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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Love-Dane's Zz Top Guy FI27638/05
Erinomaiset mittasuhteet omaava juniori uros, jolla vahva uroksen pää, oikein mittasuhteet, hyvä 
purenta, hyvät silmät, korvat ja huulikulma. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä ja 
eturinta, aavistuksen luisu lantio. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät etu- ja takaliikkeet, voisi 
liikkua hieman ponnekkaammalla työnnöllä. Esiintyy ja esitetään hyvin.
JUN ERI1 PU4 VASERT

NUORTENLUOKKA

Chic Carelia's Aragorn FI45007/04
Lähes 2 -vuotias, oikeat mittasuhteet omaava tiikeri uros. Oikeat mittasuhteet omaava uroksen pää, 
hyvä purenta, silmät ja korvat, huulet voisivat olla tiiviimmät. Riittävä kaula, hyvä ylälinja, pysty 
olkavarsi, riittävät takakulmaukset, liikkuu hieman löysästi edestä, takaraajat rungon alla liikkeessä.
Kantaa häntänsä korkealla, hyvä väritys, miellyttävä luonne.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Grand Kröyer's Athos FI42483/03
3 -vuotias, oikeat mittasuhteet omaava vahva uros, jolla vahva pää, oikea purenta, hyvät silmät, 
korvat ja päänlinjat, löysät huulet. Keskipitkä kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, 
vahva luusto, aavistuksen pysty välikämmen. Liikkuu hyvin mennen tullen, erinomainen luonne, 
esiintyy ja esitetään hyvin.
AVO ERI1 PU3 SERTI FI MVA

VALIOLUOKKA

Love-Dane's Top Guy FI35741/02
4 -vuotias, erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Vahva uroksen pää, jossa oikeat päänlinjat, hyvä 
purenta, joskin hieman epätasainen, hyvät silmät, korvat. Keskipitkä kaula, hyvä selkä, erinomainen
rintakehä ja eturinta, vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askel mitalla, 
varma luonne, esiintyy ja esitetään hyvin. Tasapainoisesti kulmautunut.
VAL ERI1 PU1 VSP

Love-Dane's Ying Yang FI30091/04
Oikeat mittasuhteet omaava 2 -vuotias uros. Hyvä pää ja päänlinjat, joskin toivoisin täyteläisemmän
kuono-osan, hyvä purenta, korvat ja kaula, aavistuksen pyöreät silmät. Hyvä selkä, lyhyt rintakehä, 
pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset, riittävä luusto. Käpälät voisivat olla tiiviimmät, lyhyt häntä, 
liikkuu tänään takaraajat rungon alla. Esiintyy ja esitetään hyvin, tarvitsee vielä aikaa.
VAL EH3



Lyonhearts St. Nicholas FI30793/01
Lähes 6 -vuotias, erinomainen uros, hyvän sukupuolileiman omaava uros, vahva uroksen pää, 
typistetyt korvat, hyvät silmät, hyvä purenta ja kaula. Ihana säkä, erinomainen ylälinja, tilava runko.
Tasapainoisesti kulmautunut, vahvaluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisella askel pituudella. Erittäin
tyylikäs kokonaisuus, esiintyy ja esitetään hyvin.
VAL ERI2 PU2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Love-Dane's Å-La-Laa FI47622/05
11 kk vanha, oikean kokoinen, kauniit mittasuhteet omaava juniori narttu. Erinomainen nartun pää, 
jossa hyvät mittasuhteet, tummat silmät, hieman löysät alaluomet. Hyvät korvat, kaula ja ylälinja, 
riittävä runko ikäisekseen. Erinomainen lantion asento, aavistuksen pysty lapa. Hyvät 
takakulmaukset, liikkuu erinomaisella askel pituudella.  Esiintyy ja esitetään hyvin, erittäin lupaava.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

Chic Carelia's Avalon FI45002/04
Lähes 2 -vuotias, oikeat mittasuhteet omaava nuori narttu,. Oikean mallinen pää, hyvä purenta, 
loiva otsapenger, tummat silmät, hyvät korvat. Riittävä kaula, lyhyt rintakehä, pysty olkavarsi, 
hyvät takakulmaukset, toivoisin vahvemman luuston. Pysty lanne, kapea reisi, liikkuu takaraajat 
rungon alla tänään. Esiintyy ja esitetään hyvin.
AVO H

Love-Dane's Moonlight Tango FI40659/98
Lähes 8 -vuotias, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Oikealinjainen pää, hyvä purenta, kauniit 
silmät, hyvä pää. Keskipitkä kaula, erinomainen säkä, hyvä ylälinja, superhieno eturinta, hyvä 
rintakehä, hieman pysty olkavarsi. Erinomaisesti kulmautunut takaa, riittävä luusto. Liikkuu 
joustavasti, esiintyy ja esitetään hyvin, lyhyehkö häntä.
AVO ERI1 PN2 SERTI FI MVA

VALIOLUOKKA

Love-Dane's Monday Romance FI40657/98
Lähes 8 -vuotias, keltainen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Superhieno pää, jossa erinomaiset 
linjat, kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen runko, super eturinta, hieno luusto ja kulmaukset. 
Liikkuu erinomaisella askelmitalla mennen tullen, valiotittelinsä arvoinen.
VAL ERI1 PN1 ROP

Love-Dane's X-mas Romance FI20241/04
Reilu 2 -vuotias, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jolla oikealinjainen pää, hyvä purenta, 
silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko, pysty olkavarsi, 
erinomaiset takakulmaukset, supervahva luusto. Kauniit käpälät, erinomaiset liikkeet mennen 
tullen, pieni koukku hännän päässä, esiintyy ja esitetään hyvin.
VAL ERI2 PN3

VETERAANILUOKKA



Dane Amor Madam Versailles FI40967/97
Lähes 9 -vuotias, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Oikeat päänlinjat, hyvä purenta, silmät ja 
korvat. Lyhyt kaula, erinomainen ylälinja, tilava runko, erinomainen eturinta, hienosti kulmautunut 
edestä ja takaa, vahva luusto. aavistuksen lyhyt häntä, ikä ei näy vielä liikkeissä, kunniaksi 
omistajalleen.
VET ERI1 PN4 ROP-VET BIS-2-VET

KASVATTAJALUOKKA

Kennel Love-Dane's
4 -eri yhdistelmästä koostuva kasvattajaluokka, 2 narttua ja 2 urosta. Kasvattajan erinomainen 
kasvatustyö näkyy jokaisessa yksilössä. Hienosti rakentuneita ja liikkuvia koiria. Onnea 
kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV.

sininen

UROKSET

VALIOLUOKKA

Saradane's Dude Of Dreams FI43584/04
Erinomaiset mittasuhteet omaava sininen uros. Vahva uroksen pää, hyvä purenta, toivoisin 
tummemmat silmät, hieman liikaa poskia. Hyvät korvat, kaula ja ylälinja, erinomainen runko. 
Tasapainoiset kulmaukset, vahvaluustoiset raajat, liikkuu joustavasti, erinomaisella askelpituudella.
VAL ERI1 PU1 ROP

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Saradane's For Act Able FI40576/05
17 kk vanha, erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava narttu. Erinomainen nartun pää, 
hyvä purenta, vaaleat silmät, hyvät korvat, kaula ja ylälinja. Rintakehän tulee täyttyä alaosasta 
tukeakseen kyynärpäitä. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu vielä löysästi edestä, 
sivusta katsoen erinomaisella askelmitalla. Erittäin lupaava.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Bonel Pocahointhas FI45450/02
AVO POISSA

musta / harlekiini

UROKSET



NUORTENLUOKKA

Hopingham's Fact Duty Heka FI120149/05
Oikeat mittasuhteet omaava, hyvän kokoinen uros, jolla vahva pää ja oikeat päänlinjat, hyvä 
purenta, löysät alaluomet häiritsevät ilmettä, toivoisin paremman huulikulman ja tiiviimmän 
alahuulen. Erinomainen kaula, selkä ja runko, tasapainoiset kulmaukset, vahvaluustoiset raajat. 
Liikkuu tänään kovin ponnettomasti, löysästi edestä, ahtaasti takaa. Erinomainen luonne, esitetään 
hyvin.
NUO H

AVOINLUOKKA

Anxious Dj White Ink FI13921/04
2,5 -vuotias, hyväkokoinen, oikean sukupuolileiman omaava uros. Vahva pää, hyvät silmät, 
toivoisin paremman huulikulman ja tiiviimmän alahuulen. Hyvä kaula, rintakehä, eturinnan tulee 
vankistua, riittävästi kulmautunut, hyvä luusto. Liikkuu kapeasti ja löysästi edestä hyvällä 
askelmitalla. Hyvä väritys, esiintyy ja esitetään hyvin.
AVO EH1

NARTUT

NUORTENLUOKKA

Hoppingham's Fact Duty Mirkku FI12021/05
20 kk vanha, erinomaiset mittasuhteet omaava mantteli. Oikeat päänlinjat, hyvä purenta, vaaleat 
silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä runko ikäisekseen, eturinnan tulee voimistua, hyvä luusto, 
pysty olkavarsi. Liikkuu vielä löysästi edestä, hyvä askelmitta, voisi olla pirteämpi, hyvä luonne, 
esiintyy ja esitetään hyvin.
NUO EH1


