. Hyvät
harlekiinimerkit, pohjaväri voisi olla puhtaampi. Hyvä luonne ja hyvin esitetty.
JUN EH3
Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12
10 kk, hyväraaminen juniori uros. Keskikokoinen, mittasuhteiltaan vielä ok. Kaunisilmeinen pitkä pää,
lähes yhdensuuntaiset tasot, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä huulilinja. Erinomainen kaula,
seistessä aavistuksen pehmeä ylälinja. Ikäisekseen riittävä eturinta, hyvä rungon syvyys, vahva luusto,
hyvät käpälät, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Leveä reisi, liikkuu ikäisekseen
tasapainoisesti, yhdensuuntaisesti ja itsensä hyvin kantaen. Hyvä ylälinja liikkeessä, riittävä
mantteliväritys. Hyvin esitetty, hyvä käytös.
JUN ERI1 SA HeJW-12
Tellus Danes Wana'aonani FI46241/11
Lähes 18 kk, keskikokoinen, mittasuhteet ok. Vahva uroksen pää, jossa hyvä kuonon & kallon suhde,
yhdensuuntaiset pään tasot, kallo-osa jo melko voimakas. Vahva hyvä kaula, hyvä ylälinja, syvä runko,
hyvä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, vahva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu edestä
hieman korkealla ja lyhyellä askeleella, hyvin takaa. Nuori uros, jonka liikkeet tarvitsee vielä
tasapainottua. Kaunis harlekiiniväritys, hyvin esitettä.
JUN ERI2
Wallenstein Von Menglada FI18451/12
12 kk, kookas uros, hyvät mittasuhteet, erittäin vahva uroksen pää, ilmettä häiritsee avoimet silmät,
runsaasti huulta, pään tasot vielä eri linjassa, kuonon selkä saisi olla suorempi. Hyvä kaula, hieman
kaareva selkälinja ja erittäin jyrkkä lantio. Vielä kovin kehittymätön runko, riittävä rinnan syvyys,
pysty olkavarsi. Pyrkii seisomaan takaraajat rungon alla, vahva luusto. Liikkuu vielä hyvin löysästi ja
takaraajat rungon alla. Valitettavasti tänään koira ei halua että häneen kosketaan, mutta ei missään
vaiheessa esitä aggressiivisuutta, siksi EVA.
JUN EVA
NUORTENLUOKKA
Bonel Chili Cooper FI19079/11
22 kk, kookas, vielä ilmavan vaikutelman antava nuori uros, hyvät mittasuhteet. Pitkä, oikealinjainen
pää, jossa yhdensuuntaiset tasot, kuono selkä voisi olla suorempi ja huulta hieman vähemmän.
Erinomainen kaula, hyvä säkä & selkälinja, hieman vielä luisu lantio, hyvä rungon syvyys, mutta vielä
kauttaaltaan kapea yleisvaikutelma. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, kapea reisi, hyvä
luuston vahvuus ja käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti kauniilla, rytmikkäällä sivuaskeleella. Raamikas
uros, joka tarvitsee aikaa täyttääkseen ne. Hyvä musta väri, hyvin esitetty.
NUO EH4
C'mon Just Do It FI40267/11

19 kk, erinomaista tyyppiä, kookas, ylväs nuori uros, hyvät mittasuhteet. Pitkä pää, jossa
yhdensuuntaiset tasot, kaunis ilme, hyvät silmät, erinomainen kaula, säkä & selkälinja. Pysty lantio,
ikäisekseen erinomainen eturinta & rungon vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä
luusto, kauniit käpälät. Liikkuu hieman leveästi edestä, muista osin erittäin hyvin. Komea kokonaisuus.
Upea musta väri, hyvin esitetty.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP HeW-12
Grandman's New Messias FI16314/11
NUO POISSA
Jättiläisen Ädjutant FI20864/11
21 kk, vielä hieman ilmavan vaikutelman antava nuori uros, jolla mittasuhteet ok. Pitkälinjainen pää,
hieman takaluisu kallo ja pään tasot eivät ole samansuuntaiset, melko kookas huulitasku. Erittäin hyvä
kaula, säkä voisi olla selvempi & selkälinja aavistuksen suorempi, luisu lantio. Eturinta & runko saa
vahvistua vielä paljon, sopiva luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä, melko hyvin takaa.
Liikkuu vielä kovin löysästi edestä, hyvä sivuliike. Nuori uros tarvitsee aikaa täyttääkseen raaminsa,
hyvin esitetty.
NUO H
Jättiläisen Ölkky Xe FI40075/11
18 kk, kookas nuori uros, jolla hyvä sukupuolileima, mittasuhteet ok. Pitkälinjainen pää, jossa hyvä
kuonon & kallon suhde, otsapenger saisi olla selvempi, huulikulma voimakkaampi. Hyvä kaula, säkä &
ylälinja. Ikäisekseen erinomainen runko & eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, sopiva
luuston vahvuus, käpälät saisivat olla tiiviimmät. Liikkuu hieman leveästi takaa, hyvä joustava
sivuaskel. Hyvin merkkaantunut harlekiini, joskin pohjavärissä turhan paljon päistärkarvaa, joka tekee
väristä hieman suttuisen.
NUO ERI3
Sovereigndanes's A Immortal Legend NO36417/11
22 kk, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Kaunis pitkälinjainen pää, jossa hyvä ilme, pään linjat &
otsapenger, erittäin kauniit tummat silmät, kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvä eturinta & runko, kokoon
sopiva luusto. Hyvin & tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hieman löysästi edestä, muilta osin
erittäin hyvin ja tasapainoissa. Erittäin kaunis raamikas tyylikäs uros, joka saisi olla kokonaisuudessa
aavistuksen vahvempi. Erinomaisesti esitetty, upea musta väri.
NUO ERI2 SA VASERT
AVOLUOKKA
Lillakarnillan American Spirit FI18182/10
Reilu 2 v, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Pitkälinjainen pää, jossa pään tasot voisi olla
yhdensuuntaisemmat ja otsapenger selvempi, ilmettä häiritsee erittäin avonaiset silmät, lähes
tasapurenta. Hyvä kaula, säkä & ylälinja, hyvä rungon syvyys, mutta saisi kauttaaltaan olla
voimakkaampi, pystysuora olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä. Hieman rokokoomalliset eturaajat,
hyvät käpälät, niukat kulmaukset myös takana, sopiva luusto vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja
kevyin askelin. Hyväraaminen uros, jonka tarvitsee vahvistua vielä paljon. Hyvä mantteliväritys.
AVO H

VALIOLUOKKA
Big Ranger's What A Miracle FI17432/10
VAL POISSA
C'mon Everybody Get Up FI17523/10
3,5 v. kookas, mittasuhteet ok. Upea pään profiili ja hyvä pituus, stoppi voisi olla aavistuksen
korostuneempi, jalo, pitkä kaunis kaula. Hyvä säkä & selkälinja, riittävä rungon syvyys & eturinta,
hieman etuasentoiset lavat ja esiintyöntyvä rintalasta, aavistuksen pitkä lanneosa. Runko voisi olla
kauttaaltaan vahvempi, hyvä luusto, kauniit käpälät. Oikein kulmautunut takaosa, liikkuu hyvällä
askeleella, joskin kapeasti edestä. Toivoisin runkoon enemmän voimaa, hyvä musta väri. Näyttävä
kokonaisuus, hyvin esitetty.
VAL ERI3 SA PU4
Jättiläisen Vipunen FI56911/08
4 v. keskikokoinen, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, selvä sukupuolileima. Oikeat pään linjat, joskin
huulikulma saisi olla hieman selvempi ja huulitasku hieman pienempi. Hyvä kaula, jossa kaunis kaari,
hyvä säkä & ylälinja, voimakas eturinta & runko. Hieman pitkä lanneosa, tasapainoisesti ja hyvin
kulmautunut, sopiva luuston vahvuus. Liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman löysästi edestä,
komea kokonaisuus. Erittäin hyvin esitetty, rauhallinen ylväs kokonaisuus.
VAL ERI4 SA
Jättiläisen Zarliini FI16079/10
3 v. keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, erittäin kaunislinjainen pitkä pää, jossa otsapenger saisi olla
huomattavasti selvempi, kaunis huulilinja, yhdensuuntaiset pään tasot. Hyvä kaula, säkä & selkälinja,
samoin runko & eturinta. Niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, kokoon sopiva
luusto, kauniit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja tasapainossa, hieman alaskiinnittynyt häntä, josta
hän tänään ainakin on hieman ylpeä, kantaen sitä ylhäällä. Hyvä harlekiiniväritys, mutta turhan paljon
päistärkarvaa, joka antaa suttuisen vaikutelman, hyvin esitetty, kompakti kokonaisuus.
VAL ERI
Kenzo V. Jolene's Silhouet FI34900/09
4 v. keskikokoinen vahva uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vahva, mutta tyylikäs pää, jossa hyvä
kuonon & kallon suhde, yhdensuuntaiset pään tasot, vahva, jalo kaula. Hyvä säkä & ylälinja,
erinomainen runko & eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Vahva luusto, hieman jäykät
välikämmenet, hyvät käpälät. liikkuu hieman löysästi edestä, hyvällä askeleella, välikämmenten
jäykkyys näkyy tänään liikkeessä. Erittäin hyvävärinen harlekiini, jolla puhdas pohjaväri. Komea
kokonaisuus, hyvin esitetty.
VAL ERI1 SA PU2 VACA
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Lähes 6 v. Kookas näyttävä uros, pitkä, kapealinjainen pää, jossa hyvät pään tasot, otsapenger voisi olla
selvempi. Kaunis jalo kaula, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta & runko, hieman pitkä lanneosa. Hyvä
luuston vahvuus & käpälät, hyvin kulmautunut edestä, erittäin voimakkaasti tänään takaa. Hyvä leveä
reisi, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, joskin liike ei ole koko aikaa täysin puhdas takaa, hyvä
askelpituus. Erittäin kaunis harlekiiniväritys, puhtaalla pohjavärillä, kokea kokonaisuus seistessä.
Hyvin esitetty.

VAL ERI2 SA PU3
Venco v.'T Buitengebeuren FI46075/09
Reilu 4 v, keskikokoa hieman pienempi uros, hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen hieman turhan lyhyt
pää, jossa hyvät pään tasot, otsapenger & profiili, kaunis ilme. Hieno kaula, hyvä säkä, hieman kaareva
ylälinja & luisu lantio, eturinta saisi olla täyteläisempi. Riittävä rungon syvyys, sopiva luuston
vahvuus, hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti pitkällä
askeleella. Valitettavasti koiran karva ei ole tänään näyttelykunnossa ja siinä on runsaasti karvattomia
alueita --> määrää palkintosijan.
VAL H
VETERAANILUOKKA
Henevaz Happy Harlekin FI19010/03
10 v vanha koira, joka kantaa ikänsä upeasti. Kaunis pää & ilme, hyvät pään linjat. Hyvä kaula &
ylälinja, eturinta & runko. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luuston vahvuus, kauniit käpälät. liikkuu
ikäisekse3en rytmikkäästi, vaikka askel hieman jo painaa. Omistaja ansaitsee onnittelut hienossa
kunnossa olevasta veteraani herrasta.
VET ERI1 VSP-VET HeVW-12
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Blackien Cafe Cloudy Vanilla FI18770/12
10 kk, hyvät mittasuhteet & koko. Kaunis pitkälinjainen nartun pää, jossa kaunis pehmeä ilme, hieman
kyömy kuononselkä, häiritsee muuten hyviä linjoja. Hyvä kaula, säkä, vielä hieman takakorkea ja
selkälinja ei ole aivan suora. Hyvä eturinta & runko ikäisekseen, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin
takaa, sopiva luuston vahvuus & kauniit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti, vielä takakorkeasti myös
liikkeessä. Tasapainoinen kokonaisuus, joka tarvitsee aikaa, hyvä musta väri, hyvin esitetty.
JUN ERI3
Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12
10 kk, kookas, hyvät mittasuhteet, vahva nartun pää, jossa hyvät pään tasot, riittävä otsapenger, melko
runsaasti huulta, ilmettä häiritsee melko avoimet silmät, kallo ei saa enää vahvistua. Upea kaula, hyvä
ylälinja, ikäisekseen hyvä runko, hyvin & tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto, kauniit käpälät.
Liikkuu tällä hetkellä hyvin löysästi edestä, hyvä askelpituus, palkintosijaa pudottaa tänään turhan
avoimet silmäluomet ja lähes tasapurenta. Seistessään erittäin kaunis, kompakti kokonaisuus. Erittäin
hyvin esitetty.
JUN EH4
Chernaja Gratsija Key Naomi FI16492/12
17 kk, kauniit ääriviivat, hyvät mittasuhteet, hyvä sukupuolileima. Oikealinjainen pää, jossa melko
korostunut otsapenger, melko runsas huulitasku. Upea, kaunis kaula, hyvä ylälinja, erinomainen runko
& eturinta. Seisoo hienosti kaikilla 4 raajalla, hyvä luuston vahvuus, riittävästi kulmautunut edestä,
hyvin takaa. Liikkuu erinomaisesti ikäisekseen joka suunnalta. Hyvä musta väri, hyvin esitetty. Pikku
virheineen erittäin kaunis kokonaisuus.

JUN ERI1 SA PN2 SERTI
Joplin FI13182/12
12 kk, kookas narttu, aavistuksen mittasuhteiltaan pitkä. Pitkä pää, jossa hyvät mittasuhteet ja lähes
yhdensuuntaiset pään tasot, turhan loiva otsapenger. Hyvä kaula, ylälinja, ikäisekseen hyvä runko,
pitkä lanneosa, pysty olkavarsi & niukasti kulmautunut edestä, erittäin voimakkaasti takaa. Hyvä leveä
reisi, vahva luusto & hyvät käpälät. Liikkuu hieman varpaat sisäänpäin edestä, muilta osin hyvällä
joustavalla askeleella. Voisi esiintyä aavistuksen vapautuneemmin. Epätasainen purenta tällä hetkellä,
kaunis, hyvässä kunnossa. Hyvin esitetty.
JUN EH
Jättiläisen Bouvardia Albiflora FI29757/12
10 kk, narttumainen kokonaisuus, mittasuhteiltaan hieman pitkä. Kaunis, pitkä nartun pää, jossa lähes
yhdensuuntaiset tasot, otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä kaula, tällä hetkellä vielä seistessä pehmeä
selkälinja, ikäisekseen hyvä runko & eturinta. Hyvä luusto vahvuus & käpälät, riittävästi kulmautunut
edestä & takaa. Liikkuu hieman kääntäen varpaita sisäänpäin, muilta osin erinomaisesti, selkälinja
pysyy liikkeessä hyvin. Kaunis valkoinen pohjaväri, suurehkot mustat läikät, joita voisi olla hieman
enemmän ja rikkonaisempina.
JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
C'mon Just Me FI40268/11
19 kk, erittäin kaunislinjainen nuori narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet ja selvä sukupuolileima.
Kaunisilmeinen nartun pää, jossa lähes yhdensuuntaiset pään tasot, hyvät silmät, kaunis kaula &
ylälinja. Hyvä runko & eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, hyvä leveä reisi &
hyvä luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja kauniissa tasapainossa, kaunis, harmoninen kokonaisuus.
Upea musta väri, saattaapi olla loistava tulevaisuus edessä.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT VACA
C'mon Just So Chic FI40269/11
19 kk, kookas, tänään vielä hyvin ilmavan vaikutelman antava nuori narttu. Hyvät mittasuhteet, erittäin
kaunis pitkä pää, jossa oikea profiili, hyvä ilme. Erittäin kaunis kaula, hyvä selkälinja, hieman pysty
lantio. Hyvä eturinta ikäisekseen, hieman turhan kuroutunut vatsalinja. Riittävästi kulmautunut edestä
& takaa. Sopiva luusto, kauniit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta askel tarvitsee voimaa &
pituutta. Raamikas, nuori narttu, joka tarvitsee aikaa täyttääkseen ne. Upea musta väri, erinomaisesti
esitetty.
NUO ERI4
Doggidanes Aj-Pop-A-Top SE28553/2011
1,5 v, hyväkokoinen, hyvät mittasuhteet. Pitkä pää, kallo-osa ei saa enää vahvistua, hyvä ilme, hyvä
kaula, hyvä säkä, aavistuksen pehmeä selkälinja. Riittävä eturinta & runko, joskin saavat molemmat
vielä täyttyä. Hieman pysty olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Sopiva luusto,
liikkuu yhdensuuntaisesti, tarvitsee paljon enemmän potkua taakse. Raamikas narttu, joka tarvitsee
aikaa täyttääkseen ne. Hyvä musta väri, hyvin esitetty.
NUO ERI2 SA

Grandman's Ms Oxalis Deppei FI16321/11
Lähes 2 v, keskikokoinen narttu, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Pitkälinjainen nartun pää, jossa
oikeat pään tasot, hyvä otsapenger, poskia ei saa tulla enää yhtään lisää, hyvät silmät. Hyvä kaula,
ylälinja, vahva runko, riittävä eturinta. Hieman pitkä lanneosa, sopiva luuston vahvuus. Niukasti
kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Liikkuu erittäin löysästi ja levottomasti edestä, nostellen
melko voimakkaasti eturaajoja vielä, hyvä taka-askel. Tarvitsee aikaa tasoittuakseen liikkeessä.
NUO ERI3
Patch-Guilt's Dark Eyed Susan FI34450/11
1 v 7 kk, kompakti, hyvät mittasuhteet. Hyvä vahvuus, selvä sukupuolileima. Oikea pään profiili,
aavistuksen vahva kallo-osa, erinomainen otsapenger, hyvä, vahva alaleuka, kauniit silmät. Hyvä kaula
& säkä, tänään hieman pehmeä selkälinja & pysty lantio, hyvä runko. Lupaava eturinta, sopiva luusto.
Riittävästi & tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu erinomaisella askeleella ja yhdensuuntaisesti, kun
malttaa, karva ei tänään parhaassa mahdollisessa näyttelykunnossa. Hyvin esitetty.
NUO ERI
AVOINLUOKKA
Calcifer's Amai FI59009/09
Lähes 3 v, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Pitkälinjainen pää, jossa kuono-osa saisi olla syvempi &
vahvempi. Hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja, riittävä runko. Eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä
luuston vahvuus. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvät käpälät. liikkuu hieman kapeasti
takaa, hyvä askelpituus, hyvin värittynyt harlekiini, hyvä pohjaväri. Voisi esiintyä hieman
ryhdikkäämmin, hyvin esitetty.
AVO EH2
Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10
2 v, kookas, näyttävä narttu, hyvät mittasuhteet. Pitkä nartun pää, jossa hyvät pään tasot, otsapenger
voisi olla aavistuksen selvempi. Hyvä kaula, säkä & selkälinja, riittävä eturinta, hyvä runko. Sopiva
luusto vahvuus, hieman pysty olkavarsi, kauniisti kulmautunut takaosa, leveä reisi. Liikkuu löysästi
edestä, muilta osin erittäin hyvin, kookas narttu, jolla kuitenkin erittäin selvä sukupuolileima. Näyttävä
kokonaisuus, hyvä musta väri.
AVO ERI1 SA PN4
VALIOLUOKKA
C'mon Expected Choise FI17528/10
3 v, kaunislinjainen, keskikokoinen narttu, hyvät mittasuhteet. Pitkä nartun pää, jossa hyvä ilme,
kauniit silmät, upeat tasot. Hyvä kaula, säkä & ylälinja, hyvä eturinta. Riittävän vahva runko, hieman
etuasentoiset lavat & pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä leveä reisi ja matala kinner,
hyvät käpälät. Kantaa itsensä liikkeessä erittäin hyvin, joskin toivoisin hieman lisää takapotkua. Hyvin
esitetty, hyvä musta väri.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP HeW-12
Dogiwogin Ft Ja'Quealah FI57892/08
4 v, kookas narttu, mittasuhteet ok. Erittäin kaunislinjainen pitkä nartun pää, jossa kaunis ilme &
rodunomainen olemus. Hyvä kaula, säkä, selkälinja voisi olla suorempi, hieman jyrkkä lantio. Hyvä

eturinta, vahva runko, hieman pitkä lanneosa, sopiva luusto. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa.
Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta hieman kapeasti edestä, selkälinja saisi olla hieman vakaampi
liikkeessä. Näyttävä kokonaisuus seistessä, hyvin esitetty.
VAL ERI4
Dogiwogin Ft. Jatoria FI57894/08
4,5 v, keskikokoinen narttumainen kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet, pitkälinjainen nartun pää, jossa
hyvät pään tasot, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, kaunis ilme. Hyvä kaula, säkä & selkälinja.
Hieman pysty lantio, riittävä eturinta & runko, riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä & takaa,
sopiva luuston vahvuus, kauniit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävä askelpituus, mutta
takapotkua voisi olla enemmän. Kompakti narttumainen kokonaisuus, hyvä musta väri, hyvin esitetty.
VAL ERI2 SA
Juanrona's Single Star DK02904/2009
4 v, kookas vahva narttu, jossa kuitenkin selvä sukupuolileima, pitkä nartun pää, jossa oikea vahvuus,
otsapenger voisi olla selvempi. Pitkä jalo kaula, hyvä säkä & selkälinja. Voimakas runko, pitkä
lanneosa, alalinjaa häiritsee hieman roikkuva nisärivi, joka tekee hieman raskaan vaikutelman. Vahva
luusto, hyvät käpälät, pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaosa & leveä reisi. Liikkuu melko löysästi
ja peitsaa helposti, hyvä askelpituus kun ravaa. Olisi enemmän edukseen hieman tiiviimmässä
kunnossa. Erinomainen harlekiiniväri, joskin (mustia) läiskiä voisi olla enemmän, pohjaväri hyvä.
VAL ERI3
VETERAANILUOKKA
Bonel Sasha FI24282/04
Lähes 9 v, upeassa kunnossa esitetty veteraani narttu. Säilyttänyt tyylikkyytensä upeasti, hieno pää,
hyvä kaula, hyvä ylälinja. Kaunis runko, hyvin kulmautunut edestä & takaa, ikä ei juuri näy tässä
kauniissa, tyylikkäässä vanhuksessa. Upeassa kunnossa. Onnittelut omistajalle, pitkää ikää toivomme!
VET ERI1 SA ROP-VET HeVW-12
Saradane's Can Be Act Able FI16018/04
VET POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
Kasvattajaluokka 3 eri yhdistelmästä, 1 narttu, 3 urosta. Hyvät sukupuolileimat, rodunomaiset pitkät
päät, hyvät rakenteet & luustot kaikilla. Kaikki liikkuu hyvällä askelpituudella & tasapainossa. Hyvää
kasvatustyötä vaikeassa värissä. Onnittelut kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV.

sininen
tuomari: Andersson Johnny, SE
UROKSET

JUNIORILUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Maskuliininen uros. Erinomainen tyyppi. Hyvin muotoutunut pää. Erinomaiset huulet. Erinomainen
kaula. Aavistukset pitkä lanne. Ikäisekseen riittävä eturinta. Sopiva luusto. Hyvät etukäpälät. Voisi
toivoa aavistuksen lyhyempää kokonaisuutta. Liikkuu terveesti. OK luonne.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI HEJW-12
Sovereigndane's Bet You It's Me NO31684/12
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvin muotoutunut pää. Riittävä kaula. Erinomaiset rungon mittasuhteet.
Liian jäykät välikämmenet. Hieman jyrkkä lantio. Riittävä luusto. Voisi toivoa huomattavasti
kiinteämpää liikettä. Koira on huolimaton niin etu- ja takaliikkeessäkin. OK luonne.
JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11
Erinomainen tyyppi ja koko. Maskuliininen pää. Aavistuksen heikko kuono-osa. Erinomainen kaula.
Voisi toivoa enemmän eturintaa. Hieman ahdas edestä. Liian heikot välikämmenet. Riittävä luusto.
Kääntää etukäpäliä ulos niin seistessä kuin liikkeessäkin. OK luonne.
NUO EH1
VALIOLUOKKA
Bonel Zardoz FI46710/07
Maskuliininen uros. Erinomainen tyyppi. Hyvin muotoutunut pää. Voisi toivoa aavistuksen enemmän
huulta. Riittävä kaula. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Liian kevyt edestä. Kääntää etukäpälät ulos
niin seistessä kuin liikkeessäkin. Erinomainen rintakehä. Riittävät kulmaukset takana. Huolimaton
liike.
VAL EH
Bonel Ä-Yön Ducadam FI5285508
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Hyvin paljon löysää kaulanahkaa, mikä häiritsee hieman riittävää
kaulaa. Erinomaiset raajat ja käpälät. Hyvät rungon mittasuhteet. Liikkuu OK. Erinomainen luonne.
VAL ERI2
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
3-vuotias uros, erittäin hyvä kokonaisuus. Maskuliininen pää, mutta voisi toivoa hieman pienempää
kalloa. Riittävä eturinta. Erinomaiset raajat ja käpälät. Liikkuu terveellisesti ja oikein ympäri. Mukava
kokonaisuus, mutta voisi toivoa hieman enemmän. Erinomainen luonne.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP HeW-12
Grande Gremin's Aldore FI17764/09
Pienemmästä päästä oleva uros. Maskuliininen pää. Liian niukka eturinta. Hyvä luusto. Hieman jyrkkä
lantio. Hieman löysät käpälät. Voisi toivoa hieman kauniimpaa kokonaisuutta. Liikkuu edestä ja takaa
huolimattomasti. OK luonne.

VAL EH
Grande Gremin's Blue Bodyguard FI56352/10
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvin muotoutunut pää, hyvillä huulilla. Riittävä kaula. Hyvä säkä.
Hieman kapea ja löysä edestä. Erinomainen kokonaisuus seistessä, huolimaton liikkeessä. Tarvitsee
tulla kiinteämmäksi.
VAL ERI3
Oldstone's Demon With Me FI17773/10
3-vuotias valiouros. Erinomaista tyyppiä. Voisi toivoa enemmän huulta, muuten hyvin muotoutunut
pää. Voisi toivoa hieman enemmän raajakorkeutta. Riittävä luusto. Hieman löysät käpälät. Hieman
jyrkkä lantio. Huolimaton liike.
VAL EH
Saradane's King V The Ring FI22906/08
Pienemmästä päästä oleva valiouros. Hyvin muotoutunut pää. Erinomainen rintakehä. Aavistuksen
heikot välikämmenet. Erinomainen selkä ja lantio. Hieman niukasti kulmautunut polvistaan. Liikkuu
riittävästi sivusta.
VAL ERI4
VETERAANILUOKKA
Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04
Erinomaista tyyppiä oleva veteraaniuros. Hyvin muotoutunut pää. Erinomainen kaula. Voisi toivoa
hieman lyhyempää ja raajoja ylemmäksi. Sopivat kulmaukset ympärillä. Liikkuu terveesti ja oikein.
OK luonne.
VET ERI1 SA PU3 ROP-VET HeVW-12
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Dana Sofia FI46981/11
Erinomainen tyyppi ja koko. Feminiininen pää. Erittäin hyvä huuli. Litteä kallo. Riittävä kaula.
Aavistuksen etuasentoinen lapa. Ikäisekseen erinomainen rintakehä. Erinomaiset raajat ja käpälät.
Liikkuu terveesti ja oikein. Erinomainen luonne.
JUN ERI2
Bonel Dolce Vita FI46980/11
Pienemmästä päästä olevaa tyyppiä. Feminiininen pää. Voisi toivoa aavistuksen vahvempaa kuonoosaa. Erinomainen kaula. Riittävä eturinta. Hieman lyhyt rintakehä. Riittävästi kulmautunut. Liian
alhainen selkä liikkeessä, muuten hyvä. Erinomainen luonne.
JUN ERI3
Sovereigndane's Baby Bubbles FI43027/12

Feminiininen nuori narttu, erinomaista tyyppiä. Hyvin muotoutunut pää. Erinomainen kaula. Sopiva
luusto, hyvät käpälät. Harmooniset kulmaukset. Liikkuu hyvin edestä ja sivusta, huolimattomasti takaa.
OK luonne.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI HeJW-12
NUORTENLUOKKA
Denim Danes Madison Maggie May FI34614/11
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Bonel Aamu-Yön Lumous FI16830/10
3-vuotias, hyvän kokoinen narttu. Hieman heikko kuono-osa ja voisi toivoa enemmän huulta. Riittävä
kaula. Liian kapea ja kehittymätön edestä. Erinomainen luusto. Hieman löysät käpälät. Liikkuu pitkällä
askeleella, mutta on liian löysä liikkeessä.
AVO EH1
Denim Danes Long Live The Queen FI59926/10
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Bonel Alice In Wonderland FI19828/10
Erinomainen tyyppi ja koko. Liian kevyt kuono-osa ja heikko alaleuka. Erinomainen kaula.
Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hieman jäykät välikämmenet. Hyvät käpälät. Riittävät kulmaukset.
Hieman huolimaton liikkeessä.
VAL ERI3
Bonel Victoria FI46546/05
Erinomainen tyyppi ja koko. Valionarttu miellyttävällä kokonaisuudella. Erinomainen pää. Hieman
etuasentoinen lapa. Erinomainen selkä ja lantio. Erinomaiset kulmaukset takana. Hieman jäykät
välikämmenet. Liikkuu OK ympäri. Hyvin esitetty. Erinomainen luonne.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP HeW-12
Danemanian Questa Pearl FI28106/07
Erinomainen tyyppi. Hyvin muotoutunut pää. Hieman kapea alaleuka. Erinomainen kaula. Voisi toivoa
enemmän eturintaa. Liian jäykät välikämmenet. Liikkuu OK sivusta. Tänään ei ole näyttelykunnossa.
VAL EH4
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
Erinomainen tyyppi ja koko. Aavistuksen leveä kallo, muuten hyvin muotoutunut pää. Kaunis kaula.
Riittävä eturinta. Erinomainen luusto. Hieman ahdas edestä niin seistessä kuin liikkeessäkin. Liikkuu
hyvällä askeleella sivusta. Selkä voisi olla kiinteämpi liikkeessä. OK luonne.
VAL ERI2
Saradane's It's Our Lady FI27807/07

Hieman pieni narttu. Voisi toivoa vahvempaa kuono-osaa. Erinomainen huuli. Riittävä kaula.
Aavistuksen pitkä selkä. Sopiva luusto. Erittäin löysät etukäpälät. Erinomaiset kulmaukset takana.
Voisi toivoa yläasentoisempaa selkälinjaa. Liikkuu löysästi ja epäjohdonmukaisesti ja ontuu ajoittain
vasemmalta edestä.
VAL EVA
Grande Gremin's Blue Beauty FI56356/10
Jos tämä narttu olisi paremmassa kunnossa, voisi hän olla erittäin hyvä tanskandoggi. Hyvä
kokonaisuus ja mittasuhteet. Harmooniset kulmaukset. Selkä näyttää riippumatolta liikkeessä. Tämän
vuoksi palkintosija. OK luonne
VAL H
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Bonel
Ryhmä joka koostuu neljästä yhdistelmästä. Tyypilliset rungonmittasuhteet. Yksi narttu poikkeaa
muista liian kevyellä kuono-osalla. Mutta ryhmä kokonaisuutena saa KP:n.
KASV1 KP ROP-KASV.

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Alonso FI47620/11
Erinomaiset mittasuhteet omaava junioriuros. Hyvin muotoutunut pää. Litteä kallo. Erinomainen kaula
ja selkä. Ikäisekseen riittävä eturinta. Erinomaiset raajat ja käpälät. Voisi toivoa aavistuksen parempia
polvikulmauksia. Liikkuu harmoonisesti. Erinomainen luonne.
JUN ERI1 SA PU4 VASERT HeJW-12
NUORTENLUOKKA
Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Maskuliininen pää. Voisi toivoa aavistuksen enemmän huulta.
Erinomainen kaula. Toivoisin että hän olisi aavistuksen lyhyempi. Erittäin hyvä eturinta. Erinomaiset
raajat ja käpälät. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta. Erinomainen luonne.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA
VALIOLUOKKA
Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09
Tukeva valiouros, jolla kuitenkin on eleganssia. Riittävä pää. Erittäin hyvä kaula ja selkä. Erinomainen
edestä. Voisi toivoa aavistuksen ylösnousevampaa vatsalinjaa. Sopivat kulmaukset. Liikkuu
erinomaisesti sivusta. Erinomainen luonne.

VAL ERI2 SA PU3
Euro Power Boy Toy FI17131/07
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Maskuliininen pää hyvillä mittasuhteilla. Erinomainen kaula.
Vahva selkä. Erinomainen eturinta. Liian jäykät välikämmenet. Erinomaisesti kulmautunut takaa.
Sopiva luusto kokoon nähden. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta. Erinomainen luonne.
VAL ERI3
Euro Power Diamond FI33987/10
Valiouros, hyvä kokonaisuus. Aavistuksen leveä kallo, muuten hyvä pää. Voisi toivoa aavistuksen
pidempää kaulaa. Riittävä eturinta. Harmooniset kulmaukset. Voisi olla enemmän valveilla ja valpas
liikkeessä. Erinomainen luonne.
VAL ERI4
Euro Power Duutsoni FI33989/10
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Maskuliininen, kaunis kaula. Hieman heikko selkä. Aavistuksen
kaareva lanne ja hieman jyrkkä lantio. Aavistuksen löysät välikämmenet. Erinomaisesti kulmautunut
takaa. Voisi toivoa huomattavasti kiinteämpää liikettä.
VAL EH
Goldgirls Orlando Bloom FI37926/09
Valiouros, joka antaa raskaan kokonaisvaikutelman. Voisi toivoa hieman vahvemman pään.
Erinomainen kaula. Voisi toivoa vahvemman selän. Voisi toivoa ylösnousevamman vatsalinjan.
Liikkuu hyvin edestä, mutta lyhyellä askeleella takaa. Erinomainen luonne.
VAL EH
Highesteem King IV Eden FI27687/08
Valiouros sopivalla massalla. Miellyttävä pää. Erittäin hyvä kaula ja selkä. Erinomainen eturinta.
Hieman löysät etukäpälät. Harmooniset kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti. Erinomainen luonne.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP HeW-12
Pine Garden's Diamond Duke SE17193/2010
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvin muotoutunut pää. Aavistuksen pitkä lanne. Erinomaiset raajat ja
käpälät. Sopivat kulmaukset. Voisi liikkua pidemmällä askeleella sivusta. Erinomainen luonne.
VAL ERI
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Aluette FI47623/11
Aavistuksen kevyt 16kk narttu. Hieman kompura kuono-osa. Yhdensuuntaiset pääntasot. Hieman
etuasentoinen lapa. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Kokoonsa sopiva luusto. Pyöristää lannetta liian
paljon liikkeessä. OK luonne.
JUN EH3
Alder Glade's Amelie FI47625/11

Erinomaista tyyppiä ja sopivalla massalla oleva juniorinarttu. Mukava pää. Erinomainen kokonaisuus
ja mittasuhteet. Erinomaiset raajat ja käpälät. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu terveesti ja oikein.
Erinomainen luonne.
JUN ERI2 SA
C'mon Kisses For Sale FI37794/12
Hieman laiha ja kevyt juniorinarttu. Voisi toivoa enemmän päätä. Riittävä kaula. Hyvät rungon
mittasuhteet. Riittävä eturinta, mutta liian matala rintakehä. Selkä kaartuu liian paljon liikkeessä.
Erinomainen luonne.
JUN EH
Maxidan's Rihanna DK10939/2011
Erinomainen kokonaisuus. Hyvin muotoutunut pää, mutta liian löysä alahuuli. Erinomainen kaula.
Erittäin hyvät raajat ja käpälät. Harmooniset kulmaukset. Hieman huolimaton liike. Erinomainen
luonne.
JUN ERI1 SA HeJW-12
Samuraiwood's Fazeriina FI22328/12
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvin muotoutunut pää. Hyvät rungon mittasuhteet. Sopiva
massa. Kokoonsa sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut. Liian takakorkea liikkeessä. Erinomainen
luonne.
JUN EH4
NUORTENLUOKKA
Grand Fergo's Emerald FI20312/11
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen pää. Hyvin punaiset silmänvalkuaiset, mikä häiritsee
ilmettä. Riittävä kaula. Voisi toivoa hieman enemmän eturintaa. Erinomaiset rungon mittasuhteet.
Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu riittävällä askeleella kun hän näyttää sen. OK luonne.
NUO ERI3
Méherzugi Vienna FI15915/12
Erinomainen kokonaisuus. Hyvin muotoutunut pää. Purentaa ei voida katsoa asianmukaisesti, koska
hän on peloissaan eikä anna kokeilla. Erinomainen kaula ja selkä. Liikkuu sivusta hyvällä askeleella.
On peloissaan, mutta ei näytä aggressiivisuutta.
NUO EVA
Méherzugi Vivien MET.DOG1752/11
Erinomaeinen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvin muotoutunut pää. Erinomainen kaula. Hieman
etuasentoinen lapa. Hieman jäykät välikämmenet. Erinomainen rintakehä. Erinomaiset kulmaukset
takana. Liikkuu erinomaisesti sivusta. Erinomainen luonne.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT
Red Rublev Chocolate FI34413/11
Nuori narttu, riittävä kokonaisuus. Erinomainen pää. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Voisi toivoa
aavistuksen enemmän eturintaa. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta.
Erinomainen luonne.

NUO ERI2
AVOINLUOKKA
C'mon Happy Adventurer FI10701/11
Feminiininen tyyppi. Voisi toivoa enemmän korkeutta. Hyvin muotoutunut pää. Erinomainen kaula.
Harmooniset kulmaukset. Aavistuksen alentunut selkä. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta. Erinomainen
luonne. Hyvin esitetty.
AVO ERI2 SA
Diplomatic's Ina Scott SE43736/2011
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Oikeat rungon mittasuhteet ja sopiva massa. Voisi toivoa
aavistuksen enemmän huulta, muuten hyvä pää. Erittäin hyvä eturinta. Vahva selkä. Liikkuu riittävällä
askeleella sivusta. Erinomainen luonne.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP HeW-12
VALIOLUOKKA
Edendane's Runaway Bride FI48908/09
Erinomaista tyyppiä oleva 3-vuotias valionarttu. Feminiininen pää. Voisi toivoa aavistuksen enemmän
huulta. Erinomainen kaula, selkä ja kokonaisuus seistessä. Harmoonisesti kulmautunut. Liikkuu liian
löysästi ja epävarmasti edestä ja takaa, mutta on hyvä askelpituus sivusta. Erinomainen luonne.
VAL ERI2
Euro Power Black Magic FI17135/07
6-vuotias valionarttu, erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Erinomainen kaula ja selkä. Voisi toivoa
aavistuksen vahvempia raajoja. Liikkuu erinomaisella askeleella sivusta, aavistuksen huolimattomasti
takaa. Erinomainen luonne.
VAL ERI3
Euro Power Cicciolina FI53356/09
Täynnä laatua oleva valionarttu. Erinomainen pää. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Oikeat mittasuhteet.
Erinomainen rintakehä, riittävä eturinta. Erittäin hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu terveesti ja oikein.
Erinomainen luonne.
VAL ERI1 SA PN2 VACA
Red Rublev Sade FI44549/06
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
Huippukunnossa oleva 9-vuotias veteraaninarttu. Erinomainen kokonaisuus. Feminiininen pää.
Harmoonisesti kulmautunut ja liikkuu kevyesti ympäri kehän. Hyvin esitetty. Erinomainen luonne.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET HeVW-12
KASVATTAJALUOKKA

Kennel Euro Power
Kasvattajaryhmä kolmesta yhdistelmästä. Kaikilla erinomaiset rungon mittasuhteet. Erittäin yhtenäinen
ja tyypillinen ryhmä. Onnea!
KASV1 KP ROP-KASV.

