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Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA
Duplo Hh Diablo Great Dane PKR.II-128397
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, melko korostuneet kulmakaaret, melko runsaat huulet,
tummat silmät, hyvät korvat. Sopiva kaula ja säkä, hyvä eturinta, oikean mallinen
rintakehä, jyrkkä lantio, riittävät takakumaukset, liikkuu takaraajat rungon alla, melko löysät
kyynerpäät.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Samuraiwood’s Naomi Watts FI54243/16
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, lähes oikeat päänlinjat, kauniit tummat silmät,
hieman löysät silmäluomet. Kaunis kaula, hyvä säkä ja ylälinja, riittävä eturinta ja
etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä, ok takakulmaukset. Riittävä asklepituus,
aavistuksen jyrkkä lantio.
PEN1 KP ROP-PEN
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Love-Dane’s Kiss Me Quick FI38433/16
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, hieman erisuuntaiset päänlinjat, kauniit tummat silmät,
hieman ylös kiinnittyneet korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä ja ylälinja. Riittävä eturinta,
heiman etuasentoiset niukahkosti kulmautuneet eturaajat, oikean mallinen rintakehä.
Takakulmaukset voisi olla voimakkaammat, eriomaiset käpälät, erinomainen askelpituus.
JUN ERI1 SA PN2 VASERT
NUORTENLUOKKA
Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, melko erisuuntaiset pään linjat, kauniit tummat silmät,
aavistuksen löysät alaluomet, melko kevyt alaleuka, hyvät korvat, kaula ja ylälinja. Riittävä
eturinta, melko pysty olkavarsi, oikean mallinen rintakehä, olisi edukseen kuivemmassa
kunnossa, hieman jyrkkä lantio, riittävät takakulmaukset. Oikea askelpituus, hieman
ulkonevat kyynerpäät.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA

Red Rublev Lipstick Jungle FI38408/13
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikeat pään linjat, silmät saisivat olla tummemmat,
oikein kiinnittyneet korvat, riittävä kaula ja eturinta, hyvä säkä. Oikean mallinen rintakehä,
esitetään pulskassa kunnossa, hieman jyrkkä lantio. Polvikulma saisi olla voimakkaampi,
riittävä askelpituus, kovin leveä takaa.
AVO EH1

Musta / harlekiini
UROKSET
AVOINLUOKKA
Bonel I’m Irresistible FI31664/15
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, aavistuksen leveä
kalloinen pää, hyvät silmät ja korvat, kaunis kaula. Riittävä säkä ja eturinta, hieman pysty
olkavarsi, oikean mallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, hieman pitkät ja litteät käpälät,
oikeanlainen askelpituus.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA VSP
Mi’havana Jedi FI48058/14
Hieman pitkärunkoinen, erinomainen luusto, oikealinjainen pää, hieman lyhyt ja kyömy
kuono, hieman pyöreyttä kallossa. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, riittävä eturinta, melko
pysty olkavarsi, oikean mallinen rintakehä. Voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, melko
pitkä lanneosa. Melko suuria harmaita alueita, oikea askelpituus, kovin löysät kyynerpäät.
AVO EH2
VALIOLUOKKA
Grand Oak’s Vin Diesel Fi46124/12
VAL POISSA
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Genedda Gâteau D’Anniversaire FI48182/16
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, keskiruskeat silmät, oikein
kiinnittyneet korvat, hyvä kaula. Riittävä säkä, niukahko eturinta, seistessä selvästi
takakorkea, oikeamallinen rintakehä. Voimakkaasti kulmautunut lanneosa, jyrkkä lantio,
niukahkot takakulmaukset, oikea askelpituus.
JUN EH1
Grande Gremin’s I Will Be Your Star FI36308/16
Melko matala raajainen, sopiva luusto, lähes oikealinjainen hieman lyhyt pää, aavistus
pyöreyttä kallossa, hyvät tummat silmät, hieman lyhyt kaula. Riittävä säkä, niukahko

eturinta, oikean mallinen rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, erinomainen lihaskunto,
oikea askelpituus, hieman leveä edestä. Valitettavasti koira on kovin varovainen, eikä
anna katsoa hapaitaan siksi eva.
JUN EVA
VALIOLUOKKA
Ozaenas So Cute FI32183/14
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, silmät saisi olla tummemmat,
hyvät korvat. Kaunis kaula, hyvä säkä, riittävä eturinta. Hieman pysty olkavarsi, oikean
mallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset. Hieman pitkät käpälät, erinomainen askelpituus.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
VAL POISSA

Sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Genedda Grand Prix FI48181/16
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, lähes oikealinjainen pää, melko pitkä otsapenger, hyvät
korvat. Siniselle koiralle riittävän tummat silmät, hyvä kaula ja eturinta. Riittävä säkä,
melko pysty olkavarsi, oikeamallinen rintakehä, jyrkkä lantio, niukat takakulmaukset, oikea
askelpituus.
JUN EH1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grande Gremin’s Hello Kitty FI32321/16
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, lähes oikealinjainen pää, hieman pyöreyttä kallossa,
hyvä korvat, kaula ja säkä. Niukka eturinta, pysty olkavarsi, oikeamallinen rintakehä,
sopivat takakulmaukset, hieman pitkät käpälät. Oikea askelpituus ja lihaskunto.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

