26.5.2012 Oulainen
tuomari: Teija Salmi-Aalto
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Alder Glade's Luisfigo FI29948/11
13 kk. erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Voimakas uroksen pää, jossa
hyvä kallon ja kuonon suhde, yhdensuuntaiset pään tasot, hyvät silmät. Hyvä kaula, hyvä ylälinja,
ikäisekseen sopiva runko, eturinta saisi olla täyteläisempi. Sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät,
hieman avoimesti, mutta tasapainoisesti kulmautunut tällä hetkellä. Liikkuu ikäisekseen yhden
suuntaisesti ja riittävällä askelpituudella. Lupaavaraaminen nuori mies, joka tarvitsee aikaa
täyttääkseen ne.
JUN ERI1
VALIOLUOKKA
Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09
2,5 -vuotias, hyvät mittasuhteet ja koko, selvä sukupuolileima, oikealinjainen uroksen pää, jossa
hyvä ilme, sopiva vahvuus, yhdensuuntaiset tasot, hyvä otsapenger. Hyvä vahva kaula, hyvä säkä ja
selkälinja, hieman luisu lantio ja alaskiinnittynyt häntä. Hyvä eturinta ja runko, sopiva luuston
vahvuus, hyvin kulmautunut edestä, takaa hieman niukemmin. Liikkuu hieman leveästi takaa ja
takapotku voisi olla voimakkaampi, muilta osin ok. Hyvä syvä kullankeltainen väri ja maski.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
VETERAANILUOKKA
Grand Kröyer's Athos FI42483/03
Lähes 9 v. hienossa kunnossa esitetty vanha herra, hieno rodunomainen kokonaisuus.
Oikealinjainen pää, jossa hyvä vahvuus, ilme, hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta,
erittäin hyvin kulmautunut edestä, voimakkaasti jo takaa, hyvä luuston vahvuus. Kauniit käpälät,
tanskandoggiuros isolla T:llä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, joskin ikä hieman painaa jo liikkeessä.
VET ERI1 SA PU2 VSP-VET
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia's Hayley FI31797/11
13 kk. erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteet nartulle ok, kookas narttu, jolla hyvä sukupuolileima.
Oikealinjainen pää, jossa hyvä vahvuus ja mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään tasot ja hyvä stoppi.
Erinomainen kaula, hyvä säkä, selkälinja ok. Eturinta saa täyttyä ja vahvistua, ikäisekseen hyvä
runko, tällä hetkellä vielä avoimesti edestä, riittävästi takaa kulmautunut. Sopiva luusto, liikkuu
yhdensuuntaisesti, mutta vielä löysästi edestä, sopiva askelpituus. Lupaavat raamit nuorella nartulla,
tarvitsee aikaa täyttääkseen ne.
JUN ERI1

VALIOLUOKKA
Chic Carelia's Delilah FI41627/08
4 -vuotias, erinomaista tyyppiä, feminiininen kokonaisuus, aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan,
keskikokoinen. Erittäin kaunis nartun pää, jossa hyvä ilme, yhdensuuntaiset tasot, kaunis kaula.
Selvä säkä, hyvä ylälinja, erittäin hyvä eturinta ja runko, hieman pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Erinomaisesti esitetty.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
VETERAANILUOKKA
Lagarada's Pearl To Chiccarelia FI31799/04
Reilu 8v. erinomaista tyyppiä, feminiininen kokonaisuus, mittasuhteet nartulle ok. Erittäin kaunis
pitkälinjainen nartun pää, jossa kaunis pehmeä ilme, yhdensuuntaiset pääntasot. Kaunis kaula, selkä
säkä, suora selkälinja, hyvä eturinta ja runko, sopiva luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Kaunis harmooninen
kokonaisuus.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Namilon Kung Fu Panda FI11518/12
7 kk, tasapainoisesti kasvanut urospentu, jolla hyvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää,
kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi, purenta ok, yhdensuuntaiset pääntasot. Erinomainen
kaula ja ylälinja, hyvä runko ikäisekseen. Tasapainoisesti kulmautunut, sopiva luuston vahvuus.
Liikkuu yhdensuuntaisesti ja tasapainoisesti. Kaunis pentu, upeassa kunnossa, erinomaisesti
esitetty.
PEN1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUOKKA
Bonel Chili Cooper FI19079/11
15 kk, kookas, erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteet ok. Pitkä oikealinjainen pää, jossa hyvät ja
oikeat pään tasot, turhan runsaat huulet. Hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä runko ja eturinta.
Sopiva luuston vahvuus, kauniit käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu
yhdensuuntaisesti, mutta löysin kyynärpäin, hyvä joustava sivuaskel. Hyvä musta väri, näyttävä
nuori mies.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
Ingnatiu's Cloud Elements FI50221/11
9,5 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvän kokoinen, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, joskin toivoisin
kauttaaltaan hieman pidemmäksi, yhdensuuntaiset tasot. Erittäin hyvä kaula, vielä hieman kaareva
selkälinja ja pystyhkö lantio. Ikäisekseen hyvä rungon vahvuus ja eturinta, sopiva luusto. Riittävästi

kulmautunut edestä, tällä hetkellä niukasti takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hieman löysät
kyynärpäät, taka-askel saa vielä vahvistua. Hyvä harlekiiniväritys.
JUN ERI2
NUORTENLUOKKA
Black Terminator's Dreamer Man FI54296/10
NUO POISSA
VALIOLUOKKA
Kenzo V. Jolene's Silhouet FI34900/09
3,5 -vuotias, erinomaista tyyppiä, hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen pää, jossa hyvä suhde
kuonossa ja kallossa, hyvä otsapenger, rodunomainen ilme, selvä sukupuolileima. Erinomaista
kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, hyvä vahva luusto, kauniit käpälät. Hyvin ja tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä voimakkaalla askeleella. Erinomainen
harlekiiniväritys (lähes) puhtaalla pohjalla. Komea kokonaisuus.
VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-4
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Patch-Guilt's Dark Eyed Susan FI34450/11
12 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja koko. Oikealinjainen pää, johon toivoisin
aavistuksen pituutta, hieno pään profiili ja yhdensuuntaiset tasot. Hyvä kaula, selvä säkä. Selkälinja
ok, hieman pysty ja lyhyt lantio, ikäisekseen hyvä runko, eturinta tulee täyttyä, riittävä luuston
vahvuus, hyvät käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu vielä löysästi edestä, muita
osin ok, tasapainoinen nuori narttu, jolla raamit mihin kasvaa.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Black Terminator's Dry Ice FI54298/10
NUO POISSA
Bonel Bella Donna FI40192/10
23 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, keskikokoinen. Oikealinjainen nartun pää,
johon toivoisin pidemmän kuono-osan, purenta ok, kallo-osa ei saa enää vahvistua. Hyvä kaula,
säkä ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko ikäisekseen, sopiva luuston vahvuus, käpälät voisivat olla
tiiviimmät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, liikkeessä
hieman putoaa edestä ja antaa hieman takakorkean vaikutelman, hyvä sivuaskel. Varsin näyttävä
profiili seistessä.
NUO ERI2 SA PN4 VASERT
Sorbus Intermedia Festa FI17317/11
1,5 v. erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ääriviivat.
oikealinjainen melko voimakas nartun pää, jossa kuono-osa voisi olla hieman pidempi, oikeat pään
tasot ja vahva kuono-osa. Erittäin kaunis kaula, hyvä säkä ja ylälinja, ikäisekseen riittävä eturinta ja

runko. Sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä. Liikkuu tasapainossa
yhdensuuntaisesti erittäin kauniilla askeleella. Hyvä plattenhund väritys. Hyvin esitetty.
NUO ERI1 SA PN2 SERTI
AVOINLUOKKA
Dane Khan Maya FI39680/11
Lähes 3 v. keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, narttumainen. Oikealinjainen pitkä nartun pää, jossa
hyvä ilme, oikea vahvuus kuonossa ja kallossa sekä yhdensuuntaiset tasot, otsapenger voisi olla
vahvempi. Hyvä kala, hyvä säkä, aavistuksen kaareva selkälinja, eturinta saisi olla täyteläisempi,
hyvä runko. Niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävä
sivuaskel, joka saisi olla voimakkaampi takaa. Narttumainen kokonaisuus, ihastuttava olemus.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Anxious Halley's Comet FI17881/10
Reilu 2 v, valionarttu, hyvät mittasuhteet ja koko. Pitkä vahva nartun pää, jossa kuitenkin
feminiininen ilme, hyvät pääntasot, hieno vahva kuono-osa. Erinomainen kaula, hyvä säkä ja
selkälinja, pysty lyhyt lantio ja hieman alaskiinnittynyt häntä, hyvä eturinta ja runko, hyvä luuston
vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisin joskin hieman
leveästi takaa, pyrkii seisomaan ja hieman liikkeessäkin takaraajat rungon alla. Rodunomainen,
hyvin esitetty.
VAL ERI2 SA
Anxious French Kiss FI38990/07
5 v. keskikokoinen, mittasuhteet nartulle ok, feminiininen kokonaisuus. Hyvä nartun pää, jossa
oikeat mittasuhteet, vahvuus, pituus sekä tasot. Hyvä kaula, ylälinja, riittävä eturinta, hyvä runko.
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, sopiva luusto ja kauniit käpälät. Liikkuu
yhdensuuntaisesti erittäin hyvällä askeleella. Kaunis valkoinen pohjaväri, joskin mustia läiskiä voisi
olla enemmän.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
VETERAANILUOKKA
Bonel Sasha FI24282/04
8 v. hienossa kunnossa esitetty, hyvät mittasuhteet. Ryhdikäs, kaunis pitkä nartun pää, jossa oikeat
pään tasot, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko, sopiva luusto, kauniit käpälät. Hyvin
kulmautunut, liikkuu jo hieman heitellen edestä, hyvä sivuaskel. Näyttävä kokonaisuus, koiran
kunto on kunniaksi omistajalle.
VET ERI1 SA PN3 ROP-VET BIS-3-VET

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA

Denim Danes Magnificent Dr Dude FI34612/11
13 kk, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet ja koko, selvä sukupuolileima. Oikealinjainen pää,
joskin kallo-osa hieman kupera, hyvä vahva kuono-osa, erinomainen kaula. Hyvä ylälinja,
ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Hyvä luusto, hieman
pehmeä välikämmen. Liikkuu ikäisekseen yhdensuuntaisesti upealla askeleella, hyvin itsensä
kantaen. Erittäin komeat ääriviivat, näyttävä nuori uros. Esitetään erinomaisesti.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

