
Rauma KR 15.5.2011 

tuomari: Hans van den Berg, Alankomaat 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Bonaparte, 40185/10 

Hyvä tyyppi, erinomainen luonne, hieman leveä kallo, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät, kuono 

saisi olla pidempi, erinomainen eturinta, hyvä ylälinja ja hyvin asettunut häntä, hyvä takaosa, 

erinomainen väri, liikkuu hyvin ikäisekseen. 

JUN ERI1 

 

VALIO LUOKKA 

 

Saradane’s King V The Ring, 22906/08 

Hyvä tyyppi, erinomainen luonne, pää saisi olla pidempi ja huulet ovat hieman liian löysät, hyvä 

otsapenger, hyvät silmät, erinomainen etu- ja takaosa, hyvät tassut, lyhyt selkä, tasainen ylälinja, 

hyvin asettunut häntä, hyvä turkki, hyvin vakaa liikkeessä. 

VAL ERI1 SA PU1 VSP 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Shaggy Friends Cora Lee. 20391/10 

Erittäin hyvä nuori narttu, erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää, hyvät yhdensuuntaiset pääntasot, hyvin 

asettuneet korvat, hyvät silmät, tasainen kallo, hyvä etu- ja takaosa, lyhyt selkä, korkealle 

kiinnittynyt häntä, erittäin hyvä väri, erinomainen liikkeessä. 

JUN ERI1 SA PN1 ROP SERTI ROP -junior 

 

AVOIN LUOKKA 

 

Herdolf Ellen Ripley, 14134/09 

Erittäin hyvä tyyppi, hyvän kokoinen, hyvä pään pituus, korvat saisivat olla paremmin asettuneet, 

haluaisin enemmän vahvuutta kehoon, hyvä pigmentti, riittävä eturinta, hyvä ylälinja, hyvin 

asettunut häntä, erinomainen väri, liikkuu draivilla. 

AVO EH 

 

VALIO LUOKKA 

 

Bonel Öinen Valkeus, 16550/09 

Hieno koira, haluaisin lyhyemmän selän, hyvä luusto ja substanssi, hyvässä kunnossa, pään muoto 

saisi olla elegantimpi, tasainen kallo, hyvät silmät, korvat saisivat olla paremmin asettuneet, hyvä 

etu- ja takaosa, hyvin asettunut häntä ja keho, hyvä liikkuja. 

VAL ERI2 SA PN3 

 



Saradane’s It’s Our Lady, 27807/07 

Hieno narttu, kompakti, hyvän pään muoto, kuono voisi olla vahvempi, hyvä otsapenger, hyvin 

asettuneet korvat, hyvä eturinta, tarvitsee vahvemmat jalat, hyvä takaosa, hyvä keho, hyvin 

asettunut häntä, hyvä väri, hyvä liikkuja. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Jättiläisen Zalomon, 16077/10 

Hyvä tyyppi, omistajan pitää mennä koulutukseen! hyvä luusto ja substanssi, kallo on hieman leveä, 

erinomainen kuono, hyvä ilme, hyvä etu- ja takaosa, hyvin asettunut häntä, voisi olla elegantimpi 

ikäisekseen mutta hyvässä kunnossa, erittäin hyvä luonne, hyvä liikkuja. 

JUN EH 

 

Jättiläisen Zaplin, 16078/10 

Erittäin hyvä tyyppi, elegantti, erittäin hyvä pään muoto, erinomaisen pituinen kuono, 

samansuuntaiset pään tasot, tasainen kallo, silmät voisivat olla tummemmat, erinomainen etu- ja 

takaosa, lyhyt selkä, ei kovin iloinen tänään kehässä, erittäin hyvä liikkuja. 

JUN EH 

 

NUORTEN LUOKKA 

 

C’mon Everybody Get Up, 17423/10 

Erittäin hyvä vahva koira, hyvän pituinen pää ja kuono, pään tasot voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat, hyvin asettuneet korvat, erinomainen etu- ja takaosa, lyhyt selkä, hyvin 

asettunut häntä, tykkään miten handleri käsittelee koiraa, erittäin hyvä liikkeessä. 

NUO ERI1 SA PU1 ROP SERTI RYP3 

 

AVOIN LUOKKA 

 

Jättiläisen Virtuoosi, 56909/08 

AVO POISSA 

 

Megappon Lakagigar, 41831/06 

Erittäin hyvä tyyppi, tykkäisin että olisi hieman kookkaampi, hyvän pituinen pää, tasainen kallo, 

vahva kuono, hyvä etu- ja takaosa, hyvin asettunut häntä, hyvä keho, liike voisi olla parempi. 

AVO EH 

 

Megappon Td Hot Gossip, 17394/08 

Erinomainen tyyppi, ulospäin suuntautunut luonne, lyhyt selkä, erinomainen etu- ja takaosa, hyvä 

eturinta, erinomainen keho, hieman suuret huulet, hyvin asettuneet korvat, hyvä ilme, erittäin hyvä 

väri, liike voisi olla parempi takaa. 

AVO EH 

 



VALIOLUOKKA 

 

Mi’Havanna Elvis To Ozaenas, 62832/08 

Erinomainen tyyppi, hyvä ylälinja, hyvä pään pituus, hyvä ilme, korvat voisivat olla paremmin 

asettuneet, hyvä etu- ja takaosa, hyvä keho, väri voisi olla hieman parempi, hyvä luonne, erittäin 

hyvä liikkeessä. 

VAL ERI2 SA PU3 

 

Rainmaster’s Vito Corleone, 52893/07 

Hieno valio! erinomainen koko, erittäin hyvä kombinaatio kokoa, luustoa ja eleganssia, ihastuttava 

pään muoto, erinomainen ilme, hyvin asettuneet korvat, hyvä eturinta, hyvä takaosa, erinomainen 

väri ja turkin laatu, hyvä liikkuja. 

VAL ERI1 SA PU2 

 

Venco V.’t Buitengebeuren, 46075/09 

Elegantti koira, pää saisi olla pidempi ja elegantimpi, hyvä ilme, hyvin asettuneet korvat, hyvä 

eturinta, lyhyt selkä, väri voisi olla parempi, hyvä liikkuja. 

VAL ERI3 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Grand Oak’s Scarlett O’hara, 22372/10 

Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja substanssi, tarvitsee lyhyemmän selän, hyvä pään muoto, 

erittäin hyvä kuono, hyvin asettuneet korvat, erinomainen etu- ja takaosa, korkealle kiinnittynyt 

häntä, koira on tiptop kunnossa! erittäin hyvä liikkeessä. 

JUN ERI1 

 

Mi’Havanna Final Fantasy, 27785/10 

Erittäin hyvä tyyppi, elegantti, lyhyt selkä, erittäin hyvä pään muoto, ilme voisi olla parempi, hyvä 

kuonon pituus, hyvä otsapenger, hyvin asettuneet korvat, hyvä etu- ja takaosa, hyvin asettunut 

häntä, erinomainen luonne, erittäin hyvä liikkuja. 

JUN EH 

 

NUORTEN LUOKKA 

 

C’mon Expected Choice, 17528/10 

Erittäin hyvä tyyppi, erittäin hyvä koko, luusto ja substanssi, ihastuttava pään muoto, hyvä pituus, 

tasainen kallo, yhdensuuntaiset pääntasot, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät, riittävä eturinta, 

hyvä takaosa, hyvin asettunut häntä, erinomainen luonne, liike ei ole tämän koiran vahvin piirre. 

NUO ERI1 SA PN3 VASERT 



 

Chio-Chio-San, 59928/09 

Erittäin hyvä tyyppi, haluaisin lyhyemmän kehon, pää saisi olla elegantimpi etuosasta, erittäin hyvät 

huulet, hyvä ilme, hyvä etuosa, ylälinja on heikko, vahvat takaraajat ja rakastan tämän koiran 

luonnetta, erittäin hyvä liikkuja. 

NUO EH 

 

AVOIN LUOKKA 

 

Goofyrix O-Bla-Di-O-Bla-Da Girl, 11356/09 

Erittäin hyvä tyyppi, tarvitsee enemmän kokoa, pään muoto on riittävän pitkä, huulet voisivat olla 

paremmat, hyvä ilme, huulet hieman pitkät, hyvin asettuneet korvat, tarvitsee enemmän eturintaa, 

hyvät tassut, hyvä takaosa, rakastan tämän koiran luonnetta, erittäin hyvä liikkuja. 

AVO EH 

 

Jättiläisen Violetta, 56914/08 

Erittäin hyvä tyyppi, tarvitsee lisää kokoa, hyvän pään pituus, kuono voisi olla vahvempi, ilme voisi 

olla parempi, hyvin asettuneet korvat ja hyvä eturinta, tarvitsee vahvemmat jalat, hyvä keho, hyvä 

takaosa, erinomainen luonne, hyvä liikkuja. 

AVO EH 

 

Megappon Td Hazel, 17399/08 

Erittäin hyvä narttu, pidän hänestä kovasti, erittäin hyvä luusto ja substanssi, elegantti, hyvä pään 

pituus, huulet hieman isot, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät, kääntää etujalat hieman 

sisäänpäin, vahva ylälinja, lyhyt selkä, hyvä takaosa, hyvin asettunut häntä, väri voisi olla hieman 

parempi, erinomainen liike. 

AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA 

 

Tellus Danes Yessica, 12524/07 

Hyvä tyyppi, hyvän kokoinen, lyhyt selkä, hyvä pään pituus, tasainen kallo, huulet hieman 

avonaiset, kuono voisi olla hieman vahvempi, hyvä etuosa, hyvät tassut, hyvä keho, häntä on 

kiinnittynyt liian alas, erittäin hyvä luonne, hyvä liikkuja. 

AVO ERI2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dogiwogin Ft. Ja’Quealah, 57892/08 

Hyvä tyyppi, erinomainen pään muoto, erittäin hyvä kuonon pituus, hyvät huulet, tasainen kallo, 

hyvät silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä etuosa, hyvä takaosa, häntä on kiinnittynyt hieman liian 

alas, ylälinja voisi olla hieman vahvempi, liike ei ole tämän koiran vahvin piirre. 

VAL ERI1 SA PN1 VSP 

 

Gwendy Von Tom Brook, 48666/07 

Hyvä tyyppi, saisi olla elegantimpi, väri ei ole oikeanlainen tällä hetkellä, pää saisi olla elegantimpi, 

huulet ovat liian suuret, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä luonne, liike voisi olla parempi. 

VAL H 



 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

PENTULUOKKA 

 

UROKSET 

 

Ranitzki Vom Hause wagner, VDH/KYDDN4803 

7kk, hyvä luonne, toivottavasti kasvaa vielä isommaksi, optimaalisen kokoiseksi, lyhyt selkä, hyvä 

keho ikäisekseen, riittävän pään pituus, hyvin asettuneet korvat, erittäin hyvät silmät, erinomainen 

eturinta, hyvä väri, liikkuu draivilla. 

PEN1 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Edendane’s Dandelion, 39314/10 

Erinomainen tyyppi, iso koira jolla erinomainen luusto ja substanssi, erittäin hyvän pään muoto, 

hyvä kuono, otsapenger ja silmät, hyvä pigmentti, hyvä eturinta, voisi olla hieman lyhyempi selkä, 

erinomaisesti asettunut häntä, hyvä takaosa, erittäin hyvä nuorukainen, hyvä liikkuja ikäisekseen. 

JUN ERI1 SA PU4 

 

Euro Power Diamond, 33987/10 

JUN POISSA 

 

Love-Dane’s Great Sound 

JUN EVA (väistää) 

 

NUORTEN LUOKKA 

 

Crowbay’s King Of Winds, 42260/09 

Erinomainen tyyppi, hyvän kokoinen, hyvä luusto ja substanssi, hyvä pään pituus, kuono voisi olla 

vahvempi, hyvin asettuneet korvat, tummat silmät, erinomainen etu- ja takaosa, hieman pitkä keho, 

erittäin hyvin asettunut häntä, hyvä turkin laatu, hyvä pigmentti, pidän kovin koiran liikkeestä. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI 



 

AVOIN LUOKKA 

 

Red Rublev Orion, 22770/08 

Pidän kovasti koiran luonteesta, hyvin ulospäin suuntautunut, hyvä pään muoto, hyvät huulet, kallo 

ja kuono voisivat olla yhdensuuntaisemmat, tummat silmät, riittävä eturinta, tassut voisivat olla 

pyöreämmät, erinomainen ylälinja ja takaosa, korkealle kiinnittynyt häntä, hyvä väri ja turkin laatu, 

liikkuu draivilla. 

AVO ERI1 SA PU3 VASERT 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edendane’s Jolly Roger, 32928/07 

4 vuotta, vahva koira joka voisi olla elegantimpi, erittäin hyvä pään muoto, hyvin asettuneet korvat, 

erittäin hyvät silmät, hyvä pigmentti, erinomainen ilme, hyvä eturinta, kaula voisi olla pidempi, 

erinomainen takaosa, hyvin asettunut häntä, erinomainen luonne, erittäin hyvä liikkuja. 

VAL ERI2 

 

Erittäin hyvä luonne, tykkään kovasti tyypistä, erittäin hyvä pään muoto, yhdensuuntaisen 

päänlinjat, erinomaiset huulet, tummat silmät, korkealle asettuneet korvat, erinomainen etu- ja 

takaosa, hyvä eturinta, lyhyt selkä, hyvin asettunut häntä, erittäin hyvä koira, liikkuu draivilla. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Highesteem King IV Eden, 27687/08 

VAL POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Great Romance Adelade, 43830/10 

Hyvä tyyppi, elegantti, hyvän kokoinen, hyvä pään muoto, hyvä pigmentti ja ilme, hyvin asettuneet 

korvat, tarvitsee hieman enemmän eturintaa, hyvin asettunut häntä, hyvä takaosa, koira ei ole kovin 

iloinen tänään kehässä, omistajan pitää mennä koirakouluun koska liikettä on vaikea nähdä. 

JUN EH 

 

Ritzypal’s Easter Bunny, 29780/10 

Erinomainen tyyppi, elegantti, hyvän kokoinen narttu, hyvä pään pituus, riittävä pigmentti, 

erinomaiset silmät, korkealle asettuneet korvat, hyvä etu- ja takaosa, vahva ylälinja, korkealle 

kiinnittynyt häntä, erittäin hyvä liikkuja. 

JUN ERI1 



NUORTEN LUOKKA 

 

Crowbay’s Wind Star, 42261/09 

Erittäin hyvä narttu, tykkään hänestä kovasti, elegantti, hyvän kokoinen koira, lyhyt selkä, hyvä 

pään pituus, huulet hieman liian suuret, yhdensuuntaiset päänlinjat, erittäin hyvät silmät, hyvin 

asettuneet korvat, hieno pitkä kaula, hyvät tassut, hyvä takaosa, hyvin asettunut häntä, vahva 

pigmentti, hyvä luonne, liikkuu draivilla; etuosa voisi olla parempi. 

NUO ERI1 SA PN1 VSP SERTI 

 

Edendane’s Mona Lisa Smile, 48907/09 

Elegantti narttu, hyvä tyyppi, lyhyt selkä, erinomainen etu- ja takaosa, rakastan luonnetta, pää 

tarvitsee vahvuutta kuonoon, tummat silmät, vahva ylälinja, hyvä pigmentti, hyvät korvat, hyvä 

liikkuja. 

NUO ERI2 SA PN2 VASERT 

 

Euro Power Cicciolina, 53356/09 

Erinomainen tyyppi mutta voisi olla elegantimpi, ihastuttava pään muoto, erinomainen tasainen 

kallo, yhdensuuntaiset päänlinjat, vahva kuono, hyvä otsapenger, hyvä pigmentti, hyvä eturinta, 

hyvä keho, korkealle kiinnittynyt häntä, hyvä takaosa, hyvä luonne, hyvä liikkuja. 

NUO ERI4 

 

Ignatiu’s Arabella, 52176/09 

Erinomainen tyyppi, elegantti, lyhyt selkä, hyvä pään muoto, hyvä pigmentti, hyvä kuonon pituus, 

tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, riittävät kulmaukset takana, hyvä ylälinja, erinomainen väri, 

hieman alas kiinnittynyt häntä, hyvä liikkuja. 

NUO ERI3 SA PN4 

 

Love-Dane’s Fawn Jättilaisen 

Erinomainen tyyppi, tykkään kovasti, elegantti, erittäin hyvä pään muoto, hyvä kuonon pituus, hyvä 

pigmentti, hyvä eturinta, erinomainen takaosa ja erinomaisesti asettunut häntä, luonne voisi olla 

hieman parempi, erinomainen liikkeessä, laatuarvosteluna ”erittäin hyvä” tänään luonteen vuoksi. 

NUO EH 

 

AVOIN LUOKKA 

 

Grazy Danes Petronella, 39965/08 

Erittäin hyvä tyyppi, voisi olla tasapainoisempi; hieman lyhyet jalat vahvalle keholle, kuono voisi 

olla vahvempi, hyvä ilme, hyvä eturinta, lyhyt selkä, hyvä takaosa, erinomainen väri ja luonne, hyvä 

liikkuja, koiran tulee laihduttaa. 

AVO EH 

 

VALIOLUOKKA 

 

Edensane’s Pirate Princess, 32930/07 

Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen pään muoto, hyvin yhdensuuntaiset päänlinjat, yksi parhaimmista 

kuonoista tänään, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät, erinomainen etu- ja takaosa, vahva tasainen 



ylälinja, hyvät tassut, erinomainen luonne, liikkuu draivilla, etuliike voisi olla parempi. 

VAL ERI1 SA PN3 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Edendane’s 

KASV EI ESITETTY 


