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musta / harlekiini
UROKSET
AVOIN LUOKKA
Dogiwogin Snowman, 51019/05
Hyvä yleiskuva, hyvän värinen pää, hyvät silmät, vahva leuka, hyvä kaula ja olkapäät, vahva selkä,
hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin, esitetty hyvin
AVO ERI2 SA PU3 VASERT
Wysiwyg’s Patriot Black Star, 35277/09
Hallitsevan näköinen uros, erinomaiset silmät, kuono ja otsapenger, miellyttävä kaula ja olkapäät,
suora etuosa, hyvä rinnan syvyys, hyvä luusto ja substanssi, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut,
liikkuu hyvin molempiin suuntiin, esitetty hyvin
AVO ERI1 SA PU2 SERTI VACA
VALIOLUOKKA
C’mon Everybody Get Up, 17523/10
Vapaa liike, nuori uros, hyvä vahvuus, hyvin meislautunut, vahva hyvin tasapainoinen pää,
lihaksikas kaula, hyvin asettuneet olkapäät, pitää ylälinjan liikkeessä, hyvin kulmautunut takaa,
esitetty hyvin
VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIB
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Bonel Bella Donna, 40191/10
Feminiininen tyyppi, hyvin tasapainoinen pää, hyvät silmät ja leuka, reilusti substanssia
ikäisekseen, hyvä yleisilme, tarvitsee paremman takaliikkeen joka tulee varmasti aikanaan, hieman
levoton tänään, esitetty hyvin
JUN EH
VALIOLUOKKA
Dogiwogin Ft. Ja’Quealah
Feminiininen, hyvät silmät, hyvin tasapainoinen pää, hyvin asettuneet korvat, hyvä kuono, hyvä
pää, suora etuosa, runsas rintaluusto ja substanssi, hyvä kaula joka kiinnittyy hyvin asettuneisiin
olkapäihin, hyvä alalinja, hyvin kulmautunut
VAL ERI1 SA PN1 VSP CACIB

Gwendy Von Tom Brook, 48666/07
Hyvä yleisilme, hyvin tasapainoinen pää, vahva leuka, hyvä nenä ja pitkä kuono, mantelin
muotoiset silmät, lyhyt runko, leveä lanneosa, liikkuu hyvin, hyvin esitetty
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Bonel Bonaparte, 40185/10
Hyvin tasapainoinen nuori sininen koira, yleisesti vaikuttaa kehittyvän hienosti, riittävä luusto ja
substanssi, tasapainoinen pää, hyvä leuka ja silmät, tarvitsee jämäkkyyttä takaliikkeeseen, esitetty
hyvin
JUN ERI1
NUORTEN LUOKKA
Oldstone’s Demon With Me, 17773/10
Hyvä herrasmies, riittävä luusto ja substanssi, hyvin tasapainoinen pää, hyvät silmät, korvat ja nenä,
hyvin meislautunut, hyvä etuosa ja hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu vapaasti,
esitetty hyvin
NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA
VALIOLUOKKA
Bonel Zardoz, 46710/07
Hallitseva, hyvä olemus, hyvin tasapainoinen pää, hyvät silmät, nenä ja otsapenger, hyvin
meislautunut, hyvä etuosa, vahva selkä ja leveä lanneosa, hyvin kulmautunut takaa, harmoninen
liikkeissä, esitetty hyvin
VAL ERI1 SA PU1 VSP CACIB
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Denim Danes Kiss Kiss Bang Bang, 20731/10
18kk, hyvät raamit ja pääpiirteet, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät, otsapenger ja nenä, hyvä
luusto ja substanssi, hyvä ylä- ja alalinja, hyvin kulmautunut takaa, tarvitsee lisää itseluottamusta,
hieman arka, esitetty hyvin
NUO ERI1
VALIOLUOKKA

Bonel Ä-Yön Tia-Maria, 52858/08
Silmäänpistävä narttu, hyvin tasapainoinen kokonaisuus, erinomainen ilme, hyvät silmät, korvat ja
otsapenger, erinomainen kaula ja olkapäät, hyvä ylä- ja alalinja, riittävä luusto ja substanssi,
harmoninen liikkeessä, esitetty hyvin
VAL ERI1 SA PN1 ROP CACIB
Bonel Öinen Valkeus, 16550/09
Hyvät pääpiirteet, tasapainoinen erinomainen pää, hyvä otsapenger, hyvät silmät ja väri, riittävästi
pigmenttiä, hyvä kaula ja olkapäät, riittävä luusto ja substanssi, hyvä ylä- ja alalinja, esitetty hyvin
VAL ERI2 SA PN2 VACA
Danemanian Queasta Pearl, 28106/07
Hyvä yleisilme, hyvin tasapainoinen pää, jalo ilme, hyvät korvat, silmät otsapenger ja nenä, riittävä
luusto ja substanssi, hyvät kulmaukset ja lihaksisto takaa, hyvä alalinja, liikkuu hyvin, esitetty hyvin
VAL ERI3 SA PN3
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Bonel
Lihaksikkaat urokset ja feminiiniset nartut, kaikilla riittävä luusto ja substanssi, erinomaiset pään
tyypit, kasvatettu hyvistä linjoista, kaikilla hyvät ja harmoniset liikkeet, hyvin jalostettu
KASV1 KP ROP-KASV

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Euro Power Diamond, 33987/10
Oikeantyyppinen uros joka kehittynyt hyvin, hyvä luusto ja substanssi ikäisekseen, hyvin
tasapainoinen pää, hyvät silmät ja otsapenger, hyvä ylä- ja alalinja, hyvin kulmautunut takaa,
tarvitsee jämäkkyyttä takaliikkeeseen, esitetty hyvin
JUN ERI1
AVOIN LUOKKA
Dogiwogin Dollari, 52797/07
Hyvä yleisilme ja pääpiirteet, maskuliininen ja jalo, hyvä luusto ja substanssi, hyvin asettuneet
korvat, oikeat mantelinmuotoiset silmät, hyvä nenä, hyvä ylä- ja alalinja, liikkuu hyvin, esitetty
hyvin
AVO ERI2 SA
Goldgirls Orlando Bloom, 37926/09

Hyvä yleisilme, riittävästi vahvuutta, hyvä pitkä kuono, hyvät silmät, nenä ja hyvin asettuneet
korvat, vankka selkä, hyvä luusto ja substanssi, liikkuu hyvin, esitetty hyvin
AVO ERI1 SA PU4 VASERT
Liebe Doggen Nightwish, 31372/10
Iso ja vahva tyyppi, hyvä luusto ja substanssi ikäisekseen, erinomaiset silmät, otsapenger, nenä ja
erinomaisesti asettuneet korvat, hyvin kulmautunut takaa, hyvin kehittynyt, hyvä tulevaisuus
edessä, esitetty hyvin
AVO ERI3 SA
Samuraiwood’s Billabong Boy, 37228/09
Oikeantyyppinen uros, hyvät pääpiirteet ja muoto, tasapainoinen koko huomioon ottaen, hyvä ilme,
hyvät silmät ja purenta, hyvä kaula ja olkapäät, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu
hyvin, esitetty hyvin
AVO ERI4 SA
VALIOLUOKKA
Crowbay’s King Of Winds, 42260/09
Hyvin muodostunut, jalo ja oikeantyyppinen, erinomaisesti tasapainottunut pää, hyvät
mantelinmuotoiset silmät, hyvä luusto ja substanssi, erittäin harmoninen, erinomainen kaula ja
olkapäät, hyvin kulmautunut takaa, hyvä ylä- ja alalinja, liikkuu vapaasti ja avautuneesti, esitetty
hyvin
VAL ERI2 SA PU2 SERTI VACA
Great Bel’s Walther, 29341/08
Hallitseva, hyvä kehäolemus, erinomaisesti tasapainottunut pää, hyvät silmät ja otsapenger ja hyvin
asettuneet korvat, suora etuosa jossa hyvä kaula ja olkapäät, hienosti kaareutuneet lanteet, pitää
ylälinjan liikkeessä hyvin, hyvin kulmautunut, esitetty hyvin
VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIB RYP2
Highesteem KING IV Eden, 27687/08
Hyvät pääpiirteet, sopivasti tasapainottunut, hyvät silmät ja otsapenger, hyvin asettuneet korvat,
hyvä suora etuosa, hyvä kaula ja olkapäät, hyvä vankka selkä, hyvin kulmautunut, hyvä, vahva
koira, esitetty hyvin, liikkuu hyvin
VAL ERI3 SA PU3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
C’mon Happy Adventurer, 10701/11
Vapaasti liikkuva nuori narttu, tyylikäs ja hyvin tasapainottunut, erinomainen ilme, hyvin asettuneet
korvat, hyvät silmät ja nenä, hyvä silmien väri ja muoto, rakenne oikean mallinen mutta vielä
kesken, loistava tulevaisuus edessä, harmoninen, liikkuu vapaasti
JUN ERI1 SA PN3

NUORTEN LUOKKA
Edendane’s Mona Lisa Smile, 48107/09
Hyvät pääpiirteet, riittävän oikeantyyppinen, hyvin kulmautunut takaa, hyvä ylä- ja alalinja, hyvä
luusto, substanssi ja kehitys ikäisekseen, liikkuu hyvin, esitetty hyvin
NUO ERI1 SA
AVOIN LUOKKA
Alder Glade’s Gloria Great-M, 30044/09
Oikeanmallinen narttu, hyvät pääpiirteet, hyvin tasapainottunut pää, miellyttävät silmät ja
otsapenger, hyvä luusto ja substanssi, hyvin kulmautunut takaosa, liikkui hyvin asetuttuaan, esitetty
hyvin
AVO ERI4 SA
Delphidon’s Graceful Girl, 59471/09
Silmiinpistävä narttu, feminiininen ja viehättävä, erittäin harmoninen, erinomaisesti tasapainottunut
pää, hyvä suora etuosa, hyvin kulmautunut takaa, hyvä leveä lanneosa, yleisestä oikeanmallinen ja
elegantti, liikkuu hyvin joka suuntaan, esitetty hyvin
AVO ERI1 SA PN1 VSP SERTI CACIB
Goldgirls Our Lady It’s, 37929/09
Vahva feminiininen narttu, hyvä luusto ja substanssi ikäisekseen, erinomainen ilme, hyvät silmät,
korvat ja otsapenger, hyvän pituinen kuono, vahva kaula, yleisesti hyvin tasapainottunut, liikkuu
riittävän vapaasti, esitetty hyvin
AVO ERI3 SA PN4
Red Rublev Shiva, 44545/06
Elegantti tyyppi, hyvä kehäolemus, erinomaisesti tasapainottunut pää, hyvä suora etuosa, hyvä rinta
ja luusto, hyvä ylä- ja alalinja, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, esitetty hyvin
AVO ERI2 SA PN2 VASERT VACA

