13.8.2011 Valkeakoski
tuomari: Satu Ylä-Mononen

keltainen / tiikerijuovainen
NARTUT
PENTULUOKKA
Grand Fergo's Emerald FI20312/11
Kauniisti rakentunut pentu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Pitkä, lupaava pää, erinomainen ylälinja,
eturinta ja kulmaukset. Vahva luusto, liikkuu erinomaisesti. Hyvä maski, väritys, hyvä purenta,
mutta valitettavasti liian kapea alaleuka ja vasen alahammas painaa suoraan kitalakea. Ystävällinen
luonne.
PEN1
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane's Sweet William FI39313/10
JUN POISSA
AVOINLUOKKA
C'mon Claim To Fame FI24490/09
Hyvä koko, riittävän pitkä pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvä purenta, vaaleat
silmät. Riittävä kaula, eturinta täyteläisempi ja eturaajat voimakkaammin kulmautunut. Ikäisekseen
riittävä runko, vahva selkä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.
AVO ERI3
Catapha's Gold Dragon FI48207/09
2 v, uros, jolla hyvä luusto, mittasuhteet. Kuono-osa saisi olla vahvempi ja otsapenger
voimakkaampi. Hyvä kaula, ylälinja, tällä hetkellä kapea ja hoikassa kunnossa oleva runko. Riittävä
eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. Niukka
maski, tarvitsee aikaa.
AVO EH
Edendane's Concpiracy Theory FI48906/09
2 v, voimakasrakenteinen uros, jolla vahva uroksen pää, hyvä pään pituus, niukka otsapenger,
tasapurenta. Erinomainen luusto, riittävä eturinta, vahva runko, pysty olkavarsi. Vahva selkä ja
ylälinja. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman löysästi edestä, hyvä maski, väri.
AVO ERI1 SA PU3 SERTI FI MVA
Ingnatiu's Aristo Acropol FI52172/09
2 v, vankkarakenteinen uros, saksipurenta. Hyvälinjainen pitkä pää, löysät huulet. Hyvä kaula,
ylälinja. Erinomainen luusto ja eturinta, riittävän vahva runko. Liikkuu kauttaaltaan hyvin, riittävä
maski, hyvä väritys.
AVO ERI2

VALIOLUOKKA
Crowbay's To Be A Wind FI42265/09
2 v, uros jolla hyvät mittasuhteet ja koko, vahva pitkä uroksen pää, niukka otsapenger, hyvä
purenta. Kaunis kaula, ylälinja, erinomainen luusto. Niukka eturinta, rintakehä saisi olla syvempi.
Hyväasentoinen häntä. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta löysästi.
VAL ERI2 SA PU2
Crowbay's Wind Diesel FI42267/09
Hyvä koko ja mittasuhteet, pitkä uroksen pää, jossa erinomaiset linjat, hyvä purenta. Hyvä kaula,
eturinta saisi olla syvempi, vahva luusto. Hyvä runko, lyhyt luisu lantio. Liikkuessa hieman korkea
häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, löysästi edestä.
VAL ERI4 SA
Crowbay's King Of Winds FI42260/09
Hyvä koko, mittasuhteet, hyvä purenta, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, löysät huulet. Hyvä
kaula, ylälinja, erinomainen runko. Riittävä eturinta, voimakas luusto, lyhyt laskeva lantio.
Hyväasentoinen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä.
VAL ERI3 SA PU4
Highesteem King IV Eden FI27687/08
Hyvä koko ja mittasuhteet, voimakas, hyvälinjainen uroksen pää, hyvä purenta. Hyvä kaula ja
ylälinja, lyhyt olkavarsi, erinomainen luusto ja runko, hyvä eturinta. Liikkuu erinomaisesti pitkällä
askeleella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
VETERAANILUOKKA
Love-Dane's Vectory Of North FI16372/03
VET POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
1 v, lupaava juniori, erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pitkä pää, erinomainen kuono-osa. Hyvä
kaula, ylälinja, eturinta saisi olla syvempi, vahva luusto. Ikäisekseen riittävä runko, tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu riittävällä askelpituudella, aristelee selvästi kentän pohjaa.
JUN ERI1
Love-Dane's High Hopes FI45375/10
1 v, raskasrakenteinen, tällä hetkellä löysässä kunnossa oleva juniori. Raskas pää, pää saisi olla
kauttaaltaan pidempi, löysät huulet. Lyhyt kaula, pehmeä selkä, tällä hetkellä takakorkea.
Erinomainen eturinta, hyvä luusto. Liikkuu kauttaaltaan hyvin, erinomainen ystävällinen luonne,
tarvitsee kovasti aikaa.
JUN H
NUORTENLUOKKA

Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, pitkä hyvä pää, niukka maski. Hyvä kaula, eturinta saisi
olla voimakkaampi, hieman pitkä lanneosa, vahva runko. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä
hännän asento. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Alder Glade's Gloria Great-M FI30044/09
AVO POISSA
Catapha's Gold Chakira FI52594/08
Pieni narttu, hyvä purenta, pitkä hyvänmallinen nartun pää, kookkaat korvat. Niukka eturinta ja
ikäisekseen puutteellinen runko, pitkä lanne-osa. Riittävä luusto, hyvä hännän asento. Liikkuu
hyvällä askelpituudella yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Erinomainen luonne.
AVO EH
Crowbay's Wind Of Fortune FI42268/09
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyväilmeinen nartun pää, hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja, pystyt
ranteet. Riittävä eturinta ja runko, niukat kulmaukset edessä, hyvät takana. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, hieman löysästi edestä.
AVO ERI3
Crowbay's Wind Of Joy FI42264/09
2 v, hyvä purenta, riittävän pitkä pää, alaleuka saisi olla voimakkaampi, kookkaat korvat. Kaunis
kaula, ylälinja, hyvä eturinta, runko, vahva luusto. Hyvä hännän asento. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella, hieman löysästi edestä, esiintyy erinomaisesti.
AVO ERI2 SA PN3 VASERT
Edendane's Mona Lisa Smile FI48907/09
2 v, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, kuono-osa voisi olla pidempi. Kaunis kaula ja ylälinja,
hyvä eturinta. Ikäisekseen riittävä runko, hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella, hieman ahtaasti edestä. Esiintyy erinomaisesti.
AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA
Ingnatiu's Arabella FI52176/09
Hyvä koko ja mittasuhteet, niukka otsapenger, hyvä kaula. Eturinta saisi olla syvempi, voimakas
luusto, vahva runko, lyhyt pysty lantio, liikkuu lyhyellä askeleella, tänään hieman epäpuhtaasti.
Erinomainen luonne.
AVO EH
Love-Dane's Fawnjättiläisen FI36796/09
Hyvä koko ja mittasuhteet, vahva nartun pää, eriomaiset pään linjat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Erinomainen eturinta, vahva runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
Saisi esiintyä hieman vapaantuneemmin.
AVO ERI4
VALIOLUOKKA

Edendane's Pirate's Gold FI32929/07
Kaunis valio narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä purenta, erinomainen kuono-osa. Kaunis
kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu kauttaaltaan
erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-1 BIS-3
VETERAANILUOKKA
Great Master Lady In Black FI36060/03
VET POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Crowbay's
3 urosta, 1 narttu; yksi yhdistelmä. Kaikilla erinomaiset mittasuhteet ja koot. Hyvät sivuliikkeet,
etuliikkeissä hieman löysyyttä, tyypilliset päät, erinomaiset luonteet. Tasaista laatua.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV.
Kennel Edendane's
1 uros, 3 narttua. Selkeät sukupuolileimat. Erinomaiset ylälinjat ja päät. Juniorityttö ei valitettavasti
liiku ryhmässä edukseen. Laadultaan erinomainen ryhmä.
KASV2 KP

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel Bonaparte FI40185/10
Juniori uros, joka kauttaaltaan kapea, hyvä purenta, kapea kuono-osa, löysät huulet. Riittävä kaula,
hyvä luusto, kapea eturinta ja erittäin kapea runko. Lyhyt pysty lantio, niukasti kumautuneet raajat.
Liikkeessä tällä hetkellä takakorkea, saisi liikkua pidemmällä askeleella. Erinomainen luonne,
kaunis tasainen väritys.
JUN EH
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Timo FI18008/10
1½ v, vahva luusto, ikäisekseen voimakas pää, hyvä purenta, vaaleat silmät. Vielä kapea eturinta,
hyvä kaula ja ylälinja. Niukat kulmaukset edessä, voimakkaat takana, hyvä hännän asento. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella, tarvitsee harjoitusta.
NUO ERI1
VALIOLUOKKA
Grande Gremin's Aldore FI17764/09

Hyvä koko ja mittasuhteet, raskas uroksen pää, otsapenger saisi olla voimakkaampi. Erinomainen
luusto, hyvä runko, lyhyt voimakkaasti laskeva lantio. Liikkuu lyhyellä askelpituudella. Ohuessa
turkissa, esiintyy erinomaisesti.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin's Blue Beauty FI56356/10
10 kk, kaunis juniori narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Lupaava nartun pää, erinomainen kaula
ja ylälinja. Niukka eturinta, ikäisekseen erinomainen runko, vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu erinomaisesti.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
NUORTENLUOKKA
Kiamar Cinderella FI26801/10
16 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, raskas nartun pää, hyvä purenta. Kaula voisi olla pidempi,
erinomainen runko, riittävä eturinta. Hyvä luusto, kulmaukset, voimakkaasti laskeva lantio. Liikkuu
kauttaaltaan hyvin, hyvä väritys, ohuessa turkissa.
NUO ERI1 SA
Riveran All Blue Moon FI14617/10
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Genedda Genous Loci FI46330/07
4 v, hyvä koko, aavistuksen pitkä runko. Hyvälinjainen nartun pää, löysät huulet, hyvä purenta.
Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä rungon vahvuus. Tasapainoiset kulmautuneet raajat.
Liikkuu kauttaaltaan hyvin, esiintyy erinomaisesti.
AVO ERI1 SA PN4 VASERT
Piistar For Monalisa FI17841/09
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Bonel Zara Odessa FI46709/07
4 v, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvälinjainen nartun pää, vaaleat silmät, vahva kuono-osa. Hyvä
kaula ja luusto, riittävä eturinta ja runko. Voimakkaasti laskeva lantio, tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, lyhyessä turkissa.
VAL ERI3 SA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
2 v, hyvä pitkä pää, vaaleat silmät. Erinomainen luusto, eturinta saisi olla syvempi, ikäisekseen
riittävä runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Vahva selkä, liikkuu hyvällä askelpituudella,
hyvä väritys.
VAL ERI1 SA PN2

Saradane's It's Our Lady FI27807/07
Hyvä koko, mittasuhteet, purenta, kuono-osa voisi olla pidempi. Kaunis kaula, ylälinja, eturinta
voisi olla syvempi. Hyvä runko ja luusto, lyhyt lantio. Kaunis väritys, voisi liikkua pidemmällä
askeleella ja tiiviimmin edestä. Erinomainen luonne.
VAL ERI2 SA PN3

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Nereo Modry Efekt PKR106021
8 kk, einomainen koko, hyvä purenta, liian löysät huulet, tällä hetkellä epäyhtenäiset päänlinjat.
Erinomainen luusto, vielä puutteellinen eturinta, hoikassa kunnossa oleva runko, lyhyt pysty lantio.
Taka-osa tällä hetkellä vielä kovin voimaton, pentuturkissa, mikä näkyy myös värityksessä.
Tarvitsee aikaa.
PEN1
JUNIORILUOKKA
Quality Danes Freedom For Ps FI16715/11
Hyvä koko, pitkä pää, puutteellinen otsapenger, löysät huulet. Hyvä kaula, voimakas luusto, kapea
runko. Niukka eturinta, lyhyt luisu lantio. Liikkuu voimattomasti ja kovin ahtaasti takaa.
Valitettavasti koiralla tällä hetkellä selkeä yläpurenta, joka määrää palkintosijan.
JUN HYL
NUORTENLUOKKA
Big Ranger's What A Miracle FI17432/10
Kookas uros, jolla hyvät mittasuhteet, vahva kuono-osa, niukka otsapenger. Tällä hetkellä takaluisu
kaula. Riittävä kaula, vahva luusto, eturinta saisi olla syvempi. Vahva runko, lyhyt lantio, saisi
liikkua huomattavasti pidemmällä askeleella. Liikkuu ahtaasti takaa, hyvä väritys, tarvitsee aikaa.
NUO EH
Jättiläisen Zaplin FI16078/10
Pienikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Riittävän pitkä pää, puutteellinen otsapenger. Vahva
luusto, kapea eturinta, lyhyt, pysty lantio. Laskeva ylälinja, saisi liikkua pidemmällä askeleella,
erinomainen luonne.
NUO EH
Rivercrest George Clooney FI60196/09
Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, niukka otsapenger, kapea kuono-osa, löysät huulet.
Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, vahva runko, keskivahva luusto. Tasapainoiset kulmaukset,
liikkuu kauttaaltaan hyvin, ohuessa turkissa.
NUO ERI1 SA PU2 SERTI

AVOINLUOKKA
Piistar Feet Tomahawk FI17837/09
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Wysiwyg's Patriot Black Star FI35277/09
Kookas uros, jolla raskas pää, lyhyt kuono-osa, löysät huulet, hyvä purenta. Vahva luusto,
puutteellinen eturinta, niukat kulmaukset sekä edessä että takana. Hyvä kaula ja ylälinja, liikkuu
hyvällä askelpituudella, ohuessa turkissa.
VAL ERI3
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet. Kaunis ylälinja, hyvät pään linjat, löysät huulet. Hyvä
eturinta, vahva luusto, erinomainen runko, voimakkaasti kulmautuneet raajat. Lyhyt, pysty lantio,
voisi liikkua vieläkin pidemmällä askeleella. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, erinomainen
harlekiiniväritys.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Venco v.'T Buitengebeuren FI46075/09
Hyvä koko ja mittasuhteet, raskas kallo, kuono-osa saisi olla pidempi. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä
eturinta, kokoon sopiva luusto. Hyvä runko, luisu lantio, liikkuu erinomaisella askelpituudella,
ohuessa turkissa.
VAL ERI2 SA PU3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Bella Donna FI40192/10
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, hyvät pään linjat, löysät huulet. Hyvä kaula, eturinta voisi
olla syvempi, ikäisekseen riittävä runko, lyhyt lantio. Niukasti kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä
askelpituudella, hyvä turkki.
JUN ERI1
Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10
Kookas, tällä hetkellä pitkärunkoisen vaikutelman antava narttu, pitkä pää, otsapenger saisi olla
voimakkaampi. Epäyhtenäiset pään linjat, hyvä kaula, riittävä eturinta. Vahva luusto, pitkä lanne
osa, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä väritys.
JUN ERI2
Hoppingham's Rhythm In A Tuxedo FI29038/10
Hyvät mittasuhteet ja purenta, löysät huulet, otsapenger voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja
ylälinja, eturinta saisi olla syvempi. Painuneet ranteet, hyvä runko, tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvä väritys, ystävällinen luonne.
JUN ERI3
NUORTENLUOKKA

Genedda Periculo Meo FI52028/09
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä, pitkä pää, hyvä purenta, hieman löysät huulet. Hyvä kaula ja
ylälinja, riittävä eturinta, runko voisi olla hieman syvempi. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät
värimerkit. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.
NUO ERI1 SA PN3 SERTI
AVOINLUOKKA
Dogiwogin Ft Jatoria FI57894/08
Hyvä koko, kauttaaltaan hieman kapea narttu. Hyvä purenta, kuono-osa voisi olla täyteläisempi
silmien alta. Riittävä kaula, kapea eturinta, vahva selkä, niukasti kulmautunut edestä ja takaa.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä musta väritys.
AVO ERI1 SA PU4 VASERT
Jättiläisen Valkyyria FI56913/08
2 v, narttu, joka saisi olla kauttaaltaan tyylikkäämpi, hyvä purenta, kapea kuono-osa, löysät huulet,
takaluisu kallo. Hyvä eturinta ja runko, niukasti kulmautuneet raajat. Lyhyt, pysty lantio, liikkuu
hyvällä askelpituudella.
AVO EH
Jättiläisen Violetta FI56914/08
AVO POISSA
Jättiläisen XL-Pink FI40749/09
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, vahva pää, niukka otsapenger, ilmavat korkealle
kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta ja runko, vahva luusto. Erinomaisesti
kulmautuneet raajat. Liikkuu tänään mielellään peitsaten.
AVO EH
Tribeca Taraba FI18728/06
Hyvä koko ja mittasuhteet, pehmeä ylälinja ja liikkeessä notkolla oleva selkä. Vahva hyvälinjainen
nartun pää, hyvä kaula, eturinta saisi olla syvempi, vahva runko. Voimakas luusto, hyvin
kulmautuneet raajat, saisi olla liikkeessä kiinteämpi. Hyvä harlekiini väritys.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Bonel Sasha FI24282/04
7 v, erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä pitkä nartun pää. Kaunis kaula ja ylälinja, eturinta voisi
olla hieman syvempi. Vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu kauttaaltaan hyvin,
erinomainen musta väritys.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
C'mon Expected Choice FI17528/10
Hyvät mittasuhteet ja koko, pitkä hyvälinjainen nartun pää, löysät huulet. Niukka eturinta, suorat
eturaajojen kulmaukset, hyvät takana. Vahva runko, hyvä luusto. Liikkuu kauttaaltaan hyvin, ei
parhaassa turkissa.
VAL ERI2 SA PN2

KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

