
18.11.2007 Jyväskylä 

tuomari: Matti Luoso 
 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

PENTULUOKKA 

 

Rainmaster's Vito Corleone WS21214904 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen urospentu. Hyvä pitkä pää ja hyvät päänlinjat, hyvä kaula, 

kauniit raajat ja käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä, hyvät raajat ja kulmaukset. Liikkeet 

vielä hieman hontelot. Hyvä valkoinen pohjaväri, hyvä luonne. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Genedda De Improvisio FI44434/07 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, hyvät päänlinjat ja pituus, oikea purenta, korvat eivät 

päämyötäiset. Hyvä kaula, kevyt luusto, hyvät raajat ja käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä 

kehittyä, tulisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, kapea reisi. Liikkuu hyvällä askeleella, 

hyvä luonne. 

JUN H 

 

Möhköfantti Dj's Armada FI36148/07 

Erittäin hyväntyyppinen junioriuros, melko hyvät päänlinjat, sopiva pituus, hyvä purenta, avonaiset 

silmät, turhan roikkuvat huulet. Vahva kaula, hyvä luusto ja käpälät, hyvä rinnan syvyys, sopivat 

kulmaukset. Liikkeessä korkea häntä, liikkuu hyvin. Melko hyvä harlekiini väritys, hyvä luonne. 

JUN EH2 

 

Oldstone's Adalwolf Alf FI15170/07 

JUN POISSA 

 

Rivercrest Mr McCoy FI42583/07 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvät pään linjat ja pituus, ilme saisi olla parempi, hyvä 

purenta, ohut kaula. Hyvät raajat ja käpälät, riittävä luusto, hyvä runko, etukulmaus saisi olla 

parempi ja reisi leveämpi. Liikkuu hyvällä askeleella, eturinta saa vielä kehittyä, hyvä luonne. 

JUN EH3 

 

T.R'S Jewel To Ozaenas AKCWS20968206 

Keskikokoinen, erittäin hyvän tyyppinen ja tasapainoinen uros. Hyvät päänlinjat ja pituus, hyvä 

purenta, vahva kaula, hyvä luusto, hyvät raajat ja käpälät. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, 

kulmaukset voisivat olla hieman paremmat. Liikkuu hyvin, hyvä valkoinen pohjaväri, melko hyvä 

harlekiini väritys, hyvä luonne. 

JUN ERI1 PU4 VASERT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Black Terminator's Carlos FI32779/06 



Erittäin hyväntyyppinen vahvarakenteinen uros. Hyvät pään linjat, riittävä pituus, melko vahva 

kallo-osa, kuononselkä voisi olla suorempi. Vahva kaula jossa kaulanahkaa, hyvät raajat ja käpälät 

sekä luusto. Eturinta saa vielä kehittyä, Kevyt rintakehä ja hieman pitkä lanneosa, kulmaukset saisi 

olla paremmat, varsinkin edessä. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä harlekiiniväritys, hyvä luonne. 

NUO EH4 

 

Catapha's Xhalden FI41986/06 

Erittäin hyvä tyyppinen ja kokoinen nuori uros. Hyvät päänlinjat ja pituus, kuono-osa voisi olla 

täyteläisempi, purenta ok. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät, eturinta ja runko saavat vielä 

kehittyä. kapea reisi, etukulmaus saisi olla parempi, luisu lantio, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä 

luonne. 

NUO EH 

 

Megappon Larderello FI41830/06 

Erittäin hyvätyyppinen ja kokoinen uros. Hyvät pään linjat, sopiva pituus, avonaiset silmät, ilme 

saisi olla parempi. Hyvä kaula ja luusto, hyvä eturinta ja runko, kulmaukset voisivat olla paremmat 

niin edessä kuin takana. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta taka-askeleeseen saa tulla lisää voimaa, 

hyvä väritys. 

NUO EH2 

 

Mi'havana Bark The Moon FI17747/06 

Erittäin hyväntyyppinen tasapainoinen uros, hyvät päänlinjat ja pituus. Hyvä purenta, hyvä kaula, 

samoin raajat ja käpälät, hyvä luusto. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset. 

Liikkuu hyvin, hyvä luonne. 

NUO EH3 

 

Nickel's Moonlight To Piistar FI17717/07 

Erittäin hyvä uros, hyvät päänlinjat ja pituus, oikea purenta, selvä otsapenger. Hyvä kaula, sopiva 

luusto, hyvät raajat ja käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä voimistua. Liikkuu hyvin, hyvät 

kulmaukset, hyvä luonne. 

NUO ERI1 PU3 SERTI 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Thinker Elmer FI30065/04 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen, tukevassa kunnossa oleva uros. Hyvät päänlinjat ja pituus, 

vahva kallo-osa, hieman poskia, hyvä kaula, samoin raajat ja luusto. Litteät käpälät, hyvä eturinta ja 

runko sekä kulmaukset. Liikkuu hyvin, hyvä luonne. 

AVO EH2 

 

Danemanian Messenger FI27257/05 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, hyvä pään pituus ja linjat, oikea purenta, hieman 

avonaiset silmät, hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät. Riittävä luusto, eturinta ja runko saisivat olla 

vahvemmat ja kulmaukset paremmat. Liikkuu edestä ahtaasti ja takaa lyhyellä askeleella. 

Liikkeessä korkea häntä, hyvä luonne. 

AVO H 

 

Danemanian No Mercy FI40245/05 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Pitkä pää, loiva otsapenger, vahva kaula. Hyvät raajat ja 

käpälät, samoin luusto, etukulmaus saisi olla parempi, hyvä runko, mutta hieman pitkä lanneosa. 



Liikkeet epätasapainossa, etuliikkeet liian nousevat. Hyvä harlekiini väritys, hännänpäässä mutka, 

hyvä luonne. 

AVO H 

 

Genedda Zorro's Son FI38593/05 

AVO POISSA 

 

Jättiläisen Junkmail FI43834/05 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä pään pituus ja linjat, hyvä purenta, melko vahva 

kallo-osa, vahva kaula. Riittävä luusto, eturinta saisi olla parempi, niukasti kulmautunut edestä ja 

takaa. Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella ja voimattomasti, hyvä luonne. 

AVO H 

 

Tellus Danes Zillionmegappon FI48288/04 

Erittäin hyväntyyppinen ja vahvarakenteinen uros. Hyvä pää ja purenta, vahva kaula, hyvä luusto. 

Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä runko, kulmaukset, luisu lantio, etu- ja takaosa eivät tasapainossa 

keskenään. Häntä saisi olla suorempi, erittäin hyvä harlekiiniväritys. Hyvä luonne, mutta saisi 

esiintyä paremmin edukseen. 

AVO EH1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Blockbuster von Schöntal FI24334/03 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, hyvät päänlinjat ja pituus, vahva kallo-osa, huulia voisi 

olla vähemmän. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät, hyvä luusto. Lyhyt rintakehä ja pitkä 

lanneosa, etuasentoiset lavat, hyvä takaosa. Levät etuliikkeet, pitkä sivuaskel, hyvä 

harlekiiniväritys, hyvä luonne. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

Danemanian Fits To Genedda FI11455/02 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Riittävän pitkä pää, loiva otsapenger, vahva kaula, hyvä 

luusto, hyvä eturinta ja runko. Hieman pehmeä selkä, kulmaukset voisivat olla hieman vahvemmat, 

saisi liikkua voimakkaammalla taka-askeleella. Hyvä luonne. 

VAL EH 

 

Diplomatic's Osborne Reynolds FI20127/05 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvät päänlinjat ja pituus, hieman loiva otsapenger, hyvä 

kaula, hyvät raajat sekä luusto. Hyvä eturinta, polvikulmaus saisi olla parempi, selkä saisi olla 

tiiviimpi, pehmeys näkyy varsinkin liikkeessä. Luisu lantio, hyvä luonne, saisi olla liikkeessä 

ryhdikkäämpi. 

VAL EH 

 

Jättiläisen Finlandia FI15128/03 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvät päänlinjat ja pituus, hieman poskia, huulipussit 

häiritsevät. Hyvä luusto, hieman pehmeät ranteet ja pitkät käpälät. Hyvä eturinta ja runko, sopivat 

kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta voisi olla liikkeessä ryhdikkäämpi, hyvä luonne. 

VAL ERI2 PU2 VACA 

 

Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05 

VAL POISSA 



 

Megappon Tintiddii FI26832/02 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Riittävä pään pituus, kuono-osa voisi olla hieman 

täyteläisempi ja korvat päänmyötäisemmät. Vahva kaula, hyvät raaja ja luusto, hyvä eturinta, runko 

ja kulmaukset. Takaosa saisi olla hieman jäntevämpi, mikä näkyy takaliikkeessä, hyvä 

harlekiiniväritys, hyvä luonne. 

VAL ERI3 

 

Ozaenas Lovejoy FI17909/05 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Riittävä pään pituus, vahva kallo-osa, ylöskiinnittyneet 

korvat, jotka tulisi olla päänmyötäisemmät. Vahva kaula, hyvät raajat ja käpälät sekä luusto. Hyvä 

eturinta, hyvä takaosa, liikkuu hyvin, hyvä harlekiiniväritys, hyvä luonne. 

VAL ERI4 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Catapha's Yannichel FI12471/07 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, epätyypillinen pää, se on kapea, loiva otsapenger ja 

päänlinjat eivät yhtenäiset, hyvä purenta. Ohut kaula, kevyt luusto, hyvät raajat ja käpälät, eturinta 

ja runko saavat vielä kehittyä ja etukulmaukset parantua. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. 

JUN H 

 

Jättiläisen Magnolia FI37702/06 

JUN POISSA 

 

Ozaenas Nougat FI54548/06 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Päänlinjat saisivat olla yhtenäisemmät, hyvä purenta, 

korvat voisivat olla päänmyötäisemmät. Hyvä kaula, samoin raajat ja käpälät, eturinta ja runko 

saavat vielä voimistua. Hieman pitkä lanneosa, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. 

Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä väritys, hyvä luonne. 

JUN EH2 

 

Rivergrest Julia's Quiz FI42584/07 

JUN POISSA 

 

Tellus Danes Yeriel FI12526/07 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Pitkä pää, johon saa tulla enemmän syvyyttä, loiva 

otsapenger, korvat saisivat olla päänmyötäisemmät, hyvä purenta. Hyvä kaula, hyvä luusto, 

eturaajat saisivat olla suoremmat ja etukulmaus parempi. Hyvä runko ja sopiva polvikulmaus, 

liikkuu hyvin, hyvä harlekiiniväritys, hyvä luonne. 

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Black Terminator's Cecilia FI32778/06 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori narttu, jolla erittäin hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula 

ja luusto sekä käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä, hyvä runko, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä 

askeleella, edestä hieman leveästi, melko hyvä harlekiiniväritys, hyvä luonne. 



NUO ERI1 PN4 VASERT 

 

Catapha's Xiomara FI41994/06 

Tyypiltään ja kooltaan erittäin hyvä narttu. Hyvä pään pituus ja linjat, voimakkuutta saa tulla lisää. 

Hyvä purenta, pitkä kaula, hyvät raajat ja käpälät. Riittävä luusto, eturinta saa vielä kehittyä ja 

runko voimistua. Etukulmaus saisi olla parempi, takana hyvät. Pehmeä selkä, liikkuu hyvällä 

askeleella, luonteeltaan liian aristeleva. 

NUO H 

 

Megappon Morritordaigua FI12627/06 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Riittävä pään pituus ja hyvät linjat, loiva otsapenger, 

hyvä purenta, korvat tulisi olla päänmyötäisemmät. Hyvä kaula, riittävä luusto, eturinta saa vielä 

kehittyä. Saisi olla paremmin kulmautunut niin edestä kuin takaa. Etuliikkeet saavat vielä parantua. 

NUO H 

 

Ravenwood's Gloria FI15172/07 

Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Hyvät päänlinjat ja riittävä pituus, hyvä purenta, 

korvat saisivat olla päänmyötäisemmät. Hyvä kaula ja luusto, hyvät raajat ja käpälät. Hyvä eturinta 

ja runko, hyvät kulmaukset. Selkä saa vielä tiivistyä. Liikkuu hyvin, toivoisin valkoisemman 

pohjavärin, hyvä luonne, mutta voisi esiintyä ryhdikkäämmin. 

NUO ERI2 

 

AVOINLUOKKA 

 

Anxious Elba To Ozaenas FI46015/05 

Erittäin hyväntyyppinen, kookas narttu, joka voisi olla hieman feminiinisempi. Pitkä pää, hyvä 

purenta, loiva otsapenger. Hyvä kaula, samoin raajat, käpälät ja luusto. Riittävä eturinta, hyvä 

runko, hieman pitkä lanneosa. leveät etuliikkeet, hyvä sivuaskel, hyvä luonne. 

AVO ERI1 PN1 SERTI FI MVA CACIB ROP 

 

Danemanian Fire And Ice FI11460/02 

AVO POISSA 

 

Danemanian Klein Kuh FI39827/04 

Hyväntyyppinen, vahvarakenteinen narttu, joka voisi olla hieman feminiinisempi. Hyvä pään pituus 

ja linjat, voimakas kallo-osa, vahva kaula. Hyvä luusto ja käpälät, voimakas eturinta, hieman pitkä 

lanneosa, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin, ok väritys, mutta useimmat läiskät eivät olisi 

pahitteeksi, hyvä luonne. 

AVO H 

 

Danemanian La Joconde Gs FI24615/05 

Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Lyhyt pää, jossa hyvät linjat, kuono-osa saisi olla syvempi, 

hyvä purenta. Hyvä kaula, kevyt luusto, hyvät käpälät, eturinta saisi olla vahvempi ja etukulmaus 

parempi. Hyvä runko, sopiva polvikulmaus, hontelot etuliikkeet, hyvä sivuaskel, hyvä luonne. 

AVO H 

 

Mi'havana Aura FI24054/04 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Riittävä pään pituus, syvyyttä saisi olla enemmän, hyvä 

purenta, korvat saisivat olla päänmuotoisemmat. Hyvä kaula, sopiva luusto, eturinta ja etukulmaus 



saisivat olla paremmat, hyvä runko, polvikulmaus voisi olla parempi. Hieman korkeat etuliikkeet, 

hyvä luonne. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA 

 

Ozaenas Havanna Star FI17696/02 

Erittäin hyväntyyppinen, voimakasrakenteinen narttu. Hyvä pää, joka voisi olla hieman 

feminiinisempi. Vahva kaula, hyvä luusto, voimakas eturinta ja runko, hyvät kulmaukset, leveät 

etuliikkeet, hyvät sivuaskel, hyvä luonne. 

VAL ERI3 

 

Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Pitkä pää, jossa hyvät linjat, loiva otsapenger ja 

avonaiset silmät. Hyvä kaula, sopiva luusto, hyvät käpälät. Eturinta voisi olla parempi, hyvä runko, 

etukulmaus voisi olla parempi, takana hyvä. Liikkuu edestä hieman ahtaasti, taka-askel saisi olla 

pidempi, hyvä luonne. 

VAL ERI4 

 

Bonel Sasha FI24282/04 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pään pituus ja linjat. Hyvä kaula, samoin luusto ja 

käpälät, hyvä eturinta ja runko sekä kulmaukset. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu edestä hieman 

ahtaasti, hyvä luonne. 

VAL ERI1 PN2 VACA 

 

Ozaenas Liquid Gold FI17908/05 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pään pituus ja linjat, loiva otsapenger, hyvä 

kaula, samoin luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset, saisi 

liikkua ryhdikkäämmin, selkä painuu liikkeessä. Taka-askel saisi olla voimakkaampi. Turhan suuret 

harmaat alueet muuten erinomainen harlekiinivärityksessä häiritsevät. 

VAL ERI 

 

Rivercrest Jane Grey FI34693/05 

Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät päänlinjat, pituutta voisi olla enemmän, hyvä purenta. 

Hyvä kaula, luusto saisi olla vahvempi, hyvät käpälät. Eturinta tulisi olla parempi, hyvä runko, 

sopivat kulmaukset. Saisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä luonne. 

VAL H 

 

Rivercrest Susa Of Genesis FI20766/02 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi, loiva otsapenger. 

Hyvä kaula, samoin luusto, hyvä runko. Eturinta voisi olla hieman parempi, sopivat kulmaukset, 

hyvä luonne. 

VAL ERI2 PN3 

 

Tellus Danes Zsazsa Megappon FI48285/04 

VAL POISSA 

 

Wysiwyg's Katie Dogiwogi FI44795/05 



Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus, loiva otsapenger, korvat 

saisivat olla päänmyötäisemmät. Hyvä luusto, hyvät käpälät, saisi olla paremmin kulmautunut niin 

edestä kuin takaa. Hieman kapea reisi, liikkuu lyhyellä taka-askeleella, hyvä luonne. 

VAL EH 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Catapha's Juliette FI26605/99 

Hyväntyyppinen ja kokoinen veteraaninarttu. Hyvässä kunnossa, hyvät päänlinjat, riittävästi 

pituutta. Hyvä kaula, sopiva luusto, hyvä runko, pitkä lanneosa. Hyvät kulmaukset, leveät 

etuliikkeet, hyvä sivuaskel. Hyvä luonne, käpälät saisivat olla tiiviimmät. 

VET EH1 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Catapha's 

KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Danemanian 

KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 

Kennel Ozaenas 

Tasainen ryhmä samantyyppisiä, hyvärakenteisia koiria. Päissä eroavaisuuksia, hyvät luusto. 

Miellyttävät luonteet. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

Kennel Rivercrest 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

tuomari: Lena Danker 
 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Grandman's Hermione FI29289/07 

7kk feminiininen narttupentu jolla erinomaiset korkeus-pituus-mittasuhteet. Hyvin muodostunut 

pää, oikea purenta. Normaalit kulmaukset. Riittävä rintakehä ikään nähden. Hienot raajat ja käpälät. 

Lupaava eturinta. Liikkuu erinomaisella askeleella sivulta, vielä hieman epätasapainoisesti edestä ja 

takaa. Mukava luonne. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 



 

NUORTENLUOKKA 

 

Catapha's Xanthus FI41991/06 

20kk maskuliininen tiikeriuros joka hyvää kokoa ja jolla hyvät mittasuhteet. Hienot pään linjat. 

Löysät silmäluomet häiritsevät ilmettä. Yksi P1 puuttuu, muuten oikea purenta. Hieman löysät 

huulet. Normaalit kulmaukset. Hyvin muodostunut rintakehä ikään änhden. Hyvä selkä ja risti. 

Hienot raajat ja käpälät. Hieman pihtikinttuinen sekä seistessä että liikkeessä. Liikkuu vielä 

epätasapainoisesti ja todella löysin kyynärin. Mukava luonne. 

NUO EH1 

 

Dogiwogin Blackamoore FI11382/06 

NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon This Is It FI34201/05 

2,5v. Keltainen uros. Hyvän kokoinen. Ikävä kyllä todella hermostunut tänään. Erinomaiset pään 

linjat, oikea otsapenger. Oikea purenta. Riittävä maski. Hyvin kulmautunut. Erinomainen rintakehä. 

Hyvä selkä ja risti. Hienot raajat ja käpälät. Liikkeet ovat lyhyet ja voimattomat hermostuneisuuden 

vuoksi. Tarvitsee paljon kehätreeniä. 

AVO H 

 

Finlandia's Leif Glade FI19493/07 

2-vuotias tiikeriuros joka saisi mieluusti olla hieman korkeampi. Maskuliininen pää jossa 

yhdensuuntaiset linjat. Silmäkulmien luut saisivat olla vahvemmat. Oikea purenta. Löysät huulet. 

Normaalisti kulmautunut. Hieman pihtikinttuinen sekä seistessään että liikkuessaan. Hienot raajat ja 

tassut. Liikkuu pitkin askelin mutta todella löysin kyynärpäin ja häntä korkealla. Mukava luonne. 

AVO H 

 

Great-Golden's Iberian Kuu FI43459/04 

3v ja 2kk. Maskuliininen, kookas uros. Yhdensuuntaiset pään linjat. Hieman syvälle asettuneet 

silmät. Oikea purenta. Hyvin kulmautunut. Hyvä selkä ja risti. Hyvin muodostunut rintakehä, 

oikean pituinen. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella sivulta, yhdensuuntaisesti 

edestä ja takaa. Mukava luonne. 

AVO ERI1 PU2 SERTI FI MVA VACA 

 

Great-Golden's Irwin Goodman FI43461/04 

3v ja 2kk. Uros jolla riittävä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet korkeus-pituus. Hyvin 

muodostunut pää, ei täysin suora kuononselkä. Oikea purenta, hienot huulet. Normaalisti 

kulmautunut. Riittävä rintakehä, hienot raajat. Kääntää etutassuja ulos seistessään. Liikkuu hyvällä 

askeleella sivulta mutta löysin kyynärin. Yhdensuuntaisesti mutta hieman kapeasti edestä ja takaa. 

Mukava luonne. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Abragabra's Fantastic Phenom FI33154/04 

3,5v. Maskuliininen uros, hyvät mittasuhteet korkeus-pituus. Toivoisin suuremman pään jotta 

kokonaiskuva olisi oikeampi. Hienot yhdensuuntaiset linjat päässä, mutta toivoisin vahvemmat 



silmäkulmien luut. Oikea purenta, sopivat huulet. Normaalisti kulmautunut. Hyvin muodostunut 

rintakehä. Hyvä selkä ja risti. Hienot raajat mutta hieman löysät käpälät. Liikkuu hyvällä asekeleella 

mutta löysin kyynärin. Mukava luonne. 

VAL EH4 

 

Alder Glade's Dave FI35387/05 

2-vuotias maskuliininen uros jolla erinomaiset mittasuhteet korkeus-pituus. Hyvin muodostunut 

pää, yhdensuuntaiset linjat. Vaaleat silmät. Yksi P1 puuttuu, muuten oikea purenta. Riittävä maski. 

Normaalit kulmaukset, hyvin rakentunut rintakehä, hieman pitkä lanneosa. Hienot raajat ja käpälät. 

Liikkuu riittävällä askeleella sivulta, hieman ahtaasti takaa. Ihastuttava luonne. 

VAL ERI2 PU3 

 

Diplomatic's Val Kilmer FI21975/03 

6,5-vuotias maskuliininen, ylväs, kookas uros joka esitetään edukseen. Erinomaiset mittasuhteet 

korkeus-pituus. Erinomainen yhdensuuntaisuus päässä. Oikea purenta, mutta etuhampaat ovat 

pienet ja kuluneet. Upea ilme, hyvin kulmautunut. Hyvärunkoinen. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu 

pitkin, vapain askelin. Kääntää etutassujaan hieman liikkeessä. Ihastuttava luonne. 

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 

 

Edendane's Henry Higgins FI37095/03 

4-vuotias hyvänkokoinen uros. Maskuliininen pää, hyvin yhdensuuntaisin linjoin. Oikea purenta 

mutta pienet ja kuluneet hampaat. Hieman löysät huulet. Erittäin jyrkkä lapa, oikea olkavarsi. 

Kaula- ja selkälinja voisi olla kokonaisuudessaan parempi. Hyvä risti. Hienot raajat ja käpälät. 

Hyvin muodostunut rintakehä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta hyvin löysin kyynärin. 

Toivoisin paremman lihaksiston reisiin. 

VAL EH3 

 

Grandman's Luca Jr FI46881/04 

3-vuotias uros jolla riittävä sukupuolileima. Ikävä kyllä esitetään tänään erittäin hoikassa kunnossa. 

Hienot, yhdensuuntaiset pään linjat, oikea purenta, hieman löysät huulet. Jyrkkä lapa, hyvä selkä ja 

risti. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta kapeasta rintakehästä johtuen 

erittäin löysin kyynärin. Mukava luonne. 

VAL EH 

 

Love-Dane's Victory Of North FI16372/03 

VAL POISSA 

 

Love-Dane's X-mas Duke FI20243/04 

VAL POISSA 

 

Ritzypal's Bumber Galaxy FI34240/03 

4-vuotias ylväs, kookas tiikeriuros jolla erinomaiset korkeus-pituus-mittasuhteet. Erinomaiset, 

yhdensuuntaiset pään linjat. Oikea purenta. Hyvin kulmautunut, hyvä selkä. Hieman jyrkkä risti. 

Hyvin muodostunut rintakehä. Hyvät raajat ja käpälät. Ikävä kyllä esitetään aivan liian lihavassa 

kunnossa, mikä vaikuttaa jopa liikkeisiin jotka ovat tänään tehottomat ja leveät. Ihastuttava luonne. 

VAL EH 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 



 

All About The Daisy Chain FI39796/07 

13kk feminiininen juniorinarttu, joka saa vielä kasvaa raajakorkeutta saadakseen oikeat 

mittasuhteet. Feminiininen pää jossa hienot yhdensuntaiset linjat ja erinomainen sukupuolileima. 

Oikea purenta. Hyvä maski. Hyvin kulmautunut, kaunis ylälinja. Riittävä rintakehä ikäisekseen. 

Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu erinomaisella askeleella sivulta, vielä kapeasti edestä ja takaa. 

Iloinen luonne. 

JUN EH2 

 

Jättiläisen Ochros FI11785/07 

JUN POISSA 

 

Pine Garden's Ego Edda FI53756/06 

13kk, söötti nuori narttu joka ei ikävä kyllä anna tuomarin tutkia itseään. Feminiininen pää jossa 

oikeat linjat. Purentaa ei voinut nähdä. Kapea kaula, vielä kapea rinta. Hyvät raajat ja käpälät. 

Liikkuu hyvin epävarmasti ja hermostuneesti. Ei vaikuta lainkaan agressiiviselta, mutta on todella 

todella ujo. 

JUN EVA 

 

Red Rublev Sade FI44549/06 

15kk. Feminiininen tiikerinarttu jolla hienot mittasuhteet. Feminiininen, erinomaisen 

yhdensuuntainen pää. Hieman vaaleat silmät. Oikea purenta. Hyvin muodostunut rintakehä 

ikäisekseen. Hyvä selkä ja risti. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu vapain, pitkin askelin vielä 

kapeasti takaa. Iloinen juniori, erinomainen luonne. 

JUN ERI1 VASERT ROP-JUN 

 

Ritzypal's Charmed Queen FI48828/06 

13kk feminiininen, erinomaisen kokoinen narttu. Hienot mittasuhteet, erinomainen 

yhdensuuntaisuus päässä. Oikea purenta, tummat kauniit silmät. Hieman suora etuosa. Hyvä selkä 

ja risti. Toivoisin paremman polvikulman. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella 

sivulta, mutta vielä todella löysin kyynärpäin. Iloinen luonne. 

JUN EH3 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Daneplanet Blkazing Star FI32887/06 

NUO POISSA 

 

AVOINLUOKKA 

 

Alder Glade's Doris To C'mon FI35396/05 

2,5v. Feminiininen, hyvän kokoinen narttu. Feminiininen, yhdensuuntainen pää. Hieman vaaleat 

silmät, huolimattomat korvat. Oikea purenta, hienot huulet. Erittäin suora etuosa, joka häiritsee 

kokonaiskuvaa. Riittävä rintakehä. Hyvä selkä ja risti, hienot raajat ja käpälät. Liikkuu riittävällä 

askeleella mutta löysin kyynärpäin, vielä ahtaasti edestä ja takaa. 

AVO EH3 

 

Great-Golden's Ihana Valo FI43457/04 

3-vuotias narttu joku on ikäisekseen aivan liian kapea ja ilmava. Feminiininen pää hienoin linjoin. 

Kaunis ilme, oikea purenta. Erittäin suora etuosa, kapea rintakehä, sopiva luusto. Erittäin suora 



välikämmen. Hyvä selkä ja risti. Hieman kuroutunut vatsalinja. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, 

lyhyellä ja nykivällä etuaskeleella. Iloinen luonne. 

AVO H 

 

Red Rublev Walkyria FI44273/05 

2-vuotias feminiininn narttu. Hyvät mittasuhteet, toivoisin päähän yhdensuuntaisemmat linjat. 

Oikea purenta, hyvä maski. Hyvin kulmautunut, kaunis ylälinja. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvin 

muodostunut rintakehä. Liikkuu hyvällä askeleella sivulta, kääntää etutassujaan hieman liikkeessä. 

AVO ERI1 PN3 SERTI FI MVA 

 

Red Rublev Wanamo FI44274/05 

2,5-vuotias narttu joka ikävä kyllä esitetään aivan liian lihavassa kunnossa. Feminiininen pää, joka 

voisi kokonaisuudessaan olla pidempi ja elegantimpi. Oikea purenta, oikea maski, löysät 

silmäluomet. Hyvin kulmautunut, hyvin muodostunut rintakehä. Hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu 

hyvällä askeleella. Päivän laatuarvosana kunnosta johtuen. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 

 

Dundane's Shooting Star FI37511/06 

25kk kookas narttu, joka antaa hieman pitkän vaikutelman. Feminiininen, riittävän yhdenmukainen 

pää. Oikea purenta, riittävä maski. Normaalisti kulmautunut, erittäin kapea eturinta. Hyvä selkä ja 

risti. Hyvät raajat ja käpälät. Nouseva lanneosa liikkeessä. Liikkuu riittävällä askeleella, erittäin 

kapeasti edestä ja takaa. 

VAL EH 

 

Wilhellmiinan Öltzin-Örtzy FI46770/05 

2,5v kookas narttu, hyvät korkeus-pituus-mittasuhteet. Feminiininen pää jossa hyvä 

yhdenmukaisuus. Oikea purenta, hieman huolimattomat korvat. Hyvin asettuneet lavat mutta suorat 

olkavarret. Hyvärunkoinen, hyvät takakulmaukset. Hienot käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella 

sivulta, mutta kääntää etutassujaan liikkeessä. Erittäin mukava luonne. 

VAL ERI 

 

Edendane's Audrey Hepburn FI37098/03 

4-vuotias femininiinen, erinomaisen kokoinen narttu. Esittää itsensä upealla tyylillä. Hyvä 

yhdenmukaisuus päässä. Oikea purenta, aavistuksen vaaleat silmät. Kaunis ylälinja, hyvin 

kulmautunut. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu energisellä askeleella, yhdensuuntaisesti edestä ja 

takaa. Ihastuttava luonne. 

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 

 

Edendane's My Fair Lady FI37097/03 

4-vuotias kookas narttu, jolla erinomaiset korkeus-pituus-mittasuhteet. Riittävä sukupuolileima 

päässä, oikea purenta, voisin toivoa päähän yhdensuuntaisemmat linjat. Hyvin kulmautunut. Hyvä 

selkä ja risti. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, yhdensuuntaisesti edestä ja 

takaa. Mukava luonne. 

VAL ERI4 

 

Grandman's Lucia FI46883/04 

3-vuotias feminiininen narttu. Erinomaiset mittasuhteet ja tyyppi, esitetään ikävä kyllä tänään aivan 

liian kevyessä kunnossa. Upea pää jossa erinomainen yhdenmukaisuus. Oikea purenta, hyvä maski. 



Erinomainen ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu joutavasti hyvällä 

askeleella joka suunnasta. Päivän laatuarvosana johtuu kunnosta. 

VAL EH 

 

Love-Dane's Valentine FI16370/03 

4,5-vuotias feminiininen narttu jolla erinomaiset korkeus-pituus-mittasuhteet. Feminiininen pää, 

hienot yhdenmukaiset linjat. Oikea purenta, mutta hyvin pienet, kuluneet hampaat. Iloinen ilme, 

hyvä selkä ja risti. Hyvin kulmautunut. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvärunkoinen. Liikkuu 

erinomaisella asekeleella kaikista suunnista. Upea luonne. 

VAL ERI2 PN2 VACA 

 

Ritzypal's Booby On Stars FI34243/03 

4-vuotias feminiininen, hyvän kokoinen ja – tyyppinen narttu. Feminiininen pää jossa hyvä 

yhdenmukaisuus. Oikea purenta, hyvät huulet. Hyvin kulmautunut. Hyvä selkä ja risti. Hyvät raajat, 

aavistuksen löysät käpälät. Hyvärunkoinen. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella, kääntää hieman 

etutassujaan sisäänpäin. Esittää itsensä upealla tyylillä. 

VAL ERI3 PN4 

 

VETERAANILUOKKA 

 

Dogiwogin Laodicea FI37250/99 

8-vuotias feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää, kaunis ilme, oikea purenta. 

Hyvin kulmautunut, hyvin muodostunut rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä luusto, löysät 

käpälät. Amputoiduista varpaista on todistus. Liikkuu kankein, riittävän pitkin askelin. Mukava 

luonne. 

VET EH3 

 

Dogiwogin Lappland Lace FI37251/99 

8-vuotias feminiininen, hyvän kokoinen narttu. Hienot mittasuhteet korkeus-pituus. Feminiininen 

pää jossa hyvä yhdenmukaisuus. Oikea purenta, upea ilme. Hyvin kulmautunut, hyvärunkoinen. 

Hienot raajat ja käpälät. Hyvä selkä ja risti. Erinomainen lihaksisto ikään nähden. Liikkuu pitkin, 

vapain askelin. Kääntää etutassuja hieman sisään liikkeessä. Esiintyy arvokkaasti. 

VET ERI1 ROP-VET 

 

Great-Golden's All My Loving FI11592/00 

8-vuotias tiikerinvärinen veteraaninarttu. Hyvät mittasuhteet korkeus-pituus, feminiininen pää jossa 

hieno yhdenmukaisuus. Oikea purenta, upea ilme. Hyvin kulmautunut. Hyvä selkä, aavistuksen 

jyrkkä risti. Liikkuu riittävällä askeleella, hieman kankeasti takaa. Hyvärunkoinen. Tänään hieman 

veltossa lihaskunnossa. Mukava luonne. 

VET EH2 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Great-Golden's 

KASV EI ESITETTY 

 

 

 

 

 



sininen 

 

UROKSET  

 

PENTULUOKKA 

 

Saradane's I Can Fly FI27800/07 

8kk urospentu. Hyvän kokoinen, riittävä sukupuolileima. Kauniit pään linjat. Oikea purenta, hieman 

heikko alaleuka. Tässä kasvuvaiheessa näyttää takakorkealta. Hyvin muodostunut rintakehä 

ikäisekseen. Hienot raajat ja käpälät. Normaalisti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askeleella mutta 

vielä hieman epästabiilisti. Mukava luonne. 

PEN1 KP VSP-PEN 

 

NARTUT 

 

PENTULUOKKA 

 

Danemanian Questa Pearl FI28106/07 

PEN POISSA 

 

Saradane's Iron Izelle FI27804/07 

8kk narttupentu. Erittäin hyvän kokoinen, hienot mittasuhteet korkeus-pituus. Feminiininen pää 

jossa hienot linjat. Oikea purenta, sopivat huulet. Hyvin kulmautunut. Siisti ylälinja, hyvät raajat ja 

käpälät. Liikkuu pitkin askelin, vielä kapeasti edestä ja takaa. Esittää itensä arvokkaasti. 

PEN1 KP ROP-PEN 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Bonel Yön Tähti FI17652/07 

9kk erittäin iloinen junioripoika. Maskuliininen pää, 2xP1 puuttuu, muuten oikea purenta. 

Normaalisti kulmautunut. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvin muodostunut rintakehä. Hyvä selkä ja risti. 

Liikkuu hyvällä askeleella halutessaan. Kääntää etutassujaan ulos. Hauska nuori mies joka tarvitsee 

vähän aikaa. 

JUN EH2 

 

Oldstone's Amiral Harley FI15166/07 

9kk maskuliininen uros joka on hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvin muodostunut pää jossa hyvä 

yhdensuuntaisuus. Oikea purenta, hieman löysät silmäluomet. Hyvin kulmautunut, hyvärunkoinen. 

Hyvä selkä ja risti. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu erittäin vapain askelin mutta vielä hyvin 

epätasapainoisesti. Vielä ahdas edestä ja takaa. Mukava luonne. 

JUN EH1 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Genedda Communis Sensus FI16211/06 

22kk kookas, voimakas, maskuliininen sininen uros. Maskuliininen pää jossa hyvä 

yhdensuuntaisuus, oikea purenta, hieman löysät huulet. Hyvin kulmautunut, hyvärunkoinen. Hyvät 



raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, vielä hieman ahtaasti takaa. Hyvä selkä, mutta 

aavistuksen jyrkkä risti. Tyylikäs herra. 

NUO ERI1 PU3 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Bonel Utixo FI46509/05 

2v2kk maskuliininen sininen uros. Erinomainen koko ja hienot mittasuhteet. Maskuliininen pää 

mutta aavistuksen pyöreä kallo. Oikea purenta, hyvänmuotoiset silmät. Hyvin kulmautunut, hienot 

raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella sivulta, mutta hieman löysin kyynärpäin. Peitsaa 

mielellään saadessaan mahdollisuuden. Mukava temperamentti. 

AVO EH2 

 

Genedda Absit Invidia FI48194/05 

2v2kk tyylikäs, hyvin rakentunut uros. Maskuliininen pää jossa erinomainen yhdensuuntaisuus. 

Oikea purenta. Hyvin kulmautunut. Toivoisin hieman leveämmät reidet. Hyvä selkä ja risti. Hienot 

raajat ja käpälät. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. 

Esittää itsensä rotutyypillisellä asenteella. 

AVO ERI1 PU1 SERTI FI MVA CACIB VSP 

 

Kozmic Blue's Gunther FI37652/05 

AVO POISSA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Bonel Oswald FI41624/02 

5-vuotias maskuliininen uros joka antaa hieman raskaan vaikutelman. Maskuliininen pää jossa hyvä 

yhdensuuntaisuus. Oikea purenta. Sopivat huulet. Hyvin asettuneet lavat mutta suorat olkavarret. 

Hyvin muodostunut rintakehä, mutta on täänän turhan lihavassa kunnossa. Hyvin kulmautunut 

takaa. Liikkuu riittävällä askeleella sivulta, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Päivän laatuarvosana 

johtuu kunnosta. 

VAL EH2 

 

Bonel Uruk-Hai FI46508/05 

2v2kk kookas uros. Maskuliininen pää, hieman turhan löysät huulet minun makuuni. Oikea purenta. 

Hyvin asettuneet lavat mutta suorat olkavarret. Vielä todella kapea eturinta, hyvä rintakehä, 

normaalit takakulmaukset. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askelpituudella mutta vielä 

epätasapainoisesti. Erittäin mukava luonne. 

VAL EH3 

 

Tavernier's Barret's Privateer FI31551/05 

3,5v. Maskuliininen uros. Erinomainen koko ja hienot mittasuhteet korkeus-pituus. Maskuliininen 

pää jossa hyvä yhdensuuntaisuus, turhan löysät huulet. Hyvin kulmautunut, siisti ylälinja. Hyvät 

raajat ja käpälät. Hyvärunkoinen. Liikkuu hyvällä askeleella joka suunnasta. Mukava luonne. 

VAL ERI1 PU2 VACA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 



Bonel Yön Lumous FI17654/07 

9kk sininen narttu. Hyvän kokoinen. Feminiininen pää jossa hyvä yhdensuuntaisuus. Oikea purenta. 

Hyvin kulmautunut. Hyvärunkoinen ikäisekseen. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä selkä ja risti. 

Liikkuu vapain askelin kun tällä lattialla uskaltaa. Mukava luonne. 

JUN EH1 

 

Herdolf Harmony Cradle FI47233/06 

13kk sininen narttu joka antaa erittäin ilmavan ja kapean vaikutelman. Feminiininen pää jossa hyvä 

yhdensuuntaisuus. Oikea purenta. Hieman huolimattomat korvat. Hyvin asettuneet lavat mutta 

hyvin suorat olkavarret. Hyvä selkä, hieman litteä rintakehä ja turhan pitkä lanneosa. Voimakkaasti 

kuroutunut vatsalinja. Toivoisin leveämmät reidet ja enemmän polvikulmaa. Liikkuu lyhyin, 

korkein askelin, vielä ahtaasti takaa. Erittäin mukava luonne. 

JUN H 

 

Saradane's Heart To Heart FI43416/06 

JUN POISSA 

 

Saradane's Highlight Girl FI43414/06 

15kk sininen feminiininen narttu jonka kokonaisvaikutelmaa häiritsee kuroutunut vatsalinja. 

Feminiininen pää jossa hieno yhdensuuntaisuus. Oikea purenta. Normaalit lavat mutta todella suorat 

olkavarret. Hienot raajat ja käpälät. Hyvä selkä ja risti. Normaalit takakulmaukset. Liikkuu sivulta 

riittävällä askeleella mutta lanneosa nousee liikkeessä. Vielä ahdas edestä ja takaa. Erinomainen 

temperamentti. 

JUN H 

 

AVOINLUOKKA 

 

Bonel Viivi FI46547/05 

2-vuotias kookas narttu, joka esittää itsensä hienolla tyylillä. Riittävä sukupuolileima päässä, 

hieman avoimet silmäluomet. Oikea purenta, oikeat korvat. Hyvin kulmautunut, hyvärunkoinen. 

Hyvä selkä ja risti. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä 

lihaksisto. Mukava luonne. 

AVO ERI1 PN2 SERTI FI MVA VACA 

 

Genedda Bonum Omen FI50861/05 

2-vuotias sininen narttu, joka esittää itsensä hienolla tyylillä. Riittävä sukupuolileima päässä, kallo 

on hieman pyöreä, hyvä kuono-osa, oikea purenta. Erittäin suora etuosa ja kapea eturinta. Pehmeä 

selkä sekä seistessä että liikkuessa. Hyvä risti. Hyvin kulmautunut takaa, hienot raajat, hieman 

löysät käpälät. Liikkuu korkein, lyhyin askelin, löysin kyynärpäin. Selän lihaksiston tulisi olla 

paljon vahvempi. Mukava luonne. 

AVO H 

 

Kozmic Blue's Elizabeth FI18876/03 

4,5-vuotias feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet korkeus-pituus. Feminiininen pää jossa 

erinomainen yhdensuuntaisuus. Oikea purenta, kaunis ilme. Normaalit kulmaukset. Hyvin 

muodostunut rintakehä. Riittävä luusto. Seisoo mielellään raajat rungon alla. Liikkuu riittävällä 

askeleella mutta etuosa laskee hieman liikkeessä. Mukava luonne. 

AVO EH2 

 

VALIOLUOKKA 



 

Bonel Oona FI41626/02 

5-vuotias näyttävä narttu jolla hyvät mittasuhteet korkeus-pituus. Feminiininen pää jossa hyvä 

yhdensuuntaisuus. Oikea purenta. Toivoisin hieman voimakkaammat silmäkulmien luut. Hyvin 

kulmautunut. Hyvärunkoinen. Liikkuu erinomaisella askeleella sivulta. Erittäin mukava luonne. 

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 

 

Bonel Victoria FI46546/05 

2v. 2kk, kookas sininen narttu joka antaa hieman pitkän vaikutelman. Feminiininen pää jossa hyvä 

yhdensuuntaisuus. Oikea purenta. Hyvin kulmautunut. Hyvin muodostunut rintakehä. Hieman pitkä 

lanneosa. Hyvä selkä ja risti. Hienot raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella takaa, hieman 

lyhyesti ja kankeasti edestä, hieman ahtaasti takaa. Mukava luonne. 

VAL ERI2 PN3 

 

Saradane's Domina Of Mind FI43581/04 

VAL POISSA 

 

KASVATTAJALUOKKA 

 

Kennel Bonel 

2973, 2977, 2980, 2981. Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä. Erinomaiset sukupuolileimat. 

Hienot ja tasaiset värit. Erinomaiset luonteet. Hienot raajat ja käpälät. Hyvät mittasuhteet, korkeus-

pituus. Vapaat liikkeet. Ryhmän haaste on ikäerojen aiheuttamat erot yksilöiden välillä. Mukava 

ryhmä. 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

 


