18.2.2017 Kauhava ry
tuomari: Marjo Järventölä
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Red Rublev November Rain FI56153/15
Hoikassa kunnossa esitetty, vielä kovin kevyt juniori, jolla lupaavat rungon mittasuhteet.
Hyvä pään pituus, riittävän yhtenäiset linjat, erinomainen kaula. Hyvä ylälinja, eturinnan ja
koko rintakehän tulee kehittyä. Hyvä raajaluusto, riittävät kulmaukset, hyvä askelpituus, ok
karva ja väri, varma käytös.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Hoppingham’s I’m Story Hot Story FI28762/15
Mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäslinjainen uros, jolla oikeat pään linjat, pituus ja malli.
Ylväs kaula ja tyylikäs ylälinja, ikää vastaava rintakehä, riittävät kulmaukset. Hyvä
askelpituus, kaunis väri, valkoista rinnassa, varma käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
VALIOLUOKKA
Red Rublev Little Red Depp FI38402/13
Mittasuhteiltaan erinomainen, riittävän voimakas uros, jolla vahva uroksen pää, jossa kallo
voisi olla tyylikkäämpi, hieman huulia, hyvä kaula ja ylälinja voisi olla tyylikkäämpi, ja hyvä
rungon syvyys, eturinta saisi olla näyttävämpi. Vahvat raajat, voisivat kulmautua
paremmin, hyvä sivuaskel, varma käytös.
VAL ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
Mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla puhdaslinjainen pitkä pää, otsapenger voisi olla
merkitympi. Hieman kevytasentoiset korvat, erinomainen kaula ja tyylikäs etulinja, ikää
vastaava runko. Hyväasentoiset vahvaluiset raajat, etukulmaukset voisivat olla paremmat,
liikkuu joustavasti. Miellyttävä varma käytös.
JUN ERI2 SA PN2 VASERT
Euro Power J-Lo FI20898/16
Tyypiltään erinomainen, sopivan voimakas nuori narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Päänlinjat
riittävän yhtenäiset, kallo voisi olla jalompi. Hyvä kaula, ikäisekseen hyvä rintakehä,
hyväasentoiset vahvat raajat, erinomainen liikkuja, varma käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP

NUORTENLUOKKA
Hoppingham’s I’m Whisper Hot Whisper FI28766/15
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Meherzugi Wonder Girl FI52405/14
Riittävän voimakas narttu, jolla hieman pitkä lanneosa. Pää saisi olla tyylikkäämpi ja
otsapenger selvempi, hyvä kaula, ylälinjassa hieman painumaa, hyvä raajaluusto. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, edestä kovin löysästi. Ystävällinen iloinen käytös.
AVO EH1

musta / harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
Mittasuhteiltaan erinomainen pentu, hyvä pään pituus, hiven kyömyä kuonossa. Hyvä
kaula ja ylälinja, ikää vastaava rungon tilavuus, erinomainen raajaluusto ja hyväasentoiset
raajat, riittävät kulmaukset. Erinomaiset pennun liikkeet, upea puhdas musta väri,
ystävällinen käytös.
PEN1 KP ROP-PENTU
JUNIORILUIOKKA
Grand Oak’s Hennessey Venom FI40588/16
9-kuinen vielä ilmava, raajakas uros, jolla erinomainen pään pituus, kallo voisi olla
tyylikkäämpi, otsapenger merkitympi, ilmavat korvat. Lupaava ylälinja, hyvä kaula, riittävät
etu-, hyvät takakulmaukset. Etu- ja takaliikkeiden tulee vakiintua, hyvä raajaluusto. Huulet
voisivat olla tiiviimmät, persoonallinen harmaa harlekiiniväri, valkoista rinnassa, käpälissä
ja hännän päässä, ystävällinen käytös.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Coladan Teppo FI53966/15
Mittasuhteiltaan, voimakkuudeltaan hyvä nuori uros, jolle toivoisin tyylikkäämmät pään
linjat, hyvä pään pituus, huulet saisivat olla tiiviimmät. Erinomainen kaula, eturinta vielä
kovin kesken. Vahvat raajat, liikkuu hyvällä askelpituudella, etuliikkeet hyvin löysät. Niukka
harlekiini väritys, iloinen ystävällinen käytös.
NUO EH1

AVOINLUOKKA
Genedda Fait Du Prince FI19211/15
Rungon mittasuhteiltaan hyvä uros, vielä kovin kevyt, rintakehä ja eturinta saa vahvistua.
Hyvä pään pituus, otsapenger saisi olla merkitympi ja kallo jalompi, ilmavat korvat.
Ryhdikäs kaula, ylälinja saisi olla tyylikkäämpi, hyvä raajaluuston voimakkuus. Liikkeiden
tulee kauttaaltaan tiivistyä, harlekiinivärin tulisi olla puhtaampi, ystävällinen käytös.
AVO H
Grand Oak’s Cliffjumper FI18357/15
Erittäin korkea, kovin ilmava ja raajakas uros. Maskuliininen oikeanmallinen pitkä pää,
hieman huulia, ylväs kaula, ylälinja saisi olla tyylikkäämpi. Vahvat raajat, tässä vaiheessa
kauttaaltaan holtittomat liikkeet. Niukka harlekiini väri, ystävällinen.
AVO H
Ozaenas Supernova FI32181/14
Mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla riittävä rintakehän voimakkuus. Hyvä pään pituus,
linjat voisivat olla tyylikkäämmät. Erinomainen kaula, hyvä ylälinja, niukat etu- hyvät
takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, eturinnan tulisi olla täyteläisempi, selkeä
väri, varma käytös.
AVO ERI1
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Finskilän Ace For Hainaron FI10158/16
Tyypiltään erinomainen juniori, jolla oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, erinomainen
kuono-osa, hieman ilmavat korvat. Ylväs kaula, ylälinjan tulee tiivistyä, erinomaiset
kulmaukset ja hyvä raajaluusto. Liikkeissä hyvä askelpituus, etu- ja takaliikkeiden tulee
vakiintua, hyvä rungon syvyys, eturinnan tulee täyttyä. Selkeä väri, varma käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Grand Oak’s Bumblebee FI18355/15
Tyylikäslinjainen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla hieman kapea profiililtaan.
Erinomainen pää, tyylikäs ylälinja, ylväs kaula, hyvä rungon malli. Hyväasentoiset sopivan
voimakkaat raajat. Liikkuu hyvin, karva saisi olla tänään tiiviimpi, paikoittainen ohut
karvaisuus häiritsee, ok perusväri, valkoista kaulassa, rinnassa ja käpälissä. Saisi esiintyä
itsevarmemmin.
AVO ERI1
Hoppingham’s Rhythm’n Black Maya FI44083/14
Hieman pitkä narttu, jolla riittävä raajaluusto. Pää saisi olla kauttaaltaan tyylikkäämpi.
Kovin vaaleat silmät, hyvä kaula, ylälinjassa pehmeyttä, toivoisin paremmat
raajakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, puhdas perusväri, reilusti valkoista
rinnassa, käpälissä.
AVO H

Magic Alaunt Lammenneito FI34433/14
Pitkärunkoinen, rintakehältään vielä kevyt narttu, jolla hyvä mallinen pää, ylväs kaula,
ylälinja tulisi olla tyylikkäämpi, kovin niukasti kulmautuneet ja tässä vaiheessa kapeaasentoiset eturaajat, hyvät takakulmaukset. Liikkeissä hyvä askelpituus, etuliike holtiton,
niukanlainen harlekiiniväritys.
AVO EH3
The Giant Angels Dazzle Daya FI19071/15
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla hyvä pään pituus ja linjat, otsapenger voisi olla
merkitympi. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen rungon leveys, riittävä eturinta. Riittävät
kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, edessä löysyyttä. Niukahko harlekiini väri,
varma käytös.
AVO ERI2

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Sibeliukse Kullervo DI53918/15
Hyvän kokoinen vielä hieman ilmava nuori uros, jolla hyvä pään pituus, linjat voisivat olla
tyylikkäämmät. Ryhdikäs kaula, lupaava ylälinja, riittävät kulmaukset, vahva raajaluusto.
Hyvä sivuliikunta, etuliikkeet kovin löysät, hyvä väri, ystävällinen käytös.
JUN ERI1
NUORTENLUOKKA
Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
Raamikas nuori uros, jolla hyvä pään pituus, riittävän yhtenäiset linjat, hyvä kaula, ylälinja.
Ikää vastaava rintakehän vahvuus, hyvät rungon mittasuhteet, riittävät raajakulmaukset.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä väri, miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
Tasapainoisesti kasvanut juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen pään malli,
hyvä kaula ja ylälinja. Ikää vastaava rintakehä, hyväasentoiset raajat. Liikkuu hyvin sivulta,
edestä vielä löysästi, ystävällinen käytös.
JUN ERI2
Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15

Tasapainoisesti kehittynyt mittasuhteiltaan erinomainen juniori, jolla kaunis pää, ylväs
kaula, hyvä ylälinja. Lupaava runko, tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset sivuliikkeet,
karva ei tänään parhaimmillaan. Varma käytös.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI ROP
AVOINLUOKKA
Doggimainen Täti Monika FI46243/14
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla riittävän pitkä pää, joka voisi olla tyylikkäämpi, ilmavat
korvat. Hyvä kaula, ylälinja saisi olla tyylikkäämpi, hyvä rintakehä, riittävät
raajakulmaukset. Erinomainen liikkuja, hyvä väri, ystävällinen käytös.
AVO ERI1
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Doggimainen
Erinomainen yhtenäinen ryhmä tyylikkäitä ylväitä tanskandoggeja. Oikeat mittasuhteet,
terveet rakenteet ja liikunnat. Onnittelut!
KASV1 KP ROP-KASV.

