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musta-harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Jättiläisen Zarliini 16079/10  

Toivoisin ystävällisemmän luonteen. Ihana koko, tasapaino ja substanssi. Iästä johtuen hänen päänsä ei 

ole vielä valmis. Hyvä lapa, syvä rinta. Tiiviit tassut, liikkuu hyvin, hyvä etuliike.  

PEK1 KP ROP-PEN 

 

JUNIORILUOKKA  

 

Saradane's Legend V Ritzypal's 57504/09  

JUN POISSA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Apollodane Boreas 14515/09 

Maskuliininen pää, mutta hieman liian roomalainen nenä. Hyvä kaula ja lapa. Oikea etuosa, hyvä 

tasapaino ja vahvuus. Hieman lyhyt lanne. Liikkuu hyvin. 

NUO ERI1  PU1 SERTI VSP 

 

Danemanian Tenori 62265/08 

Maskuliininen pää, mutta toivoisin hieman paremman otsapenkereen ja hieman paremman ilmeen. 

Oikea kaula, lapa ja vahvuus, tasapainoinen, tiiviit tassut, oikea ylälinja mutta korkea hännänkanto ja 

löysä edestä liikkeessä. 

NUO EH3 

 

Jättiläisen Vipunen 56911/08 

Hyvän tyyppinen, maskuliininen pää, mutta keltaiset silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja lapa. 

Toivoisin hieman vahvempaa luustoa ja isompia tassuja. Syvä rinta ja tasapainoinen. Toivoisin 

enemmän voimaa takaliikkeeseen ja paremman ylälinjan liikkeessä. 

NUO EH4 

 

Wysiwyg's Patriot Black Star 

Maskuliininne pää, mutta voisi olla paremmin meislautunut. Silmät ovat liian kaukana toisistaan ja 

häiritsee ilmettä. Ihana kaula ja lapa. Erinomainen koko ja tasapainoinen, Hieman kapea rinta. Hyvin 

kulmautunut, oikeat takajalat, oikea ylälinja ja hänen etuosansa on parempi liikkeessä kuin seistessä. 

NUO ERI2 PU2 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 



Bonel Åsean's Force 30438/08 

AVO POISSA 

 

Danemanian Messenger 27257/05 

Ihana pää ja ilme. Oikea kaula ja lapa. Liian suorat, melkein yli taittuvat ranteet. Syvä rinta, hieman 

roikkuva alalinja, hyvä vahvuus. Erittäin lyhyt askel liikkeessä ja iloinen häntä. 

AVO EH4 

 

Kristofer Robin 27388/08 

Hieman pienikokoinen, ei tarpeeksi maskuliininen, hieman lyhyt pää ja keltaiset silmät. Oikea kaula ja 

lapa, kokoisekseen tasapainoinen, hyvin kulmautunut takaa. Vakaa liikkuja virheellisellä 

hännänkannolla. 

AVO EH 

 

Megappon Lakagigar 41831/06 

Vahva uros. Hieman bull-tyyppinen maskuliininen pää. Hieman lyhyt kaula, leveä etuosa, syvä rinta, 

hyvin kulmautunut takaa, oikea ylälinja mutta löysät kyynärät ja huono etuosa liikkeessä. 

AVO EH3 

 

Megappon Td Hot Gossip 17394/08 

Maskuliininen pää ja ilme, hyvä luonne, oikea kaula ja lapa, toivoisin hieman enemmän vahvuutta, 

lentävät korvat, hännässä sirppi. Näyttää paljon kypsemmältä seistessä kuin liikkeessä. 

AVO EH2 

 

Mi'Havana Downsouthjunkin 37542/08 

Hyvän tyyppinen, kiva pää, mutta voisi olla parempi otsapenger ja vahvempi kuono. hyvä lapa, hieman 

heikot välikämmenet, hyvä sivuprofiili, mutta ei ole parhaassa näyttelykunnossa, voisi olla vahvempi. 

Liikkuu hyvin mutta etuosa ei ole oikea.  

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Venco V.'t Buitengebeuren 46075/09 

Pienehkö, mutta tasapainoinen, liian lyhyt pää, voisi olla jalompi ilme sen vuoksi. hyvä kaula ja lapa, 

syvä rinta, toivoisin vahvemman luuston, hyvin rakentunut, mutta ei tarpeeksi maskuliininen. 

Liikkeessä riittävä ulottuvuus ja draivi, mutta ei oikeanlainen ylälinja. 

VAL EH1 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Saradane's Love Is Black 57507/09 

Ihastuttava pää ja ilme, hyvä koko ja tasapaino, hyvä suora lapa, mutta toivoisin yhdensuuntaisemmat 

pään linjat. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin. 

JUN EH1 

 



NUORTENLUOKKA 

 

Dogiwogin Ft. Ja'Quealah 57892/08 

Erinomainen koko, hyvä tasapaino, toivoisin paremmat pään linjat ja paremman stopin ja hänellä on 

keltaiset silmät. Hyvä lapa, syvä rinta, hyvä lanne, hyvin kulmautunut takaa, oikean tyyppinen etuosa, 

hieman pyöreä lantio liikkeessä. 

NUO EH2 

 

Namilon Susu 10944/09 

Hyvän tyyppinen, narttumainen pää, mutta ei oikein kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja lapa, kiva 

pyöreä luusto, hieman kevyt rinta, toivoisin lisää tasapainoa, hyvin kulmautunut takaa, hän on 

tasapainoinen liikkuja jolla hieman löysät kyynärät. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA  

 

Diplomatic's Tracey Ullman S11758/2006 

Kiva narttumainen pää ja ilme, hyvä kaula ja lapa, avoimet lättänät tassut, syvä rinta, hieman pitkä 

runko, ei oikeanlainen ylälinja liikkeessä, hän näyttää onnettomalta. 

AVO EH2 

 

Genedda Femina Summa 48049/07 

AVO POISSA 

 

Genedda Honoris Causa 14721/08 

AVO POISSA 

 

Genedda Lares et Penate 50201/08 

Toivoisin tyypillisemmän pään ja syvemmän kuonon, korvin kiinnitys ei ole oikeanlainen, silmät ovat 

keltaiset, hyvä kaula ja lapa, hyvä tasapaino, hyvin kulmautunut takaa, kiva väri, hän on tasapainoinen 

liikkuja. 

AVO EH4 

 

Madame Butterfly Balau 32888/08 

Ihastuttava narttumainen pää, erinomainen kaula, hyvä koko, tasapaino ja vahvuus, syvä rinta, hieman 

lyhyt lanne, liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 PN1 SERTI ROP 

 

Megappon Td Hazel 17399/08 

Hieman ujo narttu, kiva narttumainen pää, vahvistaa edestä, hyvä kaula ja lapa, toivoisin syvemmän 

rungon, jossa parempi tasapaino, hyvin kulmautunut takaa, hyvä väri, oikeanlainen sivuliike, mutta 

hänen ei ole oikeanlainen. 

AVO EH3 

 

Mi'Havana Caprino Sajonne 14042/07 

AVO POISSA 

 



VALIOLUOKKA 

 

Genedda Hippomania 14722/08 

Ihastuttava, feminiininen pää ja ilme, oikeantyyppinen kaula ja lapa, erinomainen tasapaino ja vahvuus, 

toivoisin hieman vahvemman luuston, mutta hän on erittäin elegantti ja terhakka, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PN2 

 

 

Gwendy Von Tom Brooks 

Kiva pää ja ilme, vahvarakenteinen, tasapainoinen ja ei niin elegantti narttu, Paljon vahvuutta, 

erinomainen luusto ja tassut, hyvä väri, näyttää paremmalta seistessään kuin liikkuessaan. 

VAL ERI2 PN3 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Genedda 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

keltainen ja tiikeri 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

Goldgirls Orlando Bloom 37926/09 

Ihanan tyyppinen, kiva pää ja ilme, oikeantyyppinen kaula ja lapa, hyvä etuosa ja jalat, syvä rinta, 

ikäisekseen hyvä tasapaino ja vahvuus, liikkuu hyvin. 

JUN ERI1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Aldo Nuo Grazuciu 19969/09 

NUO POISSA 

 

C'mon Claim To Fame 24490/09 

Hyvän tyyppinen, kiva pää, mutta toivoisin hieman syvemmän kuonon, hyvin kulmautunut takaa, 

tasapainoinen, liikkuu hyvin. 

NUO ERI2 

 

Great Hillman's Dakota 16578/09 

Elegantti ja voimakas uros, erinomaista tyyppiä, kivapäinen, runsaasti vahvuutta, oikea anatomia, oikea 

etuosa liikkeessä. 

NUO ERI1 PU1 SERTI ROP 

 

Chic Carelia's Baldur 16028/07 

NUO POISSA 



 

AVOINLUOKKA 

Ihana pää ja ilme, hyvä lapa ja eturinta, runsaasti vahvuutta, hyvä tasapaino, hyvin kulmautunut takaa, 

toivoisin paremman ylälinjan liikkeessä. 

AVO ERI3 

 

Chic Careilia's Camelot 49317/07 

Hyvän tyyppinen, hieman lyhyt pää, hyvä kaula ja lapa, vahvasti varpistava mikä pilaa hänen 

etuosansa, hyvä tasapaino ja vahvuus, hyvin kulmautunut takaa, oikea ylälinja mutta ei oikeanlainen 

etuosa liikkeessä. 

AVO EH 

 

Love-Dane's Cute Golddigger 48908/07 

Hyväntyyppinen maskuliininen pää, hyvä kaula ja lapa, toivoisin parempiasentoisen lavan. hyvä 

tasapaino ja vahvuus, oikea selkälinja ja etuosa liikkeessä. 

AVO ERI4 

 

Red Rublev Drogheda 38567/06 

Voimakas maskuliininen uros jolla kivan tyyppinen pää, runsaasti vahvuutta, oikea anatomia, hyvä 

etuosa, tiiviit tassut, hän on tasapainoinen liikkuja, jolla voisi olla parempi hännänkanto. 

AVO ERI1 PU3 VASERT 

 

Red Rublev Orion 22770/08 

Ihanan tyyppinen elegantti ja voimakas uros, molemmat P1 puuttuu, hyvä kaula ja lapa, toivoisin vain 

hieman vahvemman luuston, liikkuu hyvin. 

AVO ERI2 PU4  

 

VALIOLUOKKA 

 

Highsteem King IV Eden 

Hyvän tyyppinen, kiva pää ja ilme, elegantti ja voimakas uros, erinomainen tasapaino ja vahvuus, 

hieman pysty lapa muuten oikea anatomia, liikkuu hyvin. 

VAL ERI1 PU2 

 

Ritzypal's Dracula 51263/07 

Hyvän tyyppinen, toivoisin hieman yhdensuuntaisemmat pään linjat, hyvä kaula, lapa ja eturinta, hyvin 

kulmautunut takaa, liikkuu hyvin. 

VAL ERI2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Goldgirls One For Me 37930/09 

Ihana feminiininen pää ja ilme, oikea lapa ja eturinta, erinomainen tasapaino ja vahvuus ikäisekseen, 

liikkeessä oikea ylälinja ja etuosa. 

JUN ERI1 PN2 SERTI 



 

Goldgirls Our Lady It's 37929/09 

Ihanan tyyppinen, kiva feminiininen pää, oikean anatomia, hyvä vahvuus, liikkeessä oikea etuosa. 

JUN ERI2 

 

AVOINLUOKKA 

 

King's Ransom Anna Alfadane 57589/08 

Ihana feminiininen pää ja ilme, hyvä kaula ja lapa, tiiviit tassut, hieman lyhyt rinta tekee hänestä 

hieman liian vahvan näköisen, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 PN3 VASERT 

 

Orontius Wild Abiertos 39328/08 

Hyvän tyyppinen, mutta toivoisin enemmän itsevarmuutta, feminiininen pää, toivoisin parempi 

asentoisen lavan, syvä rinta, hyvä tasapaino ja vahvuus, liikkuu hieman varpistaen edestä. 

AVO ERI2 PN4 

 

VALIOLUOKKA 

 

All About The Daisy Chain 39796/07 

Hyvän tyyppinen, tasapainoinen vahva ja elegantti narttu, feminiininen pää, erinomainen eturinta, 

etuosa ja tassut,  hyvin terhakka, runsaasti vahvuutta, hän on tasapainoinen liikkuja, ylälinja voisi olla 

hieman parempi. 

VAL ERI1 PN1 VSP 

 

Edendane's Pirate's Gold 32929/07 

VAL POISSA 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Oldstone's Demon With Me 17773/10 

Hyvän kokoinen, tasapainoinen ja vahvuinen ikäisekseen. kiva yhdensuuntainen pää, mutta kuono voisi 

olla syvempi tulevaisuudessa, oikea kaula ja lapa, etuosan tulee vielä kehittyä, liikkuu hyvin. 

PEN1 KP VSP-PEN 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Oldstone's DeMay-Dea 17770/10 



Ihana feminiininen pää, oikeanlainen lapa, ihana tasapaino ja vahvuus ikäisekseen, tulee kehittyä 

etuosasta ja ylälinjasta, erittäin lupaava. 

PEN3 KP 

 

Riveran All Blue Danemanian 14615/10 

Ihanan tyyppinen, kiva pää ja ilme, erinomainen kaula ja lapa, Hyvä tasapaino ja vahvuus, hyvin 

kulmautunut takaa, tasapainoinen liikkuja, erittäin lupaava. 

PEN2 KP 

 

Shaggy Friends Cora Lee 20391/10 

Hyvän tyyppinen, feminiininen pää, mutta ei ole vielä linjoiltaan yhdensuuntainen, hyvä lapa, ihana 

tasapaino ja vahvuus, tiiviit käpälät, liikkeessä oikea etuosa. 

PEN 1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Saradane's Made For Success 13172/10 

Elegantti uros, tarvitsee lisää vahvuutta, yhdensuuntaiset pään linjat, mutta kuono ei ole riittävän syvä, 

hyvä lapa, rinta voisi olla syvempi, liikkuu hyvin. 

JUN EH1 

 

Saradane's Morpheus 13180/10 

Hyvän tyyppinen, korvien kiinnitys voisi olla parempi, suora lapa, riittävästi rintaa, hyvin terhakka, 

vahva luusto, hieman lyhyt rinta, toivoisin paremman ylälinjan. 

JUN EH2 

 

Saradane's My Sweet Skubi 13176/10 

Hyvännäköinen uros, mutta pelkää, kiva pää, hyvä kaula ja lapa, hän on ihanan näköinen ikäisekseen, 

mutta hänellä on erittäin löysä lapa, luonteeltaan hän ei ole tanskandoggi. 

JUN HYL 

 

AVOINLUOKKA 

 

Saradane's I Can Fly 27800/07 

kiva pää ja ilme, suora lapa ja täysin suora olkavarsi tekee hänen rinnastaan tyhjän, hyvä tasapaino ja 

vahvuus, hyvin kulmautunut takaa, mutta hänen lapa-asentonsa pilaa kokonaiskuvan, tekee hänen 

rintansa tyhjäksi, oikea ylälinja liikkeessä. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Zimpson 46711/07 

Liian molossi tyyppinen, ei edes tyypillinen pää, lyhyt kaula hyvä lapa, etujalat kääntyy ulospäin, 

riittävästi vahvuutta, hyvin kulmautunut takaa, löysät kyynärät. 

VAL H 



 

Genedda Communis Sensus 16211/06 

Hyvän tyyppinen, maskuliininen pää, hyvä kaula ja lapa, hyvä tasapaino ja vahvuus, hän on 

tasapainoinen liikkuja, mutta ei ole näyttelykunnossa turkin laadun vuoksi. 

VAL EH1 

 

Moonshine Balao 32887/08 

Liian lyhyt molossimainen pää, hyvä kaula ja lapa, hyvä mutta löysä runko, vahva luusto, hyvin 

kulmautunut takaa, hänellä on iho-ongelma kaulassa.  

VAL EH2 

 

NARTUT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Denim Danes Jungle Julia 11947/08 

Kiva feminiininen pää, hyvä kaula ja lapa, hyvä tasapaino ja vahvuus, hyvin kulmautunut takaa, 

hieman lyhyt lanne, liikkuu hyvin. 

AVO ERI2 PN4 VASERT 

 

Genedda Genius Loci 46330/07 

Vahvarakenteinen kookas narttu, kiva pää, hyvin kulmautunut takaa, hänessä on riittävästi vahvuutta. 

Liikkuu hyvin hieman löysällä ylälinjalla. 

AVO ERI3 

 

Saradane's Iron Izelle 27804/07 

Hyvin tasapainoisen typpinen narttu jolla siistit ääriviivat, Kivapäinen, Hyvä vahvuus ja ihana kaula, 

toivoisin hieman parempiasentoisen olkavarren, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin. 

AVO ERI1 PN3 SERTI FI MVA 

 

Saradane's Kiss My Blue Ass 22911/08 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Herdolf Belral Ka'lel 46570/07 

Vahva elegantti narttu, jolla erinomaiset ääriviivat ja luonne, kaunis pää, oikea anatomia, täydellinen 

etuosa liikkeessä. 

VAL ERI1 PN1 ROP 

 

Oldstone's Be Daddys Glory 12210/08 

VAL POISSA 

 

Saradane's Invincible Love 27801/07 

VAL POISSA 

 

Saradane's It's Our Lady 27807/07 



Ihana feminiininen narttu, kivapäinen, hyvä kaula ja lapa, erinomaiset ääriviivat, hyvin kulmautunut 

takaa, liikkuu hyvin hieman löysästi edestä. 

VAL ERI2 PN2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Saradane's 

Hyvä ryhmä, hyvä rotutyyppi, kaikki ovat hyvin tasapainoisia  ja vahvuisia. Lavan asento voisi olla 

heillä parempi ja toivoisi parempiasentoisen olkavarren. Valionarttu on kaunokainen. 

KASV1 KP ROP-KASV 


