
27.5.2012 Järvenpää 

tuomari: Helena Hyvönen 

 

keltainen / tiikerijuovainen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Lagrande FI29949/11 

JUN POISSA 

 

Edendane's American Express FI42557/11 

JUN POISSA 

 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

14 kk, kauttaaltaan tasapainoisesti rakentunut, jo vahva, mutta liioittelematon junioriuros. Oikeat 

pään mittasuhteet ja linjat, kauniit silmät, oikea purenta, kaunis huulilinja. Tyylikäs kaula, 

erinomainen rintakehän syvyys, pituus ja tilavuus, kaunis luonnollinen eturinta, hyvä raajaluusto. 

Tasapainoiset kulmaukset, kaunisasentoinen häntä. Erittäin hyvä askelpituus, jo varsin vakaat 

liikkeet, tyylikäs esiintyminen. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Samuraiwood's Ed Hardy FI51251/10 

21 kk, kookas, mutta tasapainoisesti rakentunut nuori uros. Oikeat pään mittasuhteet, hyvä 

täyteläinen kuono-osa, oikea purenta. Tyylikäs kaula, hyvä rintakehän syvyys, pituutta sillä voisi 

olla enemmän. Turhan pysty olkavarsi, eturinta jää vaatimattomaksi. Hyväasentoinen, lyhyehkö 

häntä. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin, miellyttävä käyttäytyminen. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Catapha's Gold Dragon FI48207/09 

3 -vuotias, hyvän kokoinen, mutta kauttaaltaan liiankin elegantin ja kapealinjaisen vaikutelman 

antava kokonaisuus. Oikeat rungon mittasuhteet, kapea kallo ja kuono-osa, hyvät hampaat ja 

purenta. Hyvä rintakehän syvyys, pituutta ja tilavuutta tulisi olla enemmän, turhan pitkä olkavarsi. 

Eturinta jää vaatimattomaksi, hyvin kulmautunut takaa. Yhdensuuntaiset liikkeet, esiintyy tänään 

valitettavan aristellen. 

AVO H 

 

Highesteem Spirit Of Eden FI37764/09 

AVO POISSA 

 

Red Rublev Rendez-Vous FI59432/09 

2,5 -vuotias, hyvän kokoinen uros, jolla hiven turhaa pituutta lanteella ja turhan köyristävä lantio. 

Oikeat pään mittasuhteet ja linjat, kaunis kaula. Hyvä rintakehän syvyys, vahva eturinta. Niukat 

kulmaukset edessä ja takana, etuliikkeet eivät aivan yhdensuuntaiset. Kaunis esiintyminen. 

AVO EH2 



 

Samuraiwood's Eero Ettala FI51255/10 

21 kk, tasapainoisesti rakentunut uros, hyvät pään mittasuhteet ja linjat. Kauniit tummat silmät, 

kaunis kaula, hyvä rintakehän syvyys. Kokonaisuudessaan turhan suora etuosa, eturinta jää hyvin 

vaatimattomaksi. Hyvin kulmautunut, liikkuessa kyynärpäissä löysyyttä, mutta jo tasapainoinen ja 

vakiintunut askelpituus. 

AVO ERI1 

 

VALIOLUOKKA 

 

Euro Power Boy Toy FI17131/07 

6 -vuotias, vahva kaikin puolin tasapainoisesti rakentunut, tyylikäs uros. Erinomaiset pään 

mittasuhteet ja linjat, hieno täyteläinen kuono-osa, kauniit tummat silmät. Ikä alkaa näkyä suussa ja 

hampaissa. Tyylikäs kaula, erinomainen rintakehä, syvyys ja pituus, hieno vahva eturinta. 

Tasapainoiset kulmaukset, erinomainen raajaluusto. Yhdensuuntaiset liikkeet, joista tänään puuttuu 

kipinä, tyylikäs esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PU3 

 

Highesteem King IV Eden FI27687/08 

Lähes 5 -vuotias, hyvän kokoinen uros, jolla lanteella aavistus pituutta. Oikeat pään mittasuhteet ja 

linjat, tummat silmät, leikkaava purenta. Tyylikäs, vahva kaula, erinomainen rintakehän syvyys, 

hyvä vahva eturinta. Erinomainen raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Kyynärpäissä löysyyttä 

koiran liikkuessa, hyvä sivuliike ja askelmitta, tyylikäs kokonaisuus. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Alder Glade's Amelie FI47625/11 

10 kk, tasapainoisesti rakentunut, vielä luonnollisesti varsin kapealinjainen juniori narttu. Hyvät 

pään mittasuhteet, linjat eivät ole aivan yhdensuuntaiset, tummat silmät, oikea huulikulma, mutta 

huulitaskua roikkuu turhan paljon. Riittävä rintakehän syvyys, tilavuutta ja pituutta tarvitaan lisää. 

Vaatimaton eturinta, kokoon riittävä raajaluusto. Epävakaat liikkeet, narttumainen ilme, kaunis 

esiintyminen. 

JUN EH4 

 

Edendane's Princess Leia FI27237/11 

14 kk, hyvän kokoinen, tasapainoisesti rakentunut nartun mittasuhteinen juniori tyttö. Hyvät pään 

mittasuhteet ja linjat, kaunis ilme, kaunis huulikulma, oikea purenta. Kaunis kaula, hyvä rintakehän 

syvyys, pituutta saisi olla enemmän. Luonnollinen eturinta, hyvä raajaluusto, varsin 

yhdensuuntaiset liikkeet. Eloisa käyttäytyminen. 

JUN ERI1 SA PN2 SERTI 

 

Kiamar Destiny's Star FI29426/11 

13 kk, hyvän kokoinen, tasapainoisesti rakentunut, mutta vielä varsin kapealinjainen narttu. 

Kapealinjainen pää, kauniit silmät ja huulikulma, niskakyhmy voimakkaasti korostunut, hyvä 

rintakehän syvyys, pituutta tulisi olla enemmän. Turhan pysty olkavarsi, vaatimaton eturinta, 

hentoinen luusto, vaivattomat jo varsin yhdensuuntaiset liikkeet, etuliike jää kapeaksi. Kaunis 

esiintyminen. 



JUN EH 

 

Maxidan's Rihanna DK10939/2011 

10 kk, hyvän kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea juniori narttu. Oikea mittasuhteet ja linjat, purenta 

asettumassa, reilusti huulia. Kaunis kaula, säkä ja ylälinja, erinomainen rintakehän syvyys ja riittävä 

pituus. Tasapainoiset kulmaukset, vaivattomat ja yhdensuuntaiset liikkeet. 

JUN ERI2 SA 

 

Méherzugi Viktoria FI59059/11 

11 kk, tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea, jo vahva mutta elegantti juniori narttu. 

Kaunis ilme, oikeat pään mittasuhteet ja linjat. Pysty kaula, erinomainen rintakehän syvyys, kaunis 

eturinta, hyvä raajaluusto, kyynärpäissä löysyyttä koiran liikkeissä, mutta jo varsin yhdensuuntaiset 

ja vahvat liikkeet. Tyylikäs esiintyminen. 

JUN ERI3 SA 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Samuraiwood's Esprit Girl FI51248/10 

21 kk, hyvän kokoinen, tasapainoisesti rakentunut ja mittasuhteiltaan oikea narttu. Kaunis 

tiikerijuovainen väritys. Oikeat pään mittasuhteet ja linjat, hyvät huulet, kaunis kaula, erinomainen 

rintakehän syvyys, pituus ja tilavuus. Luonnollinen eturinta, hyvä raajaluusto, kaunisasentoinen 

häntä. Vahvat vaivattomat yhdensuuntaiset liikkeet, kaunis esiintyminen. 

NUO ERI1 SA PN3 VASERT 

 

AVOINLUOKKA 

 

Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

2 v. hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea kaikin puolin, tasapainoisesti rakentunut 

kaunisilmeinen narttu. Erinomaiset pään mittasuhteet ja linjat, kaunis huulikulma. Tyylikäs kaula, 

erinomainen rintakehän syvyys, pituutta siinä voisi olla enemmän. Hyvä ylälinja ja säkä, voimakas 

eturinta, hyvä raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset, tyypilliset liikkeet. Tyylikäs esiintyminen. 

AVO ERI1 SA PN4 

 

Edendane's Pretty Woman FI48909/09 

2 v. 10 kk, hyvän kokoinen, tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea, tyylikäs narttu. 

Hienot pään linjat, kaunis kaula, erinomainen rintakehän syvyys ja luonnollinen eturinta. 

Tasapainoiset kulmaukset, kokoon riittävä raajaluusto. Hyvät liikkeet, vahvuus aste voisi olla 

hieman voimakkaampi. Kaunis esiintyminen. 

AVO ERI2 SA 

 

VALIOLUOKKA 

 

Samuraiwood's California Dream FI58246/09 

2,5 vuotta, hyvän kokoinen, kaikin puolin tasapainoisesti rakentunut vahva ja tyylikäs narttu. 

Erinomaiset pään mittasuhteet ja linjat, kaunis huulilinja, tyylikäs kaula. Erinomainen rintakehä, 

eturinta jää hieman vaatimattomaksi. Erinomainen raajaluusto, kyynärpäissä hiven löysyyttä 

liikkeessä, hyvä askelpituus. Kaunis esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PN1 ROP 

 

KASVATTAJALUOKKA 



 

Kennel Edendane's 

Tasapainoinen ryhmä hyvänkokoisia ja mittasuhteiltaan oikeita keltaisia doggeja. Kaikilla 

tyylikkäät päät ja rodunomaiset liikkeet. Ryhmä koostuu 3 eri yhdistelmästä, mutta kasvattajan oma 

käsiala näkyy tasaisena. Onnittelut! 

KASV1 KP ROP-KASV. 

 

Kennel Samuraiwood's 

Kahdesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Hyvän kokoisia ja tasapainoisesti rakentuneita doggeja. 

Rintakehän syvyydet erinomaisia, valitettavasti eturinnat jäävät osin vaatimattomiksi. Hyviä 

liikkujia. 

KASV2 KP 

 

 

 

musta / harlekiini 

 

UROKSET 

 

VALIOLUOKKA 

 

C'mon Everybody Get Up FI17523/10 

3 -vuotias, hyvän kokoinen uros, jolla lanteella aavistus pituutta. Hyvät pään mittasuhteet, hyvä 

vahva säkä, erinomainen rintakehä. Hyvä kaulan vahvuus, mutta asento turhan pysty. Erinomainen 

raajaluusto, hyvät käpälät, tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset liikkeet, hieno esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07 

5 -vuotias, kauniisti värittynyt, hyvän kokoinen ja kaikin puolin tasapainoisesti rakentunut, komea 

harlekiini uros. Erinomaiset pään mittasuhteet ja linjat, tyylikäs, vahva kaula, hyvä säkä ja ylälinja. 

Erinomainen rintakehä, erinomainen raajaluusto, hyvät käpälät. Hienosti kulmautunut, varsinkin 

takaa, aavistus löysyyttä kyynärpäissä koiran liikkuessa, mutta muutoin erinomaiset liikkeet. 

Erinomainen esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

Venco v.'T Buitengebeuren FI46075/09 

VAL POISSA 

 

NARTUT 

 

JUNIORILUOKKA 

 

C'mon Just So Chic FI40269/11 

12 kk, hyvän kokoinen, kaikin puolin tasapainoisesti rakentunut ja mittasuhteiltaan oikea juniori 

narttu. Upea musta väri. Oikeat pään mittasuhteet ja linjat, kauniit tummat silmät, kaunis 

huulikulma. Tyylikäs kaula, erinomainen rintakehän syvyys, tilavuutta saa tulla lisää, luonnollinen 

eturinta, joka jää pystyhkön olkavarren taakse. Jo varsin yhdenmukaiset vaivattomat liikkeet, 

vatsalinja iälle tyypillisesti kuroutunut. Tyylikäs esiintyminen. 

JUN ERI1 SA PN4 SERTI 

 



NUORTENLUOKKA 

 

Sorbus Intermedia Energy FI61259/10 

1,9 vuotta, hyvän kokoinen, tasapainoisesti rakentunut, mutta varsinkin oikealta puolelta 

voimakkaasti värittynyt harlekiini tyttö. Oikeat pään mittasuhteet, oikea purenta, asiallinen 

huulikulma, keskenään eriväriset silmät tuovat väistämättä epäsymmetrisen ilmeen. Riittävästi 

kaulaa ja rintakehää, niukka eturinta, kokoon sopiva raajaluusto. Sujuvat, yhdensuuntaiset liikkeet, 

kyynärpäissä hieman löysyyttä. Kaunis esiintyminen. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

C'mon Be My Sunshine FI52560/08 

Melkein 4 v, hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, tasapainoisesti rakentunut, mutta 

vahvuusasteeltaan kevyempi narttu. Oikeat pään mittasuhteet, nätti huulikulma, mutta turhan 

roikkuva huulitasku. Pystyasentoinen kaula, hyvä rintakehän syvyys, varsin pystyasentoinen 

olkavarsi, eturinta jää vaatimattomaksi. Riittävä raajaluusto, kaunis lantio, takaosan mittasuhteet ja 

kinnerkulmat. Vaivattomat liikkeet, kaunis hillitty esiintyminen. 

AVO EH1 

 

Megappon Morritortdaigua FI12627/06 

6,5 -vuotias, hyvän kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea narttu. Kauniit pään linjat, erinomainen 

rintakehän syvyys ja tilavuus. Turhan pystyasentoinen olkavarsi, eturinta jää vaatimattomaksi, 

sopiva raajaluusto. Kauniisti kulmautunut takaosa, liikkuu löysin kyynärpäin, mukavalla 

askelpituudella. Kaunis, rauhallinen esiintyminen. 

AVO H 

 

VALIOLUOKKA  

 

Grand Oak's Scarlett O'hara FI22372/10 

2 -vuotias, kookas, mutta varsin tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla lanteella aavistus naisellista 

pituutta. Hyvät pään mittasuhteet, kaunis, vahva kaula. Erinomainen rintakehän syvyys, 

luonnollinen eturinta, hyvä raajaluusto. Kyynärpäissä hiven löysyyttä liikkuessa, maatavoittava 

askelpituus. Tyylikäs esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PN2 

 

Dogiwogin Ft Ja'quealah FI57892/08 

3 -vuotias, erittäin hyvän kokoinen, tasapainoisesti rakentunut narttu, joka valitettavasti köyristää 

lannettaan liikkuessaan. Hyvät pään mittasuhteet, kaunis huulikulma, riittävän vahva, mutta turhan 

pystyasentoinen kaula. Turhan pystyasentoinen olkavarsi, eturinta jää vaatimattomaksi, kokoon 

sopiva raajaluusto, hyvät liikkeet. 

VAL EH3 

 

Dogiwogin Ft Jatoria FI57894/08 

3,5 -vuotias, hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäs narttu. Oikeat pään 

mittasuhteet ja linjat, nätti huulikulma. Kaunis kaula, hyvä säkä ja rintakehä, luonnollinen etuosa. 

Vaivattomat, yhdensuuntaiset liikkeet, tyylikäs esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PN3 

 

VETERAANILUOKKA 



 

Sajonne True Romance FI27694/04 

Reilu 8 -vuotias, kaikin puolin tyylikäs ja elegantti doggileidi. Tasapainoisesti rakentunut ja 

tyylikkäästi ikääntynyt. Liikkuu hienosti, esiintyy tyylikkäästi ja iän tuomalla arvovallalla. 

VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET 

 

 

 

sininen 

 

UROKSET 

 

JUNIORILUOKKA 

 

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11 

9 kk, erittäin hyvän kokoinen ja kaikin puolin varsin tasapainoisesti rakentunut juniori uros. Hyvä 

väri, oikeat pään mittasuhteet, riittävän vahva, mutta turhan pystyasentoinen kaula. Hyvä säkä, 

erinomainen rintakehän syvyys, luonnollinen eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Vielä varsinkin 

liikkeessä näkyvä nuoren pojan kuroutuva vatsalinja. Liikkeessä vielä pentumaista pehmeyttä, 

mutta askel on jo varsin yhdensuuntainen. Kaunis esiintyminen. 

JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP 

 

NARTUT 

 

NUORTENLUOKKA 

 

Denim Danes Long Live The Queen FI59926/10 

18 kk, hyvän kokoinen ja nartun mittasuhteinen nuori narttu. Tänään tytön keveys näkyy, eikä ole 

eduksi kokonaisuudelle. Oikeat pään mittasuhteet, riittävän vahva, mutta turhan pystyasentoinen 

kaula. Hyvä rintakehän syvyys, turhan pysty olkavarsi, eturinta jää vaatimattomaksi. Kokoon 

riittävä raajaluusto, kauniisti kulmautunut takaa. Jo varsin mukava askelpituus, mutta vielä 

pentumaisen epävakaat liikkeet. 

NUO EH1 

 

AVOINLUOKKA 

 

Denim Danes Jungle Julia FI11947/08 

4,5 -vuotias, hyvän kokoinen, tasapainoisesti rakentunut narttu. Hyvä pää, riittävän vahva, mutta 

turhan pystyasentoinen kaula. Hyvä rintakehän  syvyys ja tilavuus, niukka eturinta. Takaa kauniisti 

kulmautunut, vatsalinja ilmeisesti äidillisten tehtävien jäljiltä varsin roikkuva. Liikkuu varsin löysin 

kyynärpäin, hyvällä askelpituudella. Kaunis esiintyminen. 

AVO EH2 

 

Kiamar Cihderella FI26801/10 

2 vuotta 2 kk, hyvän kokoinen, kauttaaltaan tasapainoisesti rakentunut. Hyvä pään mittasuhteet ja 

linjat, kaunis kaula. Hyvä säkä ja rintakehä, kokoon sopiva raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. 

Yhdensuuntaiset ja maatavoittavat liikkeet. Kaunis esiintyminen. 

AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA VSP 

 


