
29.10.2017 Seinäjoki Kv
tuomari: Maija Lehtonen

Keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

PENTULUOKKA

Edendane’s Hocus Pocus Ziliocus FI20100/17
PEN POISSA

NARTUT

PENTULUOKKA

Alder Glade’s Marquetta FI21668/17
7 kk, Hyvin kehittynyt, hyvä luustoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea narttupentu. 
Lupaava pään malli, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, kaunis kaula. Lupaava 
ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä, olkavarsi voisi olla hieman viistompi, hyvä takakulmaus 
& hännän kiinnitys. Liikkeet saavat vielä vapautua ja voisi liikkua paremmalla 
ulottuvuudella edestä, hyvä käytös.
PEN 1 KP ROP-PEN

UROKSET

NUORTENLUOKKA

Grandman’s Karelian Sun King FI39181/16
16 kk, hyväluustoinen hieman raajakas kokonaisuus, voisi olla kokonaisuutena 
tasapainoisempi ja astetta tyylikkäämpi. Vahva uroksen pää, pään tasot voisivat olla 
hieman yhdensuuntaisemmat & huulet tiiviimmät, oikea purenta. Tyylikäs kaula, hieman 
laskeva ylälinja, rintakehä saa tilavoitua iän myötä, etuosa saisi olla kulmautuneempi, hyvä
takakulmaus. Liikkuu kovin löysästi edestä, liike saa kauttaaltaan tasapainottua, 
miellyttävä käytös.
NUO H

AVOINLUOKKA

Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
2 v, hyvän luustoinen, sopivat rungon mittasuhteet omaava uros. Pään tasot voisivat olla 
hieman yhdensuuntaisemmat ja silmäluomet tiiviimmät, oikea purenta, huulilinja voisi olla 
hieman tyylikkäämpi. Vahva ryhdikäs kaula, hyvä selkälinja, turhan jyrkkä lantio, hyvä 
rungon tilavuus. Riittävän tasapainoiset kulmaukset, liikkuu ahtaasti & kovin voimattomalla 
askeleella takaa, kaunis väritys, rauhallinen käytös.
AVO H

Edendane’s Pulitzer Prinze FI27849/14



3 v, erinomaisen tyyppinen, lanneosaltaan hiven pitkä uros, erinomainen luusto, hyvät 
pään tasot, kuononselkä voisi olla aavistuksen suorempi. Vahva kaula, hyvä selkälinja, 
rintakehä voisi olla hieman pidempi, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Sujuvat, 
rennot liikkeet, esiintyy hyvällä huumorilla.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA VACA

VALIOLUOKKA

Edendane’s News Flash FI27850/14
3 v, erinomainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, tyylikäs, vahva kokonaisuus, hyvät 
pään tasot, oikea purenta, tyylikäs kaula & ylälinja. Oikeat rungon tilavuus, tasapainoiset 
kulmaukset. Sujuvat tasapainoiset liikkeet, esitetään erinomaisessa kunnossa, 
itsetietoinen, rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Grandman’s Karelian Midnight Sun FI39179/16
JUN POISSA

AVOINLUOKKA

Chic Carelia’s Lara Croft FI53653/15
2 v, lanneosaltaan pitkä narttu, hyvä luusto, pään tasot voisivat olla hieman 
yhdensuuntaisemmat ja huulilinja tyylikkäämpi, oikea purenta. Tyylikäs kaula, hyvä 
selkälinja, erinomainen rintakehän malli, etuosa voisi olla hieman kulmautuneempi. Hyvä 
takakulmaus, olisi edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa, voisi liikkua paremmalla 
ulottuvuudella edestä. Hyvä häntä, rauhallinen käytös.
AVO ERI2

Edendane’s Diamonds Are Forever FI55364/15
2 v, kaunis, tyylikäs kokonaisuus, erinomainen tyyppi, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä 
luusto, miellyttävä ilmeinen pää, alaleuka voisi olla hieman vahvempi. Tyylikäs jalo kaula, 
upea ylälinja, hyvä rintakehän malli, tasapainoinen rakenne, sopiva askelpituus. Etuliike 
voisi olla tiiviimpi, miellyttävä, rauhallinen käytös.
AVO ERI1 SA PN1 CACIB VSP

Samuraiwood’s Jimmy Choo Girl FI46935/14
3 v, erittäin hyvän tyyppinen, hieman kevytrunkoinen narttu, oikean tasoinen pää, huulilinja
voisi olla tyylikkäämpi, oikea purenta. Ryhdikäs kaula, hyvä selkälinja, ylälinja voisi olla 
suorempi ja rintakehä syvempi & pidempi. Toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan, 
hyvä takakulmaus, voisi liikkua tasapainoisemmin. Riittävän tasainen väritys, rauhallinen 
käytös.
AVO EH3



Musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Doggimainen Suomenleijonavartiaja FI39023/16
JUN POISSA

Doggimainen Tauvon Vartija FI39028/16
JUN POISSA

Via Grano’s Primerrango FI44473/16
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Doggimainen Bengtskärin Vartija FI39027/16
16 kk, lanneosaltaan hieman pitkä uros, hyvä luusto, hieman leveäkalloinen, vahva 
uroksen pää, huulet saisivat olla tiiviimmät, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat. Hyvä 
kaula & selkälinja, hyvin kehittynyt rintakehä, etuosa tulisi olla kulmautuneempi. Hyvin 
kulmautunut takaa, mutta takaosan tulisi olla vahvempi & vakaampi. Liikkuu kovin 
voimattomasti takaa, hyvä karva, vauhdikas käytös.
NUO H

Doggimainen Isokarin Vartija FI39025/16
16 kk, erinomaisen tyyppinen, sopivat rungon mittasuhteet omaava hyvä luustoinen uros. 
Oikeat pään tasot, kuononselkä voisi olla aavistuksen suorempi, oikea purenta, vaaleat 
silmät. Tyylikäs kaula & hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä, tasapainoiset kulmaukset,
sujuvat liikkeet, hieman avonaiset kyynärpäät, hieman ylpeä hännästään. Kaunis väri, 
miellyttävä käytös.
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP

AVOINLUOKKA

C’mon The Black Dragoon FI12223/16
AVO POISSA

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Finskilän Ambrosia FI10156/16
Lähes 2 v, hyvä luustoinen, lanneosaltaan hieman pitkä narttu, pään tasot voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat ja huulilinja tyylikkäämpi, silmäluomet tulisi olla tiiviimmät, oikea 
purenta. Hyvä kaula & selkälinja, erinomainen rungon tilavuus, etuosa tulisi olla 
kulmautuneempi, erinomainen takakulmaus, hyvä leveä reisi. Liikkuu hieman lyhyellä & 
löysällä askeleella edestä, muuten hyvin. Ylpeä hännästään, hieman raskas väritys, hyvä 
käytös.
NUO EH1



AVOINLUOKKA

Piistar Juventus FI12408/14
4 v, hyvä luustoinen, hyvät nartun mittasuhteet omaava narttu, lähes oikeat pään tasot, 
kuononselkä tulisi olla suorempi ja silmäluomet tiiviimmät, hieman huolestunut ilme, 
purenta ok, korvat voisivat asettua paremmin. Tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, riittävä 
rintakehän syvyys, olkavarsi voisi olla viistompi, hyvä takakulmaus. Sujuvat liikkeet, 
käpälät tulisi olla tiiviimmät, tänään hieman hoikassa kunnossa, miellyttävä käytös.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

Grande Gremin’s Fabulous Florestina FI48547/14
3 v. erinomaisen tyyppinen, tyylikäs feminiininen narttu, hyvät nartun mittasuhteet, oikeat 
pään tasot, miellyttävä ilme, oikea purenta. Kaunis kaula, ylälinja voisi olla tiiviimpi, 
erinomainen rungon tilavuus, etuosa voisi olla kulmautuneempi, hyvä takakulmaus. Voisi 
liikkua hieman vakaammin edestä, hyvä askelpituus, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Doggimainen
KASV EI ESITETTY

Sininen

UROKSET

PENTULUOKKA

Doggimainen Suomalainen Sisu FI18034/17
Lähes 9 kk, vahvaluustoinen, lanneosaltaan hieman pitkä uros, vahva uroksen pää, 
purenta ok, hyvä kaula & selkälinja, hieman pyöristynyt lantio. Rintakehä saa tilavoitua iän 
myötä, riittävän tasapainoset kulmaukset, käpälät saisi olla tiiviimmät. Takaliike saa 
vakiintua & voimistua, hieman korkea kinner, hyvä väri, hauska käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

NARTUT

PENTULUOKKA

Doggimainen Suomalainen Unelma FI18033/17
PEN POISSA

UROKSET



JUNIORILUOKKA

Doggimainen Utön Vartija FI39031/16
16 kk, lanneosaltaan hieman pitkä juniori, hyvä luusto, vahva uroksen pää, riittävän 
yhdensuuntaiset tasot, otsapenger voisi olla hieman merkitympi, kauniit silmät, oikea 
purenta, huulilinja voisi olla tyylikkäämpi. Hyvä kaula & ylälinja, rintakehä saa tilavoitua iän 
myötä, riittävän tasapainoiset kulmaukset, sujuvat, vaivattomat liikkeet, vielä hieman 
avoimet kyynärpäät, hyvä käytös.
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP

AVOINLUOKKA

Doggimainen Satasalamaa FI54291/15
2 v, syvärunkoinen, vahvaluustoinen lanneosaltaan hieman pitkä uros. Pään tasot tulisi 
olla yhdensuuntaisemmat ja huulet tiiviimmät, oikea purenta. Vahva kaula, ylälinja voisi 
olla sulavampi, jyrkkä lantio, tilava rintakehä. Riittävästi kulmautunut edestä, tulisi olla 
voimakkaammin kulmautunut takaa, saisi liikkua voimakkaammalla askeleella takaa, 
rauhallinen käytös.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

Lawaetz Danes Bold In Blue FI43691/15
Vahvaluustoinen, kovin pitkärunkoinen uros, pään tasot voisi olla hieman 
yhdensuuntaisemmat, etuhammasrivistö saisi olla suorempi, kovin niukka purenta. Vahva 
kaula, hyvä selkälinja, syvä rintakehä, sopivat kulmaukset, hieman taipuneet 
välikämmenet. Saisi liikkua yhdensuuntaisemmin, löysä etuliike, rauhallinen käytös, 
hieman korkea kinner.
VAL EH1

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Via Grano’s Gracilagneta FI44478/16
Reilu 1 v, erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt juniori, kokoon sopiva luusto, 
kaunisilmeinen pää, jossa lähes oikeat tasot, oikea purenta, hyvä huulilinja. Vahva kaula, 
ylälinja saa tiivistyä, hyvin kehittynyt rintakehä, turhan jyrkkä lantio, riittävä kulmautunut 
etuosa, takaosan tulisi olla kulmautuneempi. Hieman ylpeä hännästään, tulisi liikkua 
voimakkaammalla askeleella takaa. Miellyttävä käytös, esitetään edukseen.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

Doggimainen Sibeliukse Luonnotar FI53911/15
2 v, jalo, hieman kevyt runkoinen narttu, riittävän yhdensuuntaiset pään tasot, hieman 
niukka purenta, hyvin asettuneet korvat, silmissä pyöreyttä, hämmästynyt ilme. Tyylikäs 
kaula, hyvä selkälinja, rintakehän tulisi olla syvempi, riittävän tasapainoiset kulmaukset. 
Voisi liikkua paremmalla ulottuvuudella edestä, hyvä väri, miellyttävä käytös.
AVO EH2



Doggimainen Tinakenkätyttö FI54295/15
2 v, vahva runkoinen, lanneosaltaan hieman pitkä narttu, hyvä luusto. Miellyttävä ilmeinen 
pää, otsapenger voisi olla hieman merkitympi, oikea purenta. Tyylikäs kaula, hieman 
pehmeyttä selässä, syvä, tilava rintakehä, olkavarsi voisi olla viistompi. Hyvä takakulmaus,
saisi liikkua yhdensuuntaisemmalla ja voimakkaammalla askeleella takaa, miellyttävä 
käytös.
AVO EH1

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Doggimainen 
Kolme eri yhdistelmää, kaikki terverakenteisia, hyvä luustoisia doggeja. Hyvä ilmeiset pää,
miellyttävät käytökset.
KASV1 KP ROP-KASV


