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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
Hyvänkokoinen, erinomainen rungon mittasuhteet omaava juniori, kaunis ylälinja, hyvä kallo-osa, 
oikein sijoittuneet korvat, toivoisin leveämmän ja voimakkaamman alaleuan. Kaunis kaula, vahva 
säkä, hyvä eturinta, erinomaiset suuret eturaajat. Rintakehä saisi olla pidempi ja lanneosa lyhyempi,
riittävät polvikulmaukset, takaliikkeiden tulee vielä tasapainottua, miellyttävä käytös.
JUN ERI1 ROP-JUN

Mafia La Esperanza VDH/DDC128392
Voimakasrunkoinen, riittävän raajakorkeuden omaava uros. Yhdensuuntaiset päänlinjat, hieman 
liikaa löysiä huulia sekä kaulanalusnahkaa, toivoisin vähemmän avoimet silmäluomet. Hyvä kaula, 
vahva raajaluusto, etuosan tulee tasapainottua, kääntää eturaajojaan ulospäin. Jyrkkä lantio, 
takaliikkeiden tulisi olla yhdensuuntaisemmat, samoin etuliikkeiden, kokonaisuudessaan tarvitsee 
aikaa saavuttaakseen tasapainon.
JUN H

VALIOLUOKKA

Edendane’s Jar Jar Binks FI27234/11
Erinomaista rotutyyppiä edustava kaunislinjainen uros, oikea voima ja jalouden suhde rungossa. 
Erinomaiset yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvät silmät, hieno huulilinja, hyvä kaula, erinomainen 
säkä, rodunomaiset kulmaukset, erinomainen pitkä rintakehä. Oikea alalinja, liikkuu tasapainoisesti,
rodunomainen omanarvontunteva käytös.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

Edendane’s News Flash FI27850/14
Hyvänkokoinen uros, oikeat rungon mittasuhteet, kauniit tummat silmät, oikeat pään linjat, 
toivoisin hieman leveämmän alaleuan. Hyvä runko ja raajaluusto, olkavarsi voisi olla hieman 
viistompi, hyvä leveä reisi, hieman jyrkkä lantio ja korkeahko hännänkanto liikkeessä. Liikkuu 
hyvin sivulta, toivoisin tasaisemman alalinjan.
VAL ERI3 SA PU3

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Maskuliininen kaunislinjainen uros, erinomaiset rungon mittasuhteet, erinomainen ylälinja 
seistessä. Hyvä kallo-osa, erinomaiset silmät, riittävä kuono-osan pituus, melko voimakkaat 
huulipussit. Hyvä kaula, säkä ja eturinta, hieman pehmeyttä ranteissa, riittävä rintakehän pituus. 
Liikkuu hieman ulkokierteisesti edestä, hyvä askelpituus sivuliikkeessä.
VAL ERI2 SA PU2 VACA

NARTUT



JUNIORILUOKKA

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Feminiininen, kaunislinjainen juniorinarttu, oikeat rungon mittasuhteet, hyvät pään linjat ja kuono-
osan pituus, mutta toivoisin alaleuan hieman vankemmaksi ja kokonaisuudessaan kuono-osa saisi 
olla täyteläisempi silmien alta, paremmin meislautunut. Hyvä eturinta, kaula ja säkä, erinomainen 
raajaluusto, hyvät ranteet ja käpälät, ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Liikkuu joustavasti, 
hieman turhan kuroutunut alalinja.
JUN ERI2

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Erittäin hyvärunkoinen juniorinarttu, jolla erinomainen pitkä rintakehä. Yhdensuuntaiset pään linjat,
hieman avoimet luomet, toivoisin paremmin kannetut korvat. Hyvä kaula ja säkä, sopiva 
raajaluuston voimakkuus. Etuliikkeiden tulee vielä tasapainottua, hyvät sivuliikkeet, ajoittain 
liikkeessä vielä takakorkea.
JUN ERI1 SA PN4 VASERT

NUORTENLUOKKA

Hyacinth Van Acasius NHSB2976630
Hyväkokoinen oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu. Kauniit yhdensuuntaiset pään linjat, 
erinomainen muoto, maksi, pitkä kaula. Hyvä rintakehä, toivoisin hieman pidemmän rintakehän, 
taipumusta hieman kääntää eturaajoja ulospäin, hyvät takaraajat ja käpälät. Liikkuu hyvin takaa, 
eturaajojen liike saisi olla tasapainoisempi, voisi omata hieman enemmän itseluottamusta.
NUO ERI1 SA PN3 SERTI

AVOINLUOKKA

Edendane’s Centerfold Holder FI27853/14
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09
Erinomainen, rotutyyppiä edustava kaunislinjainen narttu. Yhdensuuntaiset pään linjat, 
erinomaisesti rakentunut edestä, hieno pitkä rintakehä, rodunomaiset kulmaukset. Oikea ryhti ja 
asenne, erinomainen karvapeite, hieno säkä nartulla, liikkuu hyvin sivulta, rauhallinen käytös.
VAL ERI2 SA PN2 VACA

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Kaunis klassista rotutyyppiä edustava narttu, jolla ideaalit rungon mittasuhteet ja upea ylälinja. 
Yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis huulilinja, erinomainen maski, narttu jolla hyvät rodunomaiset 
yksityiskohdat ja terve anatomia. Liikkuu erinomaisesti, oikea asenne ja käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP-2

X-Foot’s Perm Page SE24048/2012
Feminiininen kokonaisuus, riittävä koko nartuksi, hyvä kallo-osa, hyvä maski, toivoisin hieman 
leveämmän alaleuan, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä kaula ja säkä. Kokoon sopiva runko ja 
raajaluusto, valitettavasti kovin pehmeä ylälinja ja liikkuu kovin leveästi ja ulkokierteisesti edestä. 
Palkintosija määräytyy liikkeestä sekä pehmeästä ylälinjasta.



VAL EH4

X-Foot’s Trias True Love SE18344/2013
Riittävän kokoinen feminiininen narttu, jolle toivoisin kuitenkin hieman lisää raajakorkeutta. hyvät 
päänlinjat, hyvä kaulan pituus. Voimakas eturinta, kokoon sopiva runko ja raajaluusto, hieman lyhyt
häntä, hyvä väritys. Liikkuu hyvin takaa, lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeessä, miellyttävä käytös.
VAL ERI3

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s 
Kasvattajaluokka joka koostuu erinomaisen rotutyypin koirista. Oikeat rungon mittasuhteet ja 
raajakorkeudet, yhdensuuntaiset pään linjat, vahvat kaulat ja hyvät säät. Koirissa ilmenee 
erinomaisesti yksityiskohdat joita rodussa haetaan yhdistettynä terveeseen anatomiaan.
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Bonel I’m Ace Of Spades FI31663/15
Hyvänkokoinen, oikeat rungon mittasuhteet omaava uros. Kaunis kaula ja säkä, vahva hieman syvä 
kallo-osa, toivoisin tummemmat silmät ja tiiviimmät huulet. Vahva raajaluusto, olkavarsi saisi olla 
viistompi, hyvä leveä reisi. Lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeessä, tasapainoiset sivuliikkeet, 
hieman turhan voimakkaasti kuroutunut alalinja.
JUN ERI1 SA PN3 VASERT

Ozaenas Time Traveller FI46278/15
Hyväkokoinen uros, vahva kallo-osa, huulet saisivat olla huomattavasti tiiviimmät, avoimet 
silmäluomet, näyttää valkoista silmissä. Vahva kaula, hyvä eturinta, olkavarsi saisi olla viistompi, 
toivoisin tasapainoisemmin kulmautuneet takaraajat, toivoisin paremman harlekiinivärityksen. 
Jyrkkä lantio, avoimet käpälät, liikkeessä ylälinja ja liikkeiden tulee tasapainottua, samoin toivoisin 
vähemmän kuroutuneen alalinja.
JUN H

Ozaenas Top-Level Teddybear FI46276/15
Hyväkokoinen harlekiiniuros, hyvät rungon mittasuhteet ja raajakorkeus. Yhdensuuntaiset pään 
linjat, hyvä huulilinja, vahva kaula, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä raajaluusto, toivoisin hieman
pidemmän rintakehän. Harlekiiniväritys voisi olla parempi, ylälinjan tulee tasapainottua, liikkuu 
hyvin edestä, pyöristää ylälinjaansa liikkeessä, vallaton käytös.
JUN EH2

NUORTENLUOKKA

Genedda Ègoíste FI55763/14



Hyvän kokoinen uros, oikeat rungon mittasuhteet ja raajakorkeus. Yhdensuuntaiset pään linjat, 
huulilinja saisi olla tiiviimpi, alaleuka hieman korostuneempi. Hyvä kaula ja säkä, toivoisin 
viistomman olkavarren, riittävä rintakehän pituus, ei tänään parhaassa karvapeitteessä, hieman ohut 
karvapeite raajoissa. Ranteissa tulisi olla enemmän joustoa, jyrkkä lantio, turhan voimakkaasti 
kuroutunut alalinja. Liikkuu hyvin sivulta, koiran tulee kokonaisuudessaan tasapainottua.
NUO H

Genedda Fait Du Prince FI19211/15
Hyvänkokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo-osa, yhdensuuntaiset pään linjat, 
toivoisin tummemmat silmät, korvat voisivat olla paremmin asettuneet. Vielä kapea edestä, 
toivoisin viistomman olkavarren, taipumusta kääntää eturaajojaan ulospäin, hyvä raajaluusto. 
Harlekiiniväritys saisi olla pohjavärin osalta puhtaamman valkoinen. Jyrkkä lantio ja korkea 
hännänkanto liikkeessä, etuosan kapeus ja kehittymättömyys heijastuu etuliikkeisiin, hyvä käytös.
NUO H

Grande Gremin’s Famous Freetrik FI48546/14
Tasapainoisesti rakentunut musta uros. Yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis kaula, hyvä säkä. Silmät
saisivat olla tummemmat, hyvin rakentunut edestä, erinomainen pitkä rintakehä, hyvin 
kulmautuneet takaraajat. Liikkuu tasapainoisesti, oikea ulottuvuus erityisesti sivuliikkeessä, hyvä 
lihaskunto.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP

AVOINLUOKKA

Denim Danes Now Hail To The King FI21142/14
Hyvänkokoinen, oikeat rungon mittasuhteet omaava uros. Vahva kallo-osa, yhdensuuntaiset pään 
linjat. Hyvä kaula ja säkä, eturinta saisi olla korostuneempi, hyvä raajaluusto, toivoisin pidemmän 
rintakehän. Korkea kinner ja taipumusta seistä kinnerahtaasti takaa, jyrkkä lantio. Liikkuu 
kinnerahtaasti takaa, yhdensuuntaiset etuliikkeet, toivoisin vähemmän kuroutuneen alalinjan, 
erinomainen käytös.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

Genedda Chacun Son Gout FI38435/13
Maskuliininen, oikealla ulottuvuudella sivulta liikkuva uros. erinomaiset yhdensuuntaiset pään 
linjat, kaunis ilme, vahva kaula, voimakas eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi ja lanneosa 
lyhyempi, hyvät ranteet ja käpälät. Valitettavasti pehmeä ylälinja liikkeessä, samoin hieman jyrkkä 
lantio. Erinomainen käytös.
VAL ERI1 SA PU2 VACA

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Bonel I’m Beautiful FI31659/15
Hyvän kokoinen juniorinarttu, erinomaiset yhdensuuntaiset pään linjat, vaaleat silmät, hyvä kaula ja
säkä, riittävästi kulmautunut edestä. Riittävä raajaluusto, tässä kehitysvaiheessa vielä takakorkea 
ylälinjaltaan, hieman jyrkkä lantio, liikkuu hyvin edestä, hieman turhan voimakkaasti kuroutunut 
alalinja, tarvitsee aikaa.



JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Genedda Eau De Rose FI55764/14
Feminiininen kokonaisuus, oikeat rungon mittasuhteet, yhdensuuntaiset pään linjat, toivoisin 
tiiviimmät huulet, voimakkaat huulipussit, silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja säkä, 
puutteellinen eturinta ja niukasti kulmautunut edestä. Kokoon sopiva raajaluusto, esitetään tänään 
turhan hoikassa kunnossa, tarvitsee lisää massaa, jyrkkä lantio, hieman korkea hännän kanto, kevyet
sivuliikkeet, tarvitsee aikaa.
NUO H

Genedda Femme F’état FI19219/15
Hyvänkokoinen tilavarunkoinen narttu, yhdenmukaiset hyvät pään linjat, alaleuka voisi olla 
korostuneempi. Hyvä kaula ja säkä, toivoisin viistomman olkavarren, harlekiiniväritys voisi olla 
puhtaampi. Hyvät ranteet ja käpälät, toivoisin tiiviimmän ylälinjan liikkeessä, riittävä ulottuvuus 
sivuliikkeessä.
NUO EH2

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Feminiininen, oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu, rungosta puuttuu vielä rodunomainen 
voima ja volyymi, rintakehä saisi olla pyöreämpi ja pidempi. Oikealinjainen pää, yhdensuuntaiset 
pään linjat, kaunis ilme, hieman kevyt alaleuka. Kokoon sopiva raajaluusto, liikkuu hyvin takaa, 
tarvitsee aikaa, oikea ulottuvuus sivuliikkeissä, palkintosija määräytyy rungottomuudesta.
NUO H

Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Oikeat rungon mittasuhteet omaava, hyvänkokoinen narttu, jolla kaunis ylälinja seistessään. 
Yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä huulilinja, vahva säkä, hyvä eturinta, voimakkaasti kulmautuneet 
takaraajat. liikkuu oikealla ulottuvuudella takaa, toivoisin hieman lisää itseluottamusta käytökseen.
NUO ERI1 SA PN3 VASERT

Grande Gremin’s Fortunate Felinda FI48548/14
Hyvänkokoinen nuori narttu, kauniit yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä huulilinja, kaula ja säkä. 
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvä eturinta, hyvä rintakehä, leveä reisi, hyvä karvapeite, mutta 
musta väri saisi olla väritykseltään syvemmän musta. Hieman jyrkkä lantio, yhdensuuntainen 
etuliike, tarvitsee aikaa.
NUO EH3

AVOINLUOKKA

Bonel Flower Child FI52877/12
Hyvänkokoinen tilavarunkoinen narttu, oikeat rungon mittasuhteet. Yhdensuuntaiset pään linjat, 
hieman maskuliininen ilme, vahva kaula, hyvä eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto, musta väri saisi 
olla sävyltään voimakkaamman musta. Ei saa saada lisää massaa runkoon, tarvitsee hieman lisää 
itseluottamusta. Eturaajojen liike saisi olla yhdensuuntaisempi.
AVO ERI2

Ozaenas Sparkling Shalimar FI32184/14



Feminiininen, oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu. Kaunis tasapainoinen ylälinja seistessä, 
yhdensuuntaiset pään linjat, erinomainen säkä ja kaula. Tasapainoinen rakenne, rodunomaiset 
kulmaukset, erinomainen rintakehän pituus, hyvä lihaskunto. Liikkuu erinomaisesti joka suunnalta.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA CACIB VSP

VALIOLUOKKA

Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
7 –vuotias, yleisvaikutelmaltaan hieman turhan raskas narttu, kaipaisin hieman lisää jaloutta, 
samoin kun narttumaisuutta. Yhdensuuntaiset pään linjat, maskuliininen ilme, vahva raajaluusto. 
Hyvä kaula ja säkä, alalinja saisi olla tiiviimpi, jolloin narttu saisi hieman enemmän raajakorkeutta. 
Toivoisin liikkeisiin lisää helppoutta, tänään pehmeä ylälinja.
VAL EH2

Ozaenas So Cute FI32183/14
Oikeat rungon mittasuhteet omaava, hyväkokoinen narttu. Hyvät pään linjat, silmät voisivat olla 
tummemmat, vahva kaula, selvä säkä, kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hyvin kulmatunut takaa, 
edestä olkavarsi voisi olla viistompi, ideaali karvapeitteen laatu. Liikkuu hyvin takaa, hyvä 
lihaskunto, hieman korkea hännänkanto liikkeessä.
VAL ERI1 SA PN2 VACA

VETERAANILUOKKA

Immortala Viva America Liberté FI57951/08
VET POISSA

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Genedda
KASV EI ESITETTY

Kennel Ozaenas
KASV EI ESITETTY

sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Naurava Kulkuri FI51292/15
Erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet, hyvät pään linjat, huulet saisivat olla tiiviimmät. 
Vielä kapea edestä ja taipumusta kääntää eturaajoja ulospäin, hyvä kaula, ikäisekseen hyvä runko. 
Toivoisin viistomman olkavarren, hyvä karvapeite, hieman jyrkkä lantio, erityisesti etuliikkeiden 
tulee tasapainottua, hyvä käytös.
JUN EH2



Doggimainen Sibeliukse Kullervo FI53918/15
Hyvän kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet omaava uros, hyvä pään pituus, jossa kauniit 
yhdensuuntaiset linjat, vahva kaula, selvä säkä. Ikäisekseen hyvin rakentunut ja tiivistynyt edestä, 
erinomainen raajaluusto. Hyvä rintakehän pituus, hyvät ranteet ja käpälät, liikkuu kevyesti ja 
tasapainoisesti, oikea hännänkanto liikkeessä.
JUN ERI1 SA VASERT ROP-JUN

AVOINLUOKKA

Artturi FI45500/14
Voimakasrakenteinen, tilavarunkoinen uros, voimakas kallo-osa, toivoisin tiiviimmät huulet, hyvä 
eturinta. Olkavarsi saisi olla viistompi, voimakas raajaluusto, ei tänään parhaassa karvapeitteessä, 
hyvät ranteet ja käpälät. hieman jyrkkä lantio, liikkuu tasapainoisesti sivulta, kokonaisuudessaan 
toivoisin hieman jalomman pään.
AVO ERI1 SA SERTI FI MVA

VALIOLUOKKA

Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erinomaista rotutyyppiä oleva maskuliininen voimakas uros, jolla kuitenkin oikea jalous 
yleisvaikutelmassa. Kaunis kaula, hyvä vahva säkä, hieno vahva kaula, erinomainen pitkä säkä. 
Yhdensuuntaiset pään linjat, huulet saisivat olla tiiviimmät, hyvin rakentunut edestä, erinomainen 
pitkä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin, hyvä lihaskunto, kauniit sivuliikkeet 
erityisesti.
VAL ERI2 SA PU2 VACA

Doggimainen Kalevalan Joukahaine FI48367/12
Voimakas uros, yleisvaikutelmaltaan matalaraajainen, raajakorkeutta saisi olla enemmän, 
yhdensuuntaiset pään linjat, mutta kallo-osa saisi olla jalompi, liikaa löysiä huulia. Leveä eturinta, 
hieman pehmeyttä ranteissa, liikkeessä antaa pitkän vaikutelman, liikkuu yhdensuuntaisesti sivulta.
VAL EH

Doggimainen Kalevalan Väinämoine FI48366/12
Tasapainoisesti rakentunut, kaunislinjainen uros, yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis huulilinja. 
Hyvä eturinta, hyvin kulmautunut ja rakentunut edestä, pitkä hyvä rintakehä, tasapainoiset 
kulmaukset. Liikkuu tasapainoisesti, kaunis ylälinja liikkeessä, hyvä lihaskunto.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

Genedda Bouc Èmissaire FI44981/12
Voimakasrakenteinen maskuliininen uros, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä ilme, erinomainen 
vahva kaula, hyvä säkä, hyvä eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto, oikea voiman ja jalouden suhde 
rungossa, eturaajojen liike saisi olla yhdensuuntaisempi, toivoisin tiiviimmän ylälinjan, saa hieman 
liikaa pituutta liikkeessä.
VAL ERI4

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Hyvänkokoinen uros, oikeat rungon mittasuhteet, kaunis ylälinja seistessä. Erinomainen pää ja ilme 
kokonaisuudessaan, hyväksyttävä purenta. Vahva raajaluusto, toivoisin hieman pidemmän 
rintakehän, hyvät takaraajat, leveä reisi, hieman jyrkkä lantio. Liikkuu hyvin edestä, toivoisin 
takaliikkeisiin hieman enemmän ulottuvuutta.



VAL ERI3 SA PU3

VETERAANILUOKKA

Bonel Zardoz FI46710/07
Edelleen tasapainoisella askelmitalla liikkuva 9 vuotias veteraani. Erinomaiset  rungon mittasuhteet,
kauniit yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvin rakentunut edestä, vahva säkä, kokoon sopiva runko ja 
raajaluusto. Ihana pirteä käytös, liikkeiden helppoudesta voisi antaa mallia monelle nuoremmalle.
VET ERI1 SA PU4 ROP-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Hyvänkokoinen juniorinarttu, erittäin feminiininen, yhdensuuntaiset pään linjat, kuono-osa voisi 
olla enemmän meislautunut silmien alta. Hyvä kaula ja säkä, seistessä tasapainoiset kulmaukset, 
riittävä rintakehän pituus. Jyrkkä lantio, liikkuu vielä hieman kinnerahtaasti takaa, tarvitsee aikaa 
valmistuakseen. Erinomainen käytös, tarvitsee aikaa.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Täti Monika FI46243/14
Hyvänkokoinen narttu, hyvä kallo-osa, voisi käyttää korviaan paremmin, vahva kaula ja säkä. 
Toivoisin hieman lyhyemmän lanneosan, hyvä eturinta, polvikulmaus saisi olla selkeämpi. Hyvät 
ranteet ja käpälät, ylälinjassa pehmeyttä, yhdensuuntaiset etuliikkeet, liikkuu hyvin sivulta. 
Kokonaisuudessa toivoisin feminiinisemmän kokonaisilmeen.
NUO EH1

Queeni Vom Frankenland FI13257/15
Riittävän raajakorkeuden omaava narttu, syvä kallo-osa, toivoisin kokonaisuudessaan 
feminiinisemmän pään ja ilmeen, huulet saisivat olla huomattavasti tiiviimmät. Riittävä kaulan 
pituus, hyvä säkä, rintakehä saisi olla hieman pidempi, tänään ylälinjassa pehmeyttä, eturaajojen 
liike saisi olla yhdensuuntaisempi, hyvä ulottuvuus sivuliikkeissä, miellyttävä käytös.
NUO EH2

AVOINLUOKKA

Piistar For Mona Lisa FI17841/09
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Bonel Diamonte Celeste FI46987/11
Erinomaiset rungon mittasuhteet omaava kaunis narttu. Erinomainen kaula, ylälinja ja säkä, hieman 
pyöreyttä kallo-osassa, mutta yhdensuuntaiset päänlinjat, kuono-osa voisi olla paremmin 
meislautunut silmien alta. Hyvin rakentunut ja kulmautunut edestä, erinomainen pitkä rintakehä. 
Liikkuu hyvin sivulta, mutta lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeissä.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP



Bonel Dolce Vita FI46980/11
Riittävän raajakorkeuden omaava, lanneosaltaan hieman pitkä narttu. Hyvä pään profiili, ilme voisi 
olla feminiinisempi, alaleuka saisi olla korostuneempi, selvät huulipussit. Vahva kaula ja säkä, hyvä
eturinta, hyvä raajaluusto, pehmeyttä ylälinjassa, yhdensuuntaiset etuliikkeet. Erityisesti liikkeessä 
narttu saa lisää pituutta rungon mittasuhteisiin.
VAL ERI2

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Bonel
Erinomaiset koot, selvät sukupuolileimat, kauniit kaulat, vahvat säkät. Kokoon sopivat raajaluusto, 
ryhmän koirat liikkuvat tasapainoisesti sivulta kaikki. Kasvattaja on onnistunut kasvatustyössään 
säilyttäneen oikean raajakorkeuden.
KASV1 KP ROP-KASV.

Kennel Doggimainen
Yleisvaikutelmaltaan hieno, tyypiltään hieman rikkonainen ryhmä. Hyvät ylälinjat, osalle toivoisin 
paremmin meislautuneet kuono-osat, hyvät raajaluusto, osa ryhmän koirista liikkuu erinomaisesti, 
osalla hieman epävakaiset liikkeet. Jatkossa kasvattajan tulee kiinnittää huomiota ylälinjojen 
tasapainoisuuteen.
KASV2 KP


