
Kuopio 7.8.2016
tuomari: Soile Bister

keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Danemate Aramis FI52508/15
JUN POISSA

VALIOLUOKKA

Edendane’s Jar Jar Binks FI27234/11
Erinomaisen tyyppinen, vahva maskuliininen, kaunislinjainen uros, voisi olla aavistuksen lyhyempi 
lanneosaltaan. Hyvin kaunis pää ja ilme, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset ja käpälät. 
Kaunis kaula, liikkuu varsin hyvin, väri ok, hyvä luonne.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP

Edendane’s News Flash FI27850/14
Kaunislinjainen, hyväluustoinen, tasapainoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet, ikäisekseen hyvä 
runko, kaunis pää, hieman avoimet silmäluomet. Hyvä eturinta, raajat sekä käpälät, liikkuessa häntä
nousee, liikkuu yhdensuuntaisesti, takaraajan työntö voisi olla voimakkaampi. Hyvä luonne.
VAL ERI2 SA PU2 VACA

Red Rublev Man For All Seasons FI23648/14
Hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis 
pää ja ilme, hyvä eturinta, raajat ja käpälät, kauniisti juovittunut. Hieman jäykkä takaliike ja hännän
pää kiertyy. Hyvä luonne.
VAL ERI3 SA PU3

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Danemate Arhena FI52506/15
Hyvin kaunis nuori narttu, hyvin feminiininen, erinomainen luusto, varsin hyvä ylälinja. Hyvä pää, 
kaunis kaula, ikäisekseen hyvä runko, hieman niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvät 
käpälät, oikea-asentoinen häntä, erittäin hyvät liikkeet, hyvä väri, miellyttävä luonne.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI

Dogiwogin Isabella Rossellini FI30886/15
Riittävä luustoinen, vielä kovin ilmava, feminiininen narttu. Pää ok, toivoisin paremmat kulmaukset
etuosassa, takaraajat ok, hyvät käpälät. Liikkuu sivusta ok, takaa kinnerahtaasti, hyvä juovitus. 
Miellyttävä luonne.
JUN EH3

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15



Hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla hyvät mittasuhteet, melko hyvä pää, 
riittävät kulmaukset. Lupaava eturinta, hyvät käpälät, väri rinnassa ja hännässä saa vielä puhdistua. 
Hieman tehoton takaliike.
JUN ERI2

Edendane’s Diamonds R Big Deal FI55367/15
Hieman takakorkea, hyväluustoinen ja ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu. Turhan runsaat huulet, 
hieman avoimet silmäluomet, kaunis niskalinja, erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut edestä, 
hieman niukka polvikulma, värin rinnassa ja hännässä tulee vielä puhdistua. Toivoisin lisää 
takatyöntöä. Hyvä luonne.
JUN EH4

NUORTENLUOKKA

Hyacinth Van Acasius NHSB2976630
Hyväluustoinen hieman varovaisesti käyttäytyvä feminiininen narttu. Ylälinja voisi olla hieman 
tyylikkäämpi ja kuono aavistuksen pitempi, ikäisekseen hyvä runko, kulmaukset ok. Käpälät 
voisivat olla tiiviimmät, kaunis väri. Hieman alas kiinnittynyt häntä, etuliikkeet eivät täysin 
tasapainossa, luonne määrää palkintosijan.
NUO H

AVOINLUOKKA

Edendane’s Centerfold Holder FI27853/14
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Edendane’s Mona Lisa Smile FI48907/09
Hieman tukeva, mutta erittäin hyvä runkoinen ja hyvä luustoinen, kaunis narttu. Hyvä pää, kaunis 
kaula, erinomaiset raajat ja käpälät, hieno eturinta, hyvin juovittunut, hieman alas kiinnittynyt 
häntä, hyvä sivuliike, kinnerahdas takaa. Hyvä luonne.
VAL ERI2 SA PN3 VACA

Edendane’s Queen Of Hearts FI43473/12
Hyvin kaunis, tasapainoinen narttu, hieman tukevassa kunnossa. Erinomainen luusto, hyvin kaunis 
pää, kaunis ylälinja ja hyvät mittasuhteet. Erinomainen eturinta, hyvät raajat ja käpälät, hieman 
epäpuhdas väri. Liikkuu varsin hyvin, oikea-asentoinen häntä. Hyvä luonne.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

X-Foot’s Pern Page SE24048/2012
Hyväluustoinen ja –runkoinen narttu, jolla selkä pettää. Kuono saisi olla pidempi, hieno eturinta ja 
kaunis niskan kaari, pukinjalat. Hyvät kulmaukset, mutta saisi seisoa takaraajoillaan tukevammin, 
tulisi olla yhdensuuntaisempi edestä ja takaa katsottuna. Luonne ok.
VAL T

X-Foot’s Trias True Love SE18344/2013
Hieman matalaraajainen, hyväluustoinen narttu, jolla tulisi olla paremmin rakentunut etuosa. Liian 
pystyasentoinen kaula, johtuen liian pystyistä lavoista, toivoisin paremman pään. Vahva eturinta ja 



hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, mutta hieman ulkokierteiset takakäpälät. Hyvä juovitus, 
hieman alas kiinnittynyt häntä, saisi edestä liikkua paremmin. Hyvä luonne.
VAL H

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Edendane’s
Erinomainen ryhmä, kaikki koirat eri yhdistelmistä. Kaikilla hyvät rakenteet ja oikeat olemukset, 
onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV.

musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
Hyvin lupaava nuori uros, kaunis ylälinja, ikään sopiva runko, hyvä pään muoto. Suupielet ja 
kaulanahkaa voisivat olla tiiviimmät, hieman niukat kulmaukset. Käpälät ok, hyväasentoinen häntä, 
lupaavat liikkeet. Erinomainen luonne.
JUN ERI1

NUORTENLUOKKA

Bonel I’m Irresistible FI31664/15
Vahvaluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolle toivoisin tyylikkäämmän ylälinjan, kallo 
voisi olla litteämpi, kaulanalusnahkaa. Hyvät kulmaukset, toivoisin tiiviimmät käpälät, alas 
kiinnittynyt häntä. Pitkät, mutta vielä epätasapainoiset liikkeet. Hieman tottumaton esiintyjä.
NUO EH2

Genedda Ègoíste FI55763/14
Vahvaluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla on sivusta katsottuna hieman kaarevat 
kyynärluut ja etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Varsin hyvä pää, kaula voisi olla 
näyttävämpi ja ylälinjan tulisi olla tyylikkäämpi. alas kiinnittynyt häntä, joka kaartuu turhan paljon. 
Tehoton takatyöntö, pohjavärissä pientä pilkutusta. Hyvä luonne.
NUO H

Grande Gremin’s Famous Freetrik FI48546/14
Kaunis linjainen ja tasapainoinen, riittävä luustoinen uros. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, varsin hyvä
pää, niskalinja voisi olla vieläkin tyylikkäämpi ja lavat aavistuksen viistommat. Hyvät olkavarret, 
takaosa ok, erinomaiset sivuliikkeet, myös yhdensuuntaiset edestä ja takaa. Väri voisi olla syvempi, 
erinomainen luonne.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP

AVOINLUOKKA



Denim Danes Now Hail To The King FI21142/14
Kovin laiha ja rungoton uros, jolla tulisi olla huomattavasti vahvempi takaosa. Vahva kallo, hyvä 
pään yläprofiili, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, niukka eturinta ja rintakehä. Jyrkkä lantio, 
kovin epäpuhdas väri, kovin ahtaat ja tehottomat takaliikkeet. alas kiinnittynyt häntä, luonne ok.
AVO T

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Genedda Femme D’état FI19219/15
Vahvaluustoinen, hyvin kehittynyt narttu, jolla varsin hyvä ylälinja ja mittasuhteet. Turhan pitkä 
otsapenger ja melko voimakas otsauurre, niskalinja voisi olla tyylikkäämpi. Hyvät kulmaukset, 
toivoisin tiiviimmät käpälät, pohjavärissä pientä pilkutusta. Hyvä häntä, liikkuu varsin hyvin, hyvä 
luonne.
NUO EH3

Glory’s Starlit From Alaska To Dd FI44543/15
Kaunislinjainen, hyvärakenteinen, vielä kovin rungoton narttu. Feminiininen, kuono voisi olla 
hieman vahvempi. Niukasti kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa, hyvät käpälät. Väri voisi olla 
syvempi, oikea-asentoinen häntä, ensiluokkaiset liikkeet, olisi enemmän edukseen hieman 
tukevammassa kunnossa.
NUO ERI1

Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Vahvaluustoinen, hyvin kehittynyt narttu, jonka tulisi olla itsevarmempi. Toivoisin tyylikkäämmän 
ylälinjan, melko hyvä pää, hieman avoimet silmäluomet. Toivoisin viistommat lavat, hyvät 
olkavarret ja takakulmaukset, mutta seisoo kinnerahtaasti, takakäpäliä ulos kääntäen. Alas 
kiinnittynyt häntä, peräpeilissä ja takaraajoissa lähes olematon karvapeite. Pitkä sivuliike, kovin 
ahdas takaa, tulisi olla itsevarmempi.
NUO H

Grande Gremin’s Fortunate Felinda FI48548/14
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, riittävä luustoinen narttu, hyvä ylälinja ja mittasuhteet. Varsin hyvä 
pää, hyvä niskan kaari, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, käpälät voisivat olla tiiviimmät. 
Hieman korkea-asentoinen häntä, takatyöntö voisi olla tehokkaampi. Värin tulisi olla syvempi, hyvä
luonne.
NUO EH2

VALIOLUOKKA

Grand Oak’s Scarlett O’hara FI22372/10
Matalaraajainen, aivan liian rungokas narttu, jolla on kovin pieni maavara. Raskas, urosmainen pää,
jossa tulisi olla parempi profiili, aivan liikaa huulia. Hyvät kulmaukset, tiiviit käpälät, hieman alas 
kiinnittynyt häntä, raskaat liikkeet. Valkoisen värin tulisi olla ilman pilkutusta.
VAL T

Grande Gremin’s Black Belinda FI56355/10
Vahvaluustoinen, vahva narttu, joka on turhan lihava. Saisi kokonaisuudessaan olla hieman 
feminiinisempi. Hyvä pään muoto, mutta turhan paljon huulia. Hyvät raajat, ylälinjan tulisi olla 



tyylikkäämpi, alas kiinnittynyt häntä. Hyvä sivuliike, mutta takaa kinnerahdas ja edessä löysyyttä. 
Hyvä väri ja luonne.
VAL H

Ozaenas So Cute FI32183/14
Hyväluustoinen ja –runkoinen, feminiininen narttu, jolla melko hyvä ylälinja ja melko hyvä pää, 
turhan vaaleat silmät. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hieman pitkät käpälät, hieman alas 
kiinnittynyt häntä. Varsin hyvät liikkeet, miellyttävä luonne.
VAL ERI1

sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Naurava Kulkuri FI54292/15
Hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolle toivoisin hieman tyylikkäämmän ylälinjan,
varsin hyvä pää. Niukasti kulmautunut edestä, turhan pystyt ranteet, hyvät takakulmat, ikäisekseen 
hyvä runko, turhan laskeva lantiolinja ja alas kiinnittynyt häntä. Tiiviit käpälät, hieman jäykkä 
takaliike, eikä vielä oikein hallitse raajojaan, hyvä luonne.
JUN EH2

Doggimainen Sibeliukse Kullervo FI53918/15
Hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori uros, jolla voisi olla tyylikkäämpi ylälinja, hyvä
pään pituus, mutta pitkä otsapenger. Niukahkot, mutta keskenään tasapainoiset kulmaukset, 
ikäisekseen hyvä runko, takatyöntö voisi olla tehokkaampi. Yhdensuuntainen edestä ja takaa, 
puhdas väri, hyvä luonne.
JUN ERI1

VALIOLUOKKA

Doggimainen Kalevalan Väinämöine FI48366/12
Hyväluustoinen ja hyvärunkoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, varsin hyvä pää. Riittävä kaula ja 
riittävä eturinta, hyvät kulmaukset, hieman alas kiinnittynyt häntä. Liikkuu hyvin, hyvä väri ja 
luonne.
VAL ERI2 SA PU2 VACA

Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Kaunislinjainen, hyväluustoinen ja hyvärunkoinen, maskuliininen uros. Hyvä pään profiili, melko 
vahva kallo, hyvät silmät, kaunis niskan kaari. Hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset ja 
käpälät. Väri saisi olla puhtaampi, erittäin hyvät liikkeet ja luonne.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

VETERAANILUOKKA

Bonel Zardoz FI46710/07



Hyväluustoinen 9-vuotias uros, jossa ikä jo painaa, ylälinja saisi olla tyylikkäämpi. Varsin hyvä 
pää, runsas ienkasvu lähes peittää hampaat. Niukasti kulmautunut edestä ja niukka eturinta, turhan 
viettävä lantiolinja, takakulmaukset ok, värin tulisi olla puhtaampi. Erinomainen luonne, ikä näkyy 
liikkeissä.
VET EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyväluustoinen narttu, jolle toivoisin tyylikkäämmän ylälinjan ja 
paremman pään profiilin. Niukasti kulmautunut edestä, pyöristyvä lantiolinja ja alas kiinnittynyt 
häntä. Takaosa saa vielä vahvistua, hieman epäpuhdas väri. Hyvä sivuaskel, mutta kinnerahdas 
takaa, hyvä luonne.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Täti Monika FI46243/14
Hyväluustoinen, hyvin kehittynyt narttu, jolle toivosin tyylikkäämmän ylälinjan, melko leveä kallo. 
Riittävästi kulmautunut edestä, mutta turhan suorat takaraajat, toivoisin tiiviimmät käpälät. 
Liikkeessä korkea-asentoinen häntä. Liikkuu takaa hieman epävakain kinterein ja takatyöntö saisi 
olla tehokkaampi. Miellyttävä luonne.
NUO H

Queeni Vom Frankenland FI13257/15
Hyvin kehittynyt, vahvaluustoinen narttu, jolle toivoisin tyylikkäämmän ylälinjan. Melko runsaat 
huulet ja kaulanalusnahkaa, kuono voisi olla pidempi. Hyvä eturinta ja rintakehä, tulisi seistä 
tasapainoisemmin, melko jyrkkä lantio, hieman alas kiinnittynyt häntä. Toivoisin puhtaamman 
värin, hyvät liikkeet ja luonne.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Piistar For Mona Lisa FI17841/09
AVO POISSA

VALIOLUOKKA

Bonel Diamante Celeste FI46987/11
Hyväluustoinen, hyvärunkoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus, mutta pitkä 
otsapenger ja hieman taakse laskeva kallo. Kulmaukset ok, mutta takaosa saisi olla vahvempi ja 
saisi seistä tasapainoisemmin takaraajoillaan. Varsin hyvät liikkeet, hyvä väri ja luonne. Laskeva 
lantio ja hieman alas kiinnittynyt häntä.
VAL ERI1

Bonel Dolce Vita FI46980/11



Hyvärakenteinen narttu, jolla selkä hieman pettää sekä seistessä että liikkeessä. Pää voisi olla 
pidempi ja huulet tiiviimmät. Kaunis kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset. Hyvä 
hännän kiinnitys, epäpuhdas väri, yhdensuuntaiset liikkeet, mutta toivoisin lisää takatyöntöä.
VAL EH2

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Doggimainen 
3 eri yhdistelmää. Kolme ”kersaa” eivät vielä oikein istu tähän ryhmään. Tyyppi on kuitenkin oikea,
odotellaan jotta saavat runkoa ja oppivat hallitsemaan raajansa.
KASV1


