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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alder Glade's Dante FI35386/05
14 kk, tasapainoisesti kehittynyt, lupaava juniori uros, hyvä raajojen luusto. Eturinta saa täyttyä iän 
myötä, lupaava rungon tilavuus, lyhyt runko. Tasapainoiset kulmaukset, kaunis kaula, varsin 
yhdensuuntaiset pään linjat, otsapenger saisi olla voimakkaampi, lupaava kuono-osa, jossa hyvä 
syvyys, kauniit huulet, hyvä riittävän syvä maski, hyvät silmät. Tasapainoiset liikkeet.
JUN EH2

Alder Glade's Dean FI35388/05
14 kk, hyvät rungon mittasuhteet omaava juniori, jolla erittäin lupaava rungon tilavuus, hyvä 
raajojen luusto. Riittävät kulmaukset, hyvä rungon linja, vaikka lantio vielä hieman jyrkkä. Eturinta 
saa ymmärrettävästi täyttyä iän myötä. Kaunis kaula, varsin hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, 
hyvät silmät ja purenta, lupaava kuono-osa, maski saisi olla syvempi. Liikkeessä vielä 
ymmärrettävää suuren nuoren koiran hallitsemattomuutta.
JUN EH1

AVOINLUOKKA

Edendane's Thranduil FI27696/04
AVO POISSA

Jusalex Yankee FI21834/03
3,5 -vuotias, erinomainen raajojen luusto, hyvä rungon tilavuus, riittävän lyhyt lanne-osa, riittävä 
eturinta, kaula voisi olla hieman pidempi suhteessa runkoon. Pysty olkavarsi, melko pystyt 
välikämmenet, riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat, joskin pää voisi olla numeroa suurempi. 
Valitettavan heikko taka-osa, joka vaivaa varsinkin liikkeessä, takaliikkeiden tehottumuudessa.
AVO H

VALIOLUOKKA

Love-Dane's Victory Of North FI16372/03
3,5 -vuotias, erinomainen rungon tilavuus, aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä ylälinja, jossa 
erinomainen säkä, varsin hyvä eturinta, hyvä raajojen luusto. Taka-osa voisi olla lihaksikkaampi, 
erinomainen kaula. Hyvät pään linjat, hyvä otsapenger, tasapainoinen kuono-osa, jossa riittävä 
pituus, liikkeet voisivat olla tehokkaammat, varsinkin takaa.
VAL ERI1 PU1 VSP

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05



14 kk, hyvät rungon mittasuhteet omaava juniori narttu, jolla hyvä rungon tilavuus, hyvä raajojen 
luusto. Ylälinja liikkeessä vielä hieman pehmeä, riittävät kulmaukset. Eturinta tarvitsee 
ymmärrettävästi aikaa, kaunis kaula, muuten erittäin kaunis linjakas pää, mutta otsapengertä saisi 
olla enemmän. Lupaavat liikkeet, esiintyy kauniin hillitysti.
JUN EH2

Dundane's Shooting Star FI37511/06
9,5 kk, erittäin tasapainoisesti kehittynyt, jatkuvasti mittasuhteessa pysynyt juniori narttu. Hyvä 
raajojen luusto, erittäin lupaava rungon tilavuus, eturinta tarvitsee luonnollisesti aikaa. Eriomainen 
kaula, kaunis pää, jossa riittävä otsapenger, hyvät silmät, erittäin hyvä kuono-osa. Hyvät liikkeet, 
hyvä purenta.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Maxidan's Georgia FI18490/05
21 kk, hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, hyvä raajojen luusto, valitettavan tyhjä eturinta. 
Riittävät kulmaukset, hyvä kaula, melko jyrkkä lantio, eriomaiset pään linjat, otsapenger saisi olla 
voimakkaampi, hyvät silmät ja purenta, erinomaiset huulet. Liikkeessä tänään toivomisen varaa, 
varsinkin takaa. (Johtuneeko hormooneista?)
NUO EH1

AVOINLUOKKA

C'mon Marmalade Lady FI46505/03
3 -vuotias, riittävän lyhyt, hyvä rungon tilavuus, turhan ylös vetäytynyt alalinja. Riittävät etu - hyvät
takakulmaukset. Aavistuksen pysty kaula, etuosa saisi olla täyteläisempi. Varsin hyvät pään linjat, 
riittävä otsapenger, kuono-osa riittävän täyteläinen, hyvä purenta, lentävät korvat. Kapeat, mutta 
suorat takaliikkeet, luonnolliset etuliikkeet, liikkeessä varsin pehmeä ylälinja.
AVO EH4

C'mon Fardon Me Boys FI45529/04
Reilu 2 -vuotias, hyvä rungon tilavuus ja pituus, riittävä raajojen luusto. Hyvät taka- niukahkot 
etukulmaukset, aavistuksen pysty kaula, varsin hyvät pään linjat, hyvä kuono-osa, lentävät korvat. 
Hyvät taka- ja sivuliikkeet, etuliikkeet kaipasivat rintakehää.
AVO EH3

Helisain Candy FI14154/05
19 kk, erinomainen tyyppi, jolla erinomainen rungon tilavuus, riittävän lyhyt lanneosa. Kaunis 
etuosa, erinomainen raajojen luusto, pitkät varpaat, aavistuksen pehmeät tassut. Tasapainoiset 
kulmaukset, kaunis kaula, hyvät pään linjat & hyvä purenta ja kuono-osa, aavistuksen matalalle 
kiinnittyneet korvat. Erinomainen voimakas lantio, liikkeessä vielä hiukan pehmeyttä, kaunis 
väritys.
AVO ERI1 PN2 SERTI

Love-Dane's Strawberry FI31683/01
5,5 -vuotias, hyvät rungon mittasuhteet omaava peruskoira, jolla voisi olla hieman enemmän 
syvyyttä eturinnassa. Hyvä kaula, riittävät kulmaukset, hyvät pään linjat, hyvä otsapenger, hyvä 
kuono-osa, ihanasti harmaantunut maski, erinomaiset liikkeet.
AVO ERI2 PN3 VASERT



VALIOLUOKKA

Abragabra's Fawn Fairytale FI33156/04
2 v 3 kk. Erinomainen narttu!
VAL ERI1 PN1 ROP RYP-1

harlekiini / musta

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Alaunt Carlin Idefix Atlantic FI39205/05
13 kk, erittäin kookas junnu uros, jolla hyvä rungon pituus, erinomainen raajojen luusto. Etuosa ja 
rungon tilavuus vielä kovasti kesken. Hyvä kaula, hyvät taka - riittävät etukulmaukset. Lupaava 
voimakas pää, jossa hyvät linjat, erinomaiset kulmakaaret, voimakas ja syvä kuono-osa, hyvä 
otsapenger, vilkkuluomet häiritsevät hieman ilmettä, melko runsaat huulet. Koira tarvitsee vielä 
aikaa oppiakseen kävelemään. Väritys voisi olla tasaisemmin jakautunut.
JUN EH1

Dogiwogin Hasrry Spotter FI51018/05
JUN POISSA

NUORTENLUOKKA

Hoppingham's Fact Duty Heka Fi12019/05
1 v 9 kk, tasapainoisesti kehittynyt mantteli uros, jolla hyvä raajojen luusto, erinomainen rungon 
tilavuus, lupaava eturinta. Hyvä etu- riittävät takakulmaukset, vielä hieman jyrkkä lantio. Kaunis 
voimakas kaula, hyvät pään linjat, riittävä otsapenger, hyvät kulmakaaret, lupaava kuono-osa. 
Hyvät sivuliikkeet, etu- takaliikkeissä vielä nuoren koiran pehmeyttä.
NUO EH1

Saradane's Energiner FI20583/05
20 kk, hyvä rungon pituus, tilavuutta saisi olla enemmän. Eturinta tarvitsee vielä ymmärrettävästi 
aikaa kehittyäkseen, lupaava ylälinja. Lupaava pää, erinomainen kuono-osa. Tasapainoiset liikkeet, 
kun muistaa olla peitsaamatta. Kaunis kaula, tarvitsee kehäharjoitusta.
NUO EH2

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Danemanian Olivienne FI48380/05
11 kk, erittäin lupaava juniori, jolla hyvä rungon pituus, kaunis ylälinja. Erinomaiset takaliikkeet, 
etuosa tarvii lisää tavaraa. Kaunis kaula, hyvät pään linjat, otsapenger saisi olla voimakkaampi, 
vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, lupaava kuono-osa, hyvä purenta. Karvanvaihto kesken.
JUN EH1



NUORTENLUOKKA

Hoppingham's Fact Duty Mirkku FI12021/05
21 kk, erittäin lupaava voimakas narttu, jolla hyvä rungon tilavuus. Hyvä raajojen luusto, vielä 
hieman pehmeyttä ylälinjassa, kaunis voimakas kaula., Hyvät etu- riittävät takakulmaukset, lupaava
eturinta, joka saa vielä täyttyä, hyvät pään linjat, otsapenger saisi olla vahvempi, hyvät kulmakaaret,
hieman lentävät korvat, riittävän tummat silmät. Hyvät sivuliikkeet, eestaas liikkeessä vielä hieman 
pehmeyttä.
NUO ERI2 PN4

Ozaenas Liquid Gold FI17908/05
19 kk, erittäin lupaava nuori narttu, jolla erinomainen raajojen luusto, eriomainen rungon pituus, 
kaunis säkä, vielä turhan pehmeä ylälinja. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset, kaunis kaula, 
eturinta lupaava, mutta vielä kesken, varsin hyvät pään linjat, erittäin lupaava kuono-osa. 
Kapeahkot, mutta suorat takaliikkeet, suorat etuliikkeet, lupaavat sivuliikkeet, kaunis väritys.
NUO ERI1 PN3 VASERT

AVOINLUOKKA

Catapha's Una Girl FI12881/05
20 kk, tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, joka voisi olla hieman massavammassa kunnossa. 
Hyvä rungon pituus, kaunis ylälinja, eturinta saa vielä täyttyä iän myötä. Eriomaiset taka- hyvät 
etukulmaukset. Varsin hyvät pään linjat, lupaava kuono-osa, erittäin lupaavat liikkeet.
AVO ERI2

Denim Danes Dream Catchar FI45392/04
2 -vuotias, tasapainoinen liioittelematon narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Lupaava rungon tilavuus, 
hyvä raajojen luusto, kaunis kaula. Eriomainen pää jossa riittävän tummat silmät, hyvät liikkeet.
AVO ERI1 PN2 SERTI

VETERAANILUOKKA

Iris Canis Canum FI13699/98
Tyypiltään ja kunnoltaan erinomainen veteraani. Lähes 9 -vuotias, liikkuu erinomaisesti vaikkakin 
edestä hieman onestep askelin.
VET ERI1 PN1 ROP ROP-VET

sininen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Bonel Uruk-Hai FI46508/05
11 kk, erittäin lupaava, mittasuhteet erinomaiset, erinomainen ylälinja, hyvä raajojen luusto. 
Eturinta saa luonnollisesti kehittyä, mutta aihio on olemassa. Tasapainoiset kulmaukset, kaunis pää, 
jossa hyvät linjat, erinomainen otsapenger, erittäin lupaava kuono-osa. Kokoisekseen ja ikäisekseen 
uskomattoman vaivattomat liikkeet
JUN ERI1 PU1 SERTI VSP



AVOINLUOKKA

Herdolf Nute Gunray FI41562/04
2 -vuotias, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä rungon tilavuus, kaunis säkä. Lupaava eturinta, 
mutta etukulmaukset saisivat olla voimakkaammat, kaunis kaula. Erinomaiset pään linjat, hyvä 
otsapenger, kaunis kuono-osa. Valitettavasti liian voimaton taka-osa sekä seistessä että liikkeessä.
AVO H

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Bonel Viivi FI46547/05
11 kk, erinomainen tasapainoisesti kehittynyt. Neitseellinen ekasta juoksusta nauttiva narttu. Upea 
rungon tilavuus, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen kaula, eturinta jo nupullaan. 
Hyvät pään linjat, erinomainen kuono-osa, erinomainen otsapenger, erittäin lupaavat liikkeet.
JUN ERI1 PN2 VASERT

AVOINLUOKKA

Bonel Pilleriini FI45451/02
3 v 9 kk, Kaunis, eriomaisessa kunnossa oleva, hyvä raajojen luusto. Riittävät kulmaukset, lupaava 
eturinta. Hyvät pään linjat, riittävän tehokkaat liikkeet.
AVO ERI2 PN4

Herdolf Padma Naberrie FI41556/04
Vajaa 2 -vuotias, erittäin kaunis tasapainoinen, elegantti ollen kuitenkin voimakas. Hyvät liikkeet, 
kaunis pää, erittäin lupaava rotunsa edustaja.
AVO ERI1 PN1 SERTI ROP

VALIOLUOKKA

Bonel Oona FI41626/02
4 -vuotias, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen rungon tilavuus. Kulmaukset voisivat olla 
voimakkaammat, hyvä ylälinja, hyvä kaula, riittävän täyteläinen eturinta. Varsin hyvät päänlinjat, 
otsapenger voisi olla voimakkaampi. Riittävän tehokkaat liikkeet.
VAL ERI1 PN3

VETERAANILUOKKA

Genedda Famme Fatale FI33601/96
VET POISSA


