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keltainen / tiikerijuovainen 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Alder Glade's Endure FI20193/14 

10kk vanha. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, riittävän vahva juniori. Riittävän pitkä. Riittävän pitkä pää, 

jossa lupaavat linjat. Vielä hieman loiva, pitkä otsapenger. Oikein sijoittuneet, hieman suuret korvat. 

Hyvä kaula. Vielä hieman etuasentoinen lapa ja suora olkavarsi. Eturinta saa luonnollisesti vielä levitä 

ja täyttyä. Hyvä runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Hieman luisu lantio näkyy vaatimattomana 

taka-askeleena. Hyvät tassut. Hyvä väri. Hyvä luonne. 

JUN EH2 
 

Euro Power Hanoi Rock FI40485/13 

1,5-vuotias hyvin kehittynyt uros. Voimakas päätyyppi, jossa riittävä pituus, mutta turhan paljon 

poskia. Hieman pitkä otsapenger. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä. Riittävä luusto. Hyvä säkä. Hieman 

suora olkavarsi. Hyvä runko. Sopivasti kulmautunut takaa. Liikkuu hieman löysästi edestä, korkealla 

etuaskeleella. Hieman lyhyt, luisu lantio vaikuttaa takaliikkeen mittaan. Saisi pysyä liikkeessä 

paremmin koossa. Toivoisin hieman pidemmän maskin, tumma fawn. Erinomainen luonne ja 

esiintyminen.  

JUN EH4 
 

Euro Power Hard As A Rock FI40484/13 

Kookas, hyvin kehittynyt uros, jolla vahva riittävän pitkä pää. Vielä hieman kapea kuono-osa suhteessa 

kalloon. Toivoisin huomattavasti tiiviimmät silmäluomet. Suuret korvat. Hyvä kaula, jossa oikea kaari. 

Täysin suora olkavarsi ja ulkokierteiset eturaajat häiritsevät tasapainoa. Hyvä runko. Liikkuu hyvin 

löysästi mennen tullen. Lyhyt pysty lantio häiritsee takaliikkeitä ja koira hajoaa liikkeessä. Hyvä 

luonne. Tumma fawn. Maski voisi olla tummempi. 

JUN H 
 

Euro Power Hey Boy Let's Rock FI40486/13 

Hyvin kehittynyt sopivan kokoinen juniori, jolla riittävän mittainen pää. Hyvin avoimet silmäluomet 

häiritsevät ilmettä. Päässä oikeat linjat. Toivoisin enemmän otsapengertä ja voimakkaamman alaleuan. 

Riittävä luusto. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä. Hieman suora olkavarsi ja eturinta saa syvetä ja 

täyttyä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, vielä löysästi edestä. Hieman lyhyt, luisu lantio. Joustavat liikkeet. 

Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

JUN EH3 
 

Red Rublev Let's Go Crazy FI38403/13 

Keskikokoinen, hyvin kehittynyt juniori, jolla erinomainen vahvuus. Oikealinjainen pää, joka voisi olla 

hieman jalompi. Hieman epätasainen purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät mittasuhteet. Vahva luusto. 

Tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen erinomainen eturinta ja runko. Hyvä takaosa. Liikkuu hieman 



kapeasti takaa, rodunomaisella askelmitalla, säilyttäen hyvin tasapainonsa liikkeessä. Hyvä luonne, väri 

ja esiintyminen.  

JUN ERI1 SA PU2 SERTI HeJW'14 
 

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14 

JUN POISSA 
 

Red Rublev Mercury FI23647/14 

9kk vanha. Sopivan kokoinen vauva, joka luonnollisesti vielä ilmava. Oikean mittainen pää, jossa 

hieman takaluisu kallo ja otsapenger vielä puuttuu. Hieman avoimet silmäluomet häiritsevät ilmettä. 

Kaunis kaula ja ylälinja. Sopiva luusto ja tasapainoiset kulmaukset. Vielä kovin kapea edestä ja 

rungostaan. Liikkuu pentumaisesti ja kapeasti mennen tullen. Vielä kovin jalkava kauttaaltaan. Hyvä 

väri, erinomainen luonne. 

JUN EH 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Dane Garden's To Good To Be True SE18522/2013 

Tyylikäs tasapainoinen uros, jolla riittävä pään pituus, kuitenkin aavistuksen lyhyt kuono-osa suhteessa 

kalloon. Toivoisin paremman otsapenkereen. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut etuosa. 

Sopiva luusto. Vankka takaosa. Riitävä rungon tilavuus ja syvyys. Liikkuu hieman löysästi edestä, 

hyvällä askelmitalla sivusta. Tumma fawn. Hyvä luonne ja esiintyminen.  

NUO ERI1 SA PU4 VASERT 
 

Diplomatic's Mark Zuckerberg SE28935/2013 

Voimakas uros, jolle toivoisin kauttaaltaan elegantimman pään. Riittävä kaula. Turhan paljon huulia. 

Hyvä luusto. Erinomainen eturinta. Hyvä rungon tilavuus, mutta rintakehä saisi olla pidempi. 

Taipumusta köyristää ylälinjaansa. Hyvä takaosa. Liikkuu riittävällä askelmitalla. Kaipaisin koiraan 

kauttaaltaan enemmän eleganssia ja tyyliä. Hieman nokinen väri. Erinomainen luonne ja esiintyminen. 

NUO EH2 
 

VALIOLUOKKA 
 
Alder Glade's Alonso FI47620/11 

3-vuotias. Oikealinjainen ja -vahvuinen uros. Oikealinjainen pää, joka voisi olla kauttaaltaan hieman 

jalompi. Turhan paljon poskia. Kuitenkin kaunis rodunomainen ilme. Vahva luusto. Sopiva kaula. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Hyvät käpälät. Liikkuu 

hieman löysästi edestä. Riittävällä askelmitalla, joskin hieman laiskasti tänään. Maski voisi olla 

pidempi, muuten hyvä väri. Erinomainen luonne. 

VAL ERI2 SA PU3 VACA 
 

Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 

Tyylikäs, kookas uros, jolla riittävä pään pituus. Toivoisin hieman otsapengertä. Hieman epätasainen 

purenta. Hieman lentävät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman suora olkavarsi. Hyvä eturinta. Sopiva 

runko. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu kovin voimattomasti takaa ja löysästi edestä. Riittävällä 

askelmitalla sivusta. Erinomainen väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL EH 



 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

Tyylikäs ja tasapainoinen uros, jolla hyväilmeinen, oikealinjainen uroksen pää. Otsapenger voisi olla 

hieman selvempi. Kaunis kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti ja erinomaisesti, hyvällä askelmitalla. Kaunis väri. Esiintyy erinomaisesti. Hyvä 

luonne. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB HeW'14 ROP RYP1  
 

Euro Power Finlandia FI35441/12 

Tyylikäslinjainen uros, jolle toivoisin kauttaaltaan jalomman ja pidemmän pään. Turhan pyöreä kallo-

osa. Hieman tiukka purenta. Kaunis kaula. Sopiva luusto. Hieman suora olkavarsi ja toivoisin hieman 

täyteläisemmän eturinnan. Riittävä rungon tilavuus. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu hieman kapeasti 

edestä, riittävällä askelmitalla. Erinomainen väri. Hyvä luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI4 SA 
 

Euro Power Future Lord FI35443/12 

Mittasuhteiltaan erinomainen, vahva uros. Hyvin voimakas pään tyyppi. Toivoisin pään kauttaaltaan 

jalommaksi ja pidemmäksi. Hieman pyöreä kallo ja turhan paljon otsaryppyjä. Kuitenkin 

rodunomainen ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Erinomainen eturinta ja runko. Vankka 

takaosa. Liikkuu löysästi edestä, sujuvasti sivusta. Esiintyy erinomaisesti. Hyvä väri ja luonne. 

VAL ERI3 SA 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Alder Glade's Elowena  FI20186/14 

10kuukautta vanha. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu. Naisellinen, kuono-osastaan vielä kevyt pää, 

jossa takaluisu kallo ja otsapenger vielä puuttuu. Hieman vinot silmät. Hyvä kaula. Sopiva luusto. 

Hieman suora olkavarsi. Hyvin kehittynyt runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti, mutta hieman vaatimattomalla askelmitalla. Kaunis väri. Oikeat mittasuhteet. 

Tasapainoinen alku, joka kaipaa kovasti aikaa.  

JUN ERI1 HeJW'14 
 
Euro Power Helsinki Rock FI40488/13 

Kookas, hyvin kehittynyt narttu, jolla naisellinen oikeamittainen hyväilmeinen pää. Hieman pyöreä 

kallo-osa. Kaunis kaula. Sopiva luusto. Hieman niukasti kulmautunut etuosa. Riittävä eturinta ja runko. 

Hieman painunut ylälinja. Hieman lyhyt lantio ja toivoisin paremman polvikulman. Liikkuu riittävällä 

askelmitalla, mutta etuosa putoaa pahasti liikkeessä. Kaunis väri. Hyvä luonne ja esiintyminen.  

JUN EH 
 

Euro Power Hurriganes Rock FI40489/13 

Tyylikäs, vielä ilmava narttu, jolla oikealinjainen pää. Kuono-osa voisi olla pidempi. Sopiva luusto. 

Kaunis kaula ja ylälinja seistessä. Vielä niukasti kulmautunut edestä. Riittävä eturinta ja runko. 

Normaalisti kulmautunut takaosa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hieman lyhyellä taka-askeleella. Hyvä 

väri, luonne ja esiintyminen. 

JUN ERI3 



 

Red Rublev Lollipop FI38406/13 

Vielä ilmava juniori, jolle toivoisin kauttaaltaan linjakkaamman pään. Otsapenger puuttuu. Vaalea 

maski häiritsee ilmettä. Hyvä kaula. Hieman niukasti kulmautunut edestä ja eturinta puuttuu. Riittävä 

rungon tilavuus, mutta runko saa vielä syventyä. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu kovin kapeasti 

mennen tullen hyvällä askelmitalla. Kaipaa aikaa. Hyvä luonne ja rungon väri. 

JUN EH4 
 

Red Rublev Lumumba FI38409/13 

Vielä ilmava juniori. Oikealinjainen, hyvän mittainen pää, jossa otsapenger  saa vielä kehittyä. Kaunis 

kaula. Riittävä luusto. Vielä kovin kapea ja tyhjä edestä. Riittävä rungon tilavuus. Hyvin kulmautunut 

takaa. Kaunis ylälinja seistessä. Liikkuu kovin kapeasti edestä. Kyynärpäät saavat tiivistyä. Kaunis 

väri. Hyvä luonne. 

JUN EH 
 

Red Rublev Midlife Crisis FI23654/14 

Tyylikäslinjainen pikkunarttu. Vasta 9kuukautta vanha ja näin ollen vielä pentumainen. Tyylikäs pää, 

joka kaipaa vielä otsapengertä. Kaunis kaula. Riittävä luusto. Hieman suora olkavarsi ja kyynärpäät 

saavat vielä tiivistyä. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä takaosa. Vielä hieman pehmeä ylälinja. Liikkuu 

vielä kovin pentumaisesti ja hieman voimattomasti takaa. Riittävällä askelmitalla sivusta. Erinomainen 

väri. Hyvä luonne. 

JUN EH 
 

Red Rublev Moon Stars Sun FI23653/14 

Tyylikäslinjainen narttu. Vielä kovin pentumainen pää, jossa otsapenger saa kehittyä. Hieman avoimet 

luomet. Tyylikäs kaula. Riittävä luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. Runko saa vielä syventyä. 

Ikäisekseen sopiva rungon tilavuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelmitalla sivusta. Hyvin 

kauniit, lupaavat linjat, jotka tarvitsevat vain täytettä. Erinomainen väri ja luonne. 

JUN ERI2 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Chic Carelia's Jodie Foster FI12895/13 

Tasapainoinen narttu, jolla kaunislinjainen naisellinen pää. Hieman avoimet silmäluomet häiritsevät 

ilmettä. Hyvin asettuneet korvat. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. Eturinta saa vielä 

täyttyä. Hyvä runko. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelmitalla. Käyttäytyy tänään hieman 

varautuneesti, antaa kuitenkiin käsitellä, ”jännittää”. 

NUO ERI1 
 

AVOINLUOKKA 
 

Chic Carelia's Isn't It Ironic FI32899/12 

Seistessään tyylikäs, sopivan vahvuinen narttu. Voimakas pää, jossa riittävä pituus, mutta saisi olla 

kauttaaltaan naisellisempi. Turhan pyöreä kallo ja avoimet silmäluomet häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula. 

Toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan ja täyteläisemmän eturinnan. Hyvä rungon tilavuus. 

Hieman lyhyt ja luisu lantio, muuten riittävät takakulmaukset. Liikkuu kovin löysästi edestä ja saisi 

pysyä paremmin koossa liikkuessaan. Hyvä väri ja luonne. 



AVO EH3 
 

Kiamar Dior Bella FI29428/11 

Tyylikäslinjainen narttu. Naisellinen oikealinjainen, hyvän mittainen pää. Hieman loiva otsapenger. 

Hyvä kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan ja tiiviimmät kyynärpäät. Seisoo 

ulkokierteisesti edestä. Hyvä rungon tilavuus. Hyvä takaosa. Liikkuu löysästi mennen tullen, riittävällä 

askelmitalla. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

AVO EH2 
 

Red Rublev Heart Killer FI11927/13 

Tasapainoinen, vahva narttu, jolla oikealinjainen pää, jossa riittävä pituus joskin voisi olla aavistuksen 

elegantimpi. Hyvä kaula ja ylälinja. Toivoisin hieman pidemmän olkavarren. Taipumusta kääntää 

etukäpäliä sisään päin. Hyvä eturinta. Erinomainen runko ja takaosa. Liikkuu hieman löysästi edestä, 

riittävällä askelmitalla sivusta. Toivoisin pidemmän maskin, muuten erinomainen väri. Hyvä luonne ja 

esiintyminen. 

AVO ERI1 SA PN3 SERTI FI MVA 
 

VALIOLUOKKA 
 

Diplomatic's Louisa Rutherford  SE55019/2012 

Voimakas narttu. Vahva, riittävän kapea ja pitkä pää, jossa hyvä ilme. Hieman loiva otsapenger. Sopiva 

luusto. Hyvä kaula ja ylälinja. Toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan. Tilava runko. Sopivasti 

kulmautunut takaosa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta kovin vaatimattomalla taka-askeleella. 

Erinomainen väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI  
 

Edendane's Mona Lisa Smile FI48907/09 

Hyvin tyylikäs, linjakas narttu. Oikealinjainen pää, johon toivoisin hieman pituutta kuono-osaan ja 

otsapengertä. Kaunis kaula. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa, joskin hieman etuasentoinen 

lapa. Täyteläinen eturinta. Hyvä runko. Voimakkaasti kulmautunut takaa. Voisi liikkua takaa 

tehokkaammin ja olla hieman paremmassa lihaskunnossa. Erinomainen väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI4 SA 
 

Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12 

Tasapainoinen vahva narttu. Voimakas, silti narttumainen pää, jossa oikeat linjat. Kaunis profiili. 

Erinomainen huulilinja. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät 

tassut. Liikkuu tasapainoisesti ja rodunomaisesti. Hieman löysästi edestä. Kaunis tumma maski. 

Hieman nokinen väri rungossa. Hyvin tasapainoinen kokonaisuus, jossa voima ja eleganssi sopivassa 

suhteessa.  

VAL ERI1 SA PN1 CACIB HeW'14 VSP 
 

Red Rublev Rebel Yell FI59430/09 

Tyylikäs vahva narttu, jolla oikea linjainen, vahva mutta naisellinen pää. Maski voisi olla hieman 

pidempi. Kaunis kaula ja ylälinja. Toivoisin paremmin kulmautuneen olkavarren. Riittävä eturinta. 

Erinomainen runko ja luusto. Kaunis takaosa. Liikkuu hieman löysästi edestä, sujuvasti ja 

tasapainoisesti sivusta. Erinomainen luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 



 

Wundervoll Bahira FI40254/12 

Sopivan kokoinen, hieman ilmava narttu. Vahva, mutta narttumainen pää, jossa kuono-osa voisi olla 

aavistuksen pidempi. Sopiva luusto. Melko suora olkavarsi ja toivoisin syvyyttä etuosaan ja runkoon. 

Hyvä rungon tilavuus. Sopivasti kulmautunut takaosa. Liikkuu melko yhdensuuntaisesti, hyvällä 

askelmitalla sivusta. Erinomainen väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI3 SA PN4 
 

VETERAANILUOKKA 
 

Red Rublev Sade FIN44549/06 

Hyvässä kunnossa esitetty naisellinen veteraani, jolla viehättävä oikealinjainen pää. Kaunis kaula. 

Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä luusto. Erinomainen runko. Erinomainen takaosa. Liikkuu 

rodunomaisesti. Ikä näkyy jo liikkeessä. Erinomainen väri, luonne ja esiintyminen. 

VET ERI1 ROP-VET 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 

Kennel Edendane's 

Ryhmä erinomaisen tyyppisiä. Mittasuhteiltaan oikeita, oikeailmeisiä tanskandoggeja. Onnittelut 

kasvattajalle vaativan rodun kanssa. 

KASV1 KP ROP-KASV 
 

Kennel Euro Power 

KASV EI ESITETTY 
 

Kennel Red Rublev  

Tasapainoinen ryhmä erinomaisen tyyppisiä koiria, joissa yhdistyy voima ja eleganssi. Onnea 

kasvattajalle vaativan rodun kanssa. 

KASV2 KP 
 
 
 

musta / harlekiini 
 

UROKSET  
 

PENTULUOKKA 
 

Jättiläisen Ganander FI30680/14 

PEN POISSA 
 

NARTUT 
 

PENTULUOKKA 
 
Jättiläisen Fragaria Vesca FI28904/14 



PEN POISSA 
 

Jättiläisen Galium Boreale FI30682/14 

7kk vanha hyvin kehittynyt, sopivan kokoinen pentu, jolla riittävän mittainen, vielä kovin pentumainen 

pää, johon toivon otsapengertä. Avonaiset luomet häiritsevät ilmettä. Kaunis kaula. Lupaavat linjat. 

Hyvä luusto. Hieman lyhyt rintakehä. Hyvä runko ikäisekseen ja hyvä takaosa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla. Erinomainen turkki ja väri. Hyvä luonne. 

PEN2 
 

Jättiläisen Gentiana Nivalis FI30678/14 

Vahva 7kk vanha narttu, jolla riittävä pään pituus, mutta pään linjat vielä kesken kehityksen. Avoimet 

luomet häiritsevät ilmettä. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset edessä. Ikäisekseen hyvä runko. Hieman 

luisu lantio, muuten hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla. Turhan suuret 

harmaat merkit. Erinomainen luonne. 

PEN1 KP ROP-PEN 
 

Jättiläisen Geranium Lucidum FI30681/14 

Hieman kevytrakenteinen pentu. Riittävän mittainen pää, jossa hieman lyhyt kuono-osa ja otsapenger 

saa kehittyä. Hyvä kaula. Riittävä luusto ja etukulmaukset. Voimakkaasti kulmautunut takaosa. Liikkuu 

vielä kepeästi, joustavalla, hyvällä askelmitalla. Hyvä väri ja luonne. 

PEN3 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Denim Danes Now Hail To The King FI21142/14 

Hyvän kokoinen, mutta vielä kovin kevyt ja ilmava. Miehekäs lupaava, oikealinjainen pää. Hieman 

avonaiset luomet häiritsevät ilmettä. Korvat voisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula. Kevyt luusto. Saisi 

olla huomattavasti paremmin kulmautunut edestä. Eturinta ja rinnan syvyys puutteelliset. Lyhyt 

rintakehä ja kauttaaltaan kapea. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu kovin kapeasti mennen tullen ja 

on hyvin voimaton takaa. Erinomainen väri ja luonne. 

JUN T 
 
Happy Harlekin's Bill FI55677/13 

Tyylikäs uros. Linjakas pää, jossa saisi olla enemmän otsapengertä. Vielä hieman takaluisu kallo. 

Kaunis kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Hieman suora olkavarsi. Vielä hieman kapea edestä. 

Ikäisekseen hyvä rungon tilavuus. Voisi olla hieman lyhyempi lanneosa. Riittävästi kulmautunut takaa. 

Liikkuu hieman voimattomasti takaa, riittävällä askelmitalla. Erinomainen väri ja luonne. 

JUN ERI1 HeJW'14 
 

Perfect Sunshine His Royal Highness FI37352/13 

Mittasuhteiltaan hieman lyhytlinjainen uros. Oikealinjainen pää, joka kaipaa otsapengertä. Hyvä kaula. 

Etuasentoinen lapa. Riittävä eturinta. Sopiva luusto. Hieman lyhyt rintakehä. Hyvin kulmautunut takaa. 

Liikkuu riittävällä askelmitalla, hieman kapeasti takaa. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

JUN EH2 
 



NUORTENLUOKKA 
 

Genedda Chacun Son Gout FI38435/13 

Tasapainoinen uros. Oikealinjainen miehekäs pää, jossa rodunomainen ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. 

Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. Erinomainen runko ja takaosa. Liikkuu riittävällä 

askelmitalla. Seistessään hyvin mallikas tanskandoggi. Erinomainen väri, luonne ja esiintyminen. 

NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA 
 

AVOINLUOKKA 
 

Churfürst Luzifer Von Schlesien SE42004/2010 

Hyvin voimakas uros, jonka toivoisin kauttaaltaan hieman elegantimmaksi. Turhan lyhyt pää, jossa 

liian voimakas kallo-osa. Avonaiset silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula. Vahva luusto. Suora 

olkavarsi ja ulkokierteiset etukäpälät. Toivoisin paremman eturinnan. Tilava runko. Vahva takaosa. 

Liikkuu kovin löysästi edestä. Toivoisin takaliikkeeseen voimaa. Hieman epäpuhdas pohjaväri. 

Erinomainen luonne ja esiintyminen. 

AVO H 
 

Grand Oak's Vin Diesel FI46124/12 

Tyylikäs uros. Oikealinjainen pää, johon toivoisin hieman pituutta kuono-osaan ja lisää otaspengertä. 

Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hieman niukasti kulmautunut edestä. Toivoisin syyvyyttä eturintaan ja 

runkoon. Hyvä rungon tilavuus. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu kovin löysästi edestä ja takaa. Hyvä 

väri, luonne ja esiintyminen. 

AVO EH1 
 

Grandisons I Want It All SE48391/2011 

Sopivan kokoinen ja vahvuinen uros, jolla hyvä pään profiili. Oikeat mittasuhteet päässä. Hyvä kaula. 

Kovin löysät kyynärpäät ja seisoo edestä ulkokierteisesti. Suora olkavarsi. Tilava runko ja riittävästi 

kulmautunut takaa. Liikkuu kauttaaltaan löysästi, riittävällä askelmitalla. Hyvä väri ja luonne. 

AVO EH2 
 

VALIOLUOKKA 
 
C'mon Just Do It FI40267/11 

VAL POISSA 
 

Grand Oak's Wannab Happyharlekin FI46126/12 

Tyylikäslinjainen uros, jolla erinomainen pään profiili. Päässä oikeat linjat ja ilme. Hyvä kaula. Sopiva 

luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. Riittävä eturinta. Hyvä runko. Normaalisti kulmautunut takaa. 

Liikkuu hieman kapeasti takaa, hyvällä askelmitalla sivusta. Erinomainen väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB HeW'14 VSP 
 

Piistar Geronimo FI26607/09 

Keskivahva uros, jolla oikeat mittasuhteet. Urosmainen pää, jossa saisi olla otsapengertä. Etuhampaista 

puuttuu. Sopiva luusto. Hieman suora olkavarsi. Hyvä ylälinja. Erinomainen runko. Normaalisti 

kulmautunut takaa. Hieman lyhyt luisu lantio näkyy taka-askeleen mitassa. Riittävä harlekiiniväritys. 

Hyvä luonne ja esiintyminen. 



VAL ERI3 
 

Rainmaster's Vito Corleone FIN52893/07 

Kookas, voimakas, linjakas uros, jolla hyvä pään profiili. Urosmainen, oikealinjainen pää. Hyvä kaula 

ja ylälinja. Vahva luusto ja runko. Hyvin kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Lähes 8-vuotias ja 

ikä näkyy jo liikkeen voimattomuudessa. Väritys OK. Erinomainen luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PU3 
 

NARTUT 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Colra's Star Points 2 Lha'D AKCWS4530990 

Tasapainoinen hyvin kehittynyt juniori. Tyylikäs oikealinjainen pää, jossa otsapenger saa vielä 

kehittyä. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. Ikäisekseen hyvä 

runko. Hyvä takaosa. Tasapainoiset, kevyet ja joustavat liikkeet. Erinomainen väri, luonne ja 

esiintyminen.  

JUN ERI1 SA PN1 SERTI HeJW'14 HeW'14 ROP 
 

Denim Danes Notorius N Renowed FI21148/14 

Vielä ilmava 10kk vanha iloinen narttu, jolla miellyttävä pään profiili. Hieman poskia. Riittävä kaula. 

Aivan liian suora edestä ja eturinta sekä rungon syvyys puuttuvat. Vielä kevyt runko. Riittävästi 

kulmautunut takaosa. Liikkuu vielä kovin kapeasti, viittävailla askelmitalla. Kaipaa luonnollisesti 

kovasti aikaa. Erinomainen väri ja luonne. 

JUN H 
 

Great Voje's Babydoll Harlequin FI18916/14 

Erittäin hyvin kehittynyt vankka, pieni narttu, joka tässä vaiheessa vaikuttaa hieman etumatalalta. Hyvä 

pään pituus ja mittasuhteet, mutta otsapenger vielä puuttuu. Hyvä luusto. Hieman painuneet ranteet ja 

pitkät käpälät. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvin lyhyt, pysty lantio. Liikkuu kovin 

vaatimattomalla askeleella takaa. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

JUN EH3 
 
Happy Harlekin's Beatrix Kiddo FI55678/13 

JUN POISSA 
 

Happy Harlekin's Elle Driver FI55679/13 

Hyvin tyylikäs narttu, jolla hyvä pään pituus ja mittasuhteet. Vielä hivenen kevyt kuono-osa. Kaunis 

kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Hieman suora olkavarsi ja vielä hieman ulkokierteiset eturaajat. Vielä 

kapea ja puutteellinen eturinta. Hyvä runko. Hieman pitkä lanne. Erinomainen takaosa. Liikkuu kovin 

kapeasti takaa, riittävällä askelmitalla. Seistessään tyylikäs. Erinomainen väri, luonne ja esiintyminen. 

JUN ERI2 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Grandisons Judgement Day SE30577/2013 



Kookas, linjakas narttu. Naisellinen oikealinjainen pää, jossa hieman kevyt kuono-osa. Korvat voisivat 

olla tiiviimmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät tassut. 

Liikkuu hieman kapeasti takaa, hyvällä askelmitalla sivusta. Hieman ylpeä hännästään. 

Harlekiiniväritys OK. Erinomainen luonne ja esiintyminen. 

NUO ERI1 SA  
 

AVOINLUOKKA 
 

Grand Oak's Pussy Cat FI46123/12 

Tyylikäs narttu. Naisellinen, oikealinjainen pää, jossa voisi olla hieman otsapengertä. Kovin pienet 

silmät. Erinomainen kaula. Sopiva luusto. Hieman suora olkavarsi. Toivoisin eturintaan syvyyttä ja 

täyteläisyyttä. Kaunis ylälinja. Erinomainen runko ja takaosa. Hieman luisu lantio. Liikkuu riittävällä 

askelmitalla. Erinomainen väri ja luonne.  

AVO ERI1 SA PN4  
 

Piistar Galadriel FI26614/09 

Tyylikäs narttu, jolla hieman kevyt oikealinjainen pää. Toivoisin hieman otsapengertä. Kaunis kaula. 

Riittävästi kulmautunut etuosa. Hieman kapea edestä. Hyvä runko ja takaosa. Kovin pitkät, litteät 

käpälät. Liikkuu melko yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla. Hieman voimattomasti takaa. Hyvä 

väritys. Hyvä luonne ja esiintyminen. 

AVO ERI2 
 

VALIOLUOKKA 
 

Big Ranger's Europa Vqd FI23724/11 

Tyylikäs vahva narttu. Naisellinen oikealinjainen pää, jossa voisi olla otsapengertä. Korvat voisivat olla 

tiiviimmät. Sopiva luusto. Hyvät tassut. Riittävästi kulmautunut etuosa. Hyvä kaula ja ylälinja. Tilava 

runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu sujuvasti. Turhan suuret mustat läiskät. Esiintyy edukseen. 

Hyvä luonne. 

VAL ERI3 SA 
 

Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

Vahva, liian urosmainen kokonaisuus. Turhan lyhyt pää, jossa leveä kallo. Liikaa huulia ja avonaiset 

silmät. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Erittäin tilava runko. Liikkuu 

hieman kapeasti mennen tullen, riittävällä askelmitalla. Erinomainen väri ja luonne. 

VAL H 
 

Erkkertin Love Love Hoppingham FI10230/13 

Linjakas narttu. Vahva, silti vielä narttumainen oikealinjainen pää, jossa hyvä otsapenger. Hieman 

poskia. Erinomainen luusto. Kaunis kaula ja selkälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. 

Hieman pitkät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti, joustavalla askeleella. Hieman löysä liikkeessä. 

Erinomainen väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PN2 VASERT CACIB  
 

Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12 

VAL POISSA 
 



Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Kookas vahva narttu, jolla kauniit linjat. Pitkä pää, jossa oikeat linjat. Voisi olla, minun makuuni, 

hieman naisellisempi pää. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. 

Hyvä vankka takaosa. Tilava runko. Saisi liikkua tehokkaammin takaa. Liikkuu viittävaille 

askelmitalla. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PN3 VACA 
 

Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10 

VAL POISSA 
 

VETERAANILUOKKA 
 

Megappon Morritortdaigua FIN12627/06 

Hyväkuntoisena esitetty tyylikäs 9-vuotias narttu. Naisellinen, oikealinjainen pää, jossa hieman lyhyt 

kuono-osa. Riittävä luusto. Kaunis kaula ja ylälinja. Suora olkavarsi. Erinomainen runko ja takaosa. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti, ikä näkyy jo liikkeessä. Hyvä väri. Ihastuttava luonne. 

VET ERI1 ROP-VET 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 

Kennel Grand Oak's  

Tasainen ryhmä erinomaisen tyyppisiä tanskandoggeja, joilla kaunislinjaiset päät. Hyvät koot ja 

vahvuudet. Onnea kasvattajalle vaativan rodun kanssa. 

KASV1 KP ROP-KASV 
 
 
 
sininen 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Grande Gremin's Especial Star FI47609/13 

Kookas, vielä kovin ilmava uros, jolle toivoisin kauttaaltaan elegantimman ja pidemmän pään. Loiva 

otsapenger. Riittävä luusto. Hyvä kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan. Kovin tyhjä 

eturinta ja runko saa syventyä. Riittävä rungon tilavuus. Hiukan niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla. Hyvä väri ja luonne. 

JUN EH1 
 

AVOINLUOKKA 
 

Sekila's Charming Danemania FI10816/12 

Sopivan kokoinen, tyylikäs uros. Miehekäs oikealinjainen pää. Kuono-osa voisi olla hieman pidempi. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Suora olkavarsi ja eturinta puuttuu. Hyvä rungon tilavuus. Syvyyttä saa tulla 

lisää. Hieman niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu kovin kapeasti ja voimattomasti takaa. Lyhyt taka-

askel. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 



AVO EH1 
 

VALIOLUOKKA 
 

Doggimainen Kalevalan Joukahaine FI48367/12 

Voimakas, aavistuksen matalaraajainen uros, jolla turhan lyhyt leveäkalloinen pää, jossa linjat eivät 

yhdensuuntaiset. Hyvä kaula ja ylälinja. Vankka raajaluusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. Toivoisin 

tiiviimmät käpälät. Tilava runko ja hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi 

edestä hyvällä askelmitalla. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PU2 VACA 
 

Bonel Ä-Yön Ducadam FIN52855/08 

Kookas uros, jolla voimakas pää, joka saisi olla kauttaaltaan linjakkaampi ja kuono-osa pidempi. Hyvä 

kaula. Sopiva luusto. Niukasti kulmautunut etuosa ja kokoonsa nähden kapea eturinta. Hyvä runko. 

Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu löysästi mennen tullen riittävällä askelmitalla itsensä hyvin 

kantaen. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI  
 

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09 

Linjakas uros, jolla turhan lyhyt ja leveä pää. Toivoisin päähän tyylikkyyttä. Hyvä luusto. Kaunis kaula 

ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI3 SA PU3 
 

Doggimainen Kalevalan Ilmarine FI48368/12 

Voimakas, hieman matala uros. Vahva pää, jossa oikeat linjat, voisi olla kauttaaltaan jalompi. Hyvät 

korvat. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hieman painunut selkä. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman luisu 

lantio. Tilava runko. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Selkä putoaa myös liikkeessä ja askelmitta voisi 

olla tehokkaampi. Hyvä väri ja luonne. 

VAL EH 
 

Doggimainen Kalevalan Väinämöine FI48366/12 

Tyylikäs, hieman kevyt kokonaisuus. Hyvä pään profiili. Hieman lyhyt kuono-osa. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Riittävä luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. Sopiva runko. Hyvin kulmautunut takaa. 

Liikkuu hieman kapeasti mennen tullen, riittävällä askelmitalla. Hyvä väri ja luonne. 

VAL ERI4 SA PU4 
 

Riveran Call Me Fogman Jr. FI49906/11 

Tyylikäs uros. Toivoisin elegantimman, pidemmän pään ja enemmän otsapengertä. Hyvät korvat. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. Hyvät tassut. Liikkuu tasapainoisesti, 

riittävällä askelmitalla. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB HeW'14 ROP 
 

NARTUT 
 

AVOINLUOKKA 
 



Bonel Diamante Celeste FI46987/11 

Tyylikäs narttu, jolle toivoisin selväpiirteisemmän pään. Enemmän otsapengertä ja voimakkaamman 

kuono-osan. Tyylikäs kaula. Hyvä ylälinja. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä rungon tilavuus. 

Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu hieman kapeasti takaa riittävällä askelmitalla. Hyvä väri ja luonne. 

AVO ERI1 
 

Doggimainen Kalevalan Aino FI48365/12 

Kovin kevyt ja ilmava narttu. Riittävä pään pituus. Kallo-osa voisi olla elegantimpi ja otsapenger 

selvempi. Hyvä kaula. Kovin niukasti kulmautunut edestä ja rinnan syvyyv puuttuu. Ikäisekseen kevyt 

runko. Normaalisti kulmautunut takaa. Liikkuu korkealla etuaskeleella, hyvin takaa. Hyvässä 

lihaskunnossa. Hyvä väri ja luonne. 

AVO H 
 

VALIOLUOKKA 
 

Lha Danes Beccaria Pearl FI28329/12 

Iloinen narttu, jolla sopiva vahvuus. Riittävä pään pituus ja linjat. Toivoisin enemmän otsapengertä. 

Korvat voisivat olla päänmyötäisemmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava 

runko. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävällä askelmitalla. Hyvä väri ja iloinen suhtautuminen 

näyttelytilanteeseen.  

VAL ERI1 SA PN1 CACIB HeW'14 VSP 
 

Bonel Dana Sofia FI46981/11 

Kookas narttu, jolla oikealinjainen riittävän mittainen pää. Toivoisin hieman otsapengertä. Hyvä kaula. 

Etuasentoinen lapa ja suora olkavarsi. Riittävä luusto. Toivoisin täyteläisyyttä ja syvyyttä eturintaan. 

Riittävä runko ja takaosan kulmaukset. Liikkuu hieman vaatimattomalla taka-askeleella. Hyvä väri ja 

luonne. 

VAL ERI3 
 

Bonel Dolce Vita FI46980/11 

Seistessään tyylikäs narttu, jolla oikealinjainen, riittävän pitkä pää. Kaunis kaula ja ylälinja. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä eturinta ja runko. Liikkuu riittävällä askelmitalla. Hieman 

ponnettomasti takaa. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

VAL ERI2 SA PN3 VACA 
 

C'mon Legacy Of Valeriana FI50356/12 

Kookas narttu jolle toivoisin kauttaaltaan pidemmän ja elegantimman pään. Hieman pyöreä kallo. 

Kaunis kaula. Sopiva luusto. Suora olkavarsi. Toivoisin täyteläisemmän ja syvemmän eturinnan. Tilava 

runko. Hieman luisu lantio, muuten normaalisti kulmautunut takaosa. Liikkuu löysästi mennen tullen. 

Selkä pettää liikkeessä. Käyttäytyy tänään hieman jännittyneesti kehässä. OK väri. 

VAL EH 
 

Sovereigndane's Baby Bubbles FI43027/12 

Linjakas narttu. Elegantti, naisellinen pää. Toivoisin hieman otsapengertä. Kaunis kaula ja ylälinja. 

Riittävä luusto. Hieman kapea edestä. Riittävä runko. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Hyvin 

kulmautunut takaa. Liikkuu kovin kapeasti mennen tullen riittävällä askelmitalla. Turhan kuroutunut 

vatsalinja. Väri OK. Hyvä luonne. 



VAL EH4 
 

VETERAANILUOKKA 
 

Bonel Victoria FIN46546/05 

Linjakas, erinomaisessa kunnossa esitetty 9,5-vuotias narttu. Oikealinjainen, hieman lyhyt pää. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Hieman suora olkavarsi. Sopiva luusto. Hyvä runko ja takaosa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla ikäisekseen. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen. 

VET ERI1 SA PN2 ROP-VET 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 

Kennel Bonel 

Ryhmä oikean tyyppisiä. Riittävän vahvoja ja silti elegantteja koiria, joilla on riittävät pään pituudet. 

Hyvät värit ja luonteet. Onnea kasvattajalle vaativan rodun parissa. 

KASV1 KP ROP-KASV 
 

Kennel Doggimainen 

KASV EI ESITETTY 


