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keltainen / tiikerijuovainen

UORKSET

PENTULUOKKA

Love-Dane's Åthello FI47616/05
Mittasuhteiltaan erinomainen, erittäin hyvä vahvuusaste ja luusto. Oikealinjainen pää, huulikaari 
saa vielä kehittyä. Erinomainen kaula, lupaava runko, hyvät kulmaukset ja käpälät. Hieman vielä 
jäykät ranteet ja kapea edestä. Ikäisekseen hyvät liikkeet.
PEN1 KP ROP-PENTU

NARTUT

PENTULUOKKA

Red Rublev Wanamo FI44274/05
Hyvän vahvuinen ja oikealinjainen narttu, hyvät päänlinjat, hyvä sukupuolileima. Hieman avoimet 
silmät, erinomainen kaula, lupaava runko, aavistuksen pitkä lanneosa. erinomainen takaosa ja 
kulmaukset, hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu ikäisekseen hyvin, askel saa vielä kehittyä. Vielä 
pentumainen käyttäytyminen.
PEN1 KP VSP-PENTU

UROKSET

AVOINLUOKKA

Dogiwogin Prince FI24675/04
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste. Voimakas pää, joka voisi olla pidempi ja kallolinja 
parempi. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä etuosa ja eturinta, rintakehä voisi olla pidempi. 
Erinomainen taka-osa seistessään, hyvät käpälät, hyvät edestakaiset liikkeet, taka-askel saisi olla 
työntävämpi. Erinomainen luonne, tarvitsee aikaa aikuistuakseen.
AVO EH2

Love-Dane's Young Hamlet FI30089/04
Mittasuhteiltaan erinomainen, voimakasrakenteinen, joka voisi kauttaaltaan olla tyylikkäämpi. 
Voimakas urosmainen pää, jossa hyvät linjat. Riittävän pitkä kaula, hyvä rungon volyymi. Eturinta 
saa vielä kehittyä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä raajojen luusto, käpälät saisivat olla tiiviimmät. 
Hieman jyrkkä lantio, joka näkyy erityisesti liikkeessä. Hyvät edestakaiset liikkeet, sivusta saisi olla
takaa vetävämpi. Koira saisi olla tiiviimmässä kunnossa.
AVO EH1

VALIOLUOKKA

Diplomatic's Val Kilmer FI21975/03
VAL POISSA



Edendane'äs Henry Higgins FI37095/03
Oikeat mittasuhteet, erinomainen koko, kauttaaltaan tyylikäslinjainen. Pitkä, oikealinjainen pää, 
hyvä huulenkaari, erinomainen kaula ja eturinta, hyvät etukulmaukset, samoin raajojen luusto. 
Erinomainen takaosa, jossa hyvä, leveä reisi, runko saa vielä hieman voimistua. Liikkuu 
erinomaisen vaivattomasti, hyvä luonne.
VAL ERI1 PU1 VSP

Love-Dane's Wish Come True FI12612/04
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä vahvuusaste. Hyvälinjainen pää, vaikkakin huonon selkä saisi olla 
suorempi. Erinomainen runko, kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset ja raajojen luusto, hyvät 
käpälät. Edestakaiset liikkeet ok, mutta sivuliikkeessä takana epäpuhtautta.
VAL EH2

NARTUT 

JUNIORILUOKKA

Glückskind Biancaneve FI43719/05
Mittasuhteiltaan oikea, mutta erittäin vaikeassa kasvuvaiheessa. Hyvälinjainen pää, hyvä kuonon 
vahvuus, hyvä huulen kaari. Hyvä kaula, säkä voisi olla voimakkaampi, hyvä raajojen luusto. 
Ylälinja vielä kovin kaareva, näkyy erityisesti liikkeessä, eikä koira saa tarpeeksi askelpituutta 
liikkeeseen.
JUN H

Clückskind Bogini FI43716/05
Mittasuhteiltaan riittävä lyhyt narttu. Oikeat pään linjat, hyvä kuonon vahvuus, huulikaari saa vielä 
kehittyä. Erinomainen kaula ja sen kaari, lupaava runko. Hyvät kulmaukset ja raajojen luusto. 
Seistessään varsin tasapainoinen, mutta liikkeessä ravi ei pysy kasassa, erityisesti selkä kaareutuu.
JUN EH1

Alder Glade's Daphne Great-M Fi35389/05
Mittasuhteiltaan oikea, riittävä vahvuus tähän ikään. Feminiininen pitkälinjainen pää, kuono-osa 
saisi olla vahvempi. Erinomainen kaula, oikea ylälinja, hyvä raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvät käpälät. Oikearytminen liike, mutta askelpituus, erityisesti takaa saisi olla pidempi. 
Erinomainen luonne, nuori koira, joka vielä tarvitsee aikaa.
JUN EH2

NUORTENLUOKKA

Maxidan's Georgia FI18490/05
Oikea sukupuolileima, mutta nartuksi jo hieman lyhytrunkoinen. Feminiininen, oikealinjainen pää, 
hieman otsapengertä ei olisi pahitteeksi. Hyvä kaula ja sen kaari, hyvä säkä ja etuosa. Ikäisekseen 
riittävä runko, hieman luisu lantio, muuten hyvä takaosa. Liikkuu kauttaaltaan ok, erinomainen 
luonne.
NUO EH1

AVOINLUOKKA

Abragabra's Fantastic Dream FI33157/04



Oikeat mittasuhteet, hyvät ääriviivat, pitkä pää, hyvä sukupuolileima, otsapenger saisi olla 
voimakkaampi, erinomainen kaula, hyvä ylälinja. Riittävä runko ikäisekseen, tasapainoiset hyvät 
kulmaukset, sopiva raajaluusto. Edestakaiset liikkeet hieman kapeahkot, sivuliikkeet hyvät.
AVO ERI1 PN4 SERTI

VALIOLUOKKA

Edendane's My Fair Lady FI37097/03
Erinomainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, kauniit ääriviivat. Eriomainen koon ja vahvuuden 
tasapaino, kaunislinjainen pää, hieman lisää otsapengertä ei haittaisi. Erinomainen kaula, ylä- ja 
alalinja, sekä rungon volyymi. Erinomaiset kulmaukset, raajojen luusto ja käpälät. Liikkuu 
kauttaaltaan hyvin halutessaan, erittäin laadukas kokonaisuus.
VAL ERI1 PN1 ROP

Edendane's Audrey Hepburn FI37098/03
Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat. Kauttaaltaan tyylikäs, pitkä, oikealinjainen pää, toivoisin 
lisää otsapengertä. Erinomainen kaula, ylälinja ja eturinta, hyvät kulmaukset edessä, erinomainen 
tasapainoinen takaosa. Hyvä raajaluusto ja käpälät, sivuliikkeessä hyvä pituus ja työntö, hieman 
korkea etuaskel, hyvä luonne.
VAL ERI2 PN2

Love-Dane's Valentine FI16370/03
Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat, hyvät pään linjat, kaunis, oikein kaareutunut kaula. Hyvä 
rungon volyymi, eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvät kulmaukset. Riittävä raajaluusto, hyvät 
käpälät, sivuliikkeessä hyvä askelpituus, takaliike voisi olla leveämpi, hyvä luonne.
VAL ERI3 PN3

musta / harlekiini

NARTUT

PENTULUOKKA

Danemanian Olivienne FI48380/05
Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat, hyvät päänlinjat, kuono saa vielä kehittyä, samoin huulikaari, 
hieman avoimet silmät. Hyvä kaula, sopiva rungon volyymi, tasapainoiset kulmaukset, hyvä 
raajaluusto. Liikkuu ikäisekseen hyvin.
PEN1 KP ROP-PENTU

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Saradane's Eternally King FI20582/05
Mittasuhteiltaan oikea, hyvän vahvuinen nuori uros. Hyvät pään linjat, mutta kauttaaltaan raskas ja 
hieman karkea. Hyvä kaula ja säkä, riittävä runko, erinomainen raajojen luusto, takakulmaukset 
voisivat olla voimakkaammat, tämä näkyy myös takaliikkeessä. Koira käyttäytyy erittäin 
epäluuloisesti, jopa uhkaavasti, tarvitsee lisää lehätottumusta.
JUN HYL



Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05
Oikeat mittasuhteet, ikäisekseen erinomainen luusto. Hieman lyhytlinjainen pää, erityisesti kuono-
osa saisi olla pidempi ja huulen kaari parempi. Hyvä kaula, ikäisekseen hyvä rungon volyymi. 
Ylälinja vielä kehittymätön, näkyy erityisesti liikkeessä, tasapainoiset kulmaukset, vaikkakin 
seistessä kintereet voisivat olla vahvemmat. Sivuliikkeessä riittävä askel, takaa ahdas, värin tulisi 
olla puhtaampi.
JUN H

Horsebjerg Judge JJ DKK06501/2005
Mittasuhteiltaan ja kooltaan erinomainen, joka kuitenkin vielä voimakkaassa kasvuvaiheessa. Pitkä,
kaunislinjainen pää, hyvä kaula, säkä ja rungon volyymi. Riittävät kulmaukset, mutta vielä kapea 
edestä ja kääntää tassuja ulospäin. Sivuliikkeessä koira on enemmän edukseen, kuin seistessä, 
hieman kapea takaa.
JUN EH1

VALIOLUOKKA

Bonel Sirius FI24279/04
Oikeat mittasuhteet, oikea koko, hieman raskas pää, kuono tulisi olla pidempi, hieman avonaiset 
silmät. Hyvä kaula, ylä- ja alalinja, hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Erinomaiset raajojen luut ja 
käpälät. Liikkeessä hyvä rytmi, takatyöntöä saisi olla hieman lisää, hyvä luonne. Tyylikäs 
hyväkokoinen kokonaisuus.
VAL ERI1 PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Ozaenas Liquid Gold FI17908/05
Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan kaunis. Pitkä, oikealinjainen pää, hieman alas kiinnittyneet 
korvat, erinomainen kaula. Hyvä runko, hyvät kulmaukset ja raajojen luusto. Liikkuu sivulta hyvin, 
hieman vielä kapea takaa. Väritys voisi olla hieman parempi, kokonaisuus kuitenkin erinomainen.
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP

NUORTENLUOKKA

Denim Danes Desperado FI45393/04
Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan oikea. Kokoisekseen riittävän vahva, hyvät pään linjat, hyvä 
sukupuolileima, huulikaari voisi olla parempi. Hyvä kaula ja eturinta. Riittävä raajojen luusto, väri 
voisi olla syvempi. Tasapainoiset kulmaukset, hieman vielä kapea takaliike ja sivusta voisi olla 
työntävämpi, hyvä luonne.
NUO EH1

VALIOLUOKKA

Jättiläisen Gladiolus FI28330/03
Vahvarakenteinen narttu, jolla kuitenkin hyvä sukupuolileima. Riittävän pitkä pää, hyvä huulikaari, 
erinomainen kaula, ylä- ja alalinja, tiivis rakenne, hyvä raajojen luusto. Väri voisi olla puhtaampi, 
hyvät edestakaiset liikkeet, taka-askel saisi työntää pidemmälle, hyvä luonne.



VAL ERI1 PN2

sininen

UROKSET

PENTULUOKKA

Bonel Uruk-Hai FI46508/05
Erinomaiset mittasuhteet, oikealinjainen pää, kuonossa voisi olla enemmän voimaa. Hyvä kaula, 
ikäisekseen hyvä runko ja raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu ikäisekseen sivulta erittäin
hyvin, hyvä luonne.
PEN1 KP ROP-PENTU

NARTUT

PENTULUOKKA

Bonel Viivi FI46547/05
Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat, kauttaaltaan erinomainen vahvuus ja raajojen luusto. Pää saisi olla 
pidempi ja tyylikkäämpi. Erinomainen kaula, rungon volyymi, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu 
ikäisekseen erittäin hyvin, erinomainen luonne, toivottavasti pää kehittyy tyylikkäämmäksi.
PEN1 KP VSP-PENTU

UROKSET

VALIOLUOKKA

Wysiwyg Luke Skywalker V Longo FI27636/00
Tyylikäs kokonaisuus, erinomainen, pitkä, oikealinjainen pää, hyvä ilme. Hyvä kaula, ylä- ja 
alalinja, kauttaaltaan hyvin kulmautunut, hyvä raajaluusto ja käpälät. Liikkuu tasapainoisesti, 
kauttaaltaan laadukas kokonaisuus.
VAL ERI1 PU1 ROP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Falaris Dancing Dradon V Denim EST00406/05
Mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen oikea vahvuus. Hyvät päänlinjat, aavistus jo liikaa huulia, 
erinomainen kaula, hyvä eturinta, runko saa toki tulla iän mukana. Tasapainoiset kulmaukset, 
sopiva raajaluusto, liikkuu tänään erittäin hyvin, joustavalla askeleella, erinomainen luonne.
JUN ERI1 PN3

AVOINLUOKKA

Herdolf Padme Naberrie FI41556/04



Oikeat ääriviivat ja linjat, kauttaaltaan hyvä vahvuus. Pitkä, sivuprofiililtaan oikea pää, hieman lisää
huulikaarta ei olisi pahitteeksi. Hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, aavistuksen pitkä lanneosa. 
Liikkuu sivusta hyvin, takaosa saa vielä kehittyä. Erinomainen luonne.
AVO ERI1 PN2 SERTI

VALIOLUOKKA

Bonel Oona FI41626/02
Oikeat mittasuhteet, erinomainen vahvuus, riittävän pitkä pää. Hyvät linjat, hyvä kaula, 
erinomainen runko. Tasapainoiset kulmaukset, sopiva raajaluusto ja käpälät, liikkuu kauttaaltaan 
hyvin, erinomainen luonne.
VAL ERI1 PN1 VSP


