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keltainen / tiikerijuovainen

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Love-Dane's Zz Top Guy FI27638/05
16 kk, hyvät rungon mittasuhteet, erittäin lupaava tilavuus. Erittäin hyvä raajojen luusto, erittäin 
lupaava eturinta. Hyvä ylälinja, vaikkakin turhan jyrkkä lantio. Kaunis kaula, kaunis pää, jossa 
hyvät linjat, erinomaiset huulet, hyvät silmät ja purenta, sopiva otsapenger. Liikkeessä näkyy vielä 
nuoruus reilusti.
JUN EH1

NUORTENLUOKKA

Finlandia's Keep On Bandit FI28622/05
NUO POISSA

VALIOLUOKKA

Abragabra's Fantastic Phenom FI33154/04
Kookas, mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla saisi olla hieman kauniimpi pää. Erinomainen 
ylälinja, hyvä eturinta, tasapainoiset riittävät kulmaukset, kevyet jättiläiskoiran liikkeet.
VAL ERI1 PU1 ROP

Love-Dane's Ying Yang FI30091/04
2 vuotta 4 kk, hyvät rungon mittasuhteet, seistessä hyvä, liikkeessä hieman pehmeä ylälinja. Hyvä 
raajojen luusto, lupaava eturinta, aavistuksen jyrkkä lantio, riittävät etu-, voimakkaat kinnerkulmat. 
Kaunis kaula, ilmeikäs pää, jossa varsin hyvät linjat, maski voisi olla syvempi. Liikkeessä hiukka 
pehmeyttä.
VAL ERI2 PU2

sininen

UROKSET

PENTULUOKKA

Genedda Cum Bona Gratia FI16210/06
Hyvä rungon pituus, erinomaisen lupaava rungon mittasuhteet, leveyttä saa tulla iän myötä, joka 
näkyy liikkeissä. Kaunis kaula, erinomaisen kaunis pää, jossa erinomaiset linjat., Täyteläinen 
kuono-osa, lupaavat sivuliikkeet.
PEN1 KP ROP-PENTU

NARTUT



PENTULUOKKA

Genedda Clandestina Vox FI16207/06
Hyvät rungon mittasuhteet, leveyttä saa tulla iän mukaan, joka näkyy etenkin edestakas liikkeessä. 
Kaunis kaula, lupaava pää, jossa täyteläinen kuono-osa, riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat.
PEN1 KP VSP-PENTU

UROKSET

VETERAANILUOKKA

Bonel Gosma FI20507/98
8,5 v, erinomaista tyyppiä oleva veteraani, jolla eriomainen runko, voimakas kaula. Kirvellä 
veistetty pää, erinomaiset liikkeet.
VET ERI1 PU1 ROP ROP-VET BIS-4-VET

NARTUT

JUNIORILUOKKA

Bonel Unelma FI46507/05
Vuoden ikäinen, mittasuhteiltaan erinomainen, kookas lupaava rungon tilavuus. Tasapainoiset 
kulmaukset, kaunis kaula, eturinta saa täyttyä iän myötä. Riittävän yhdensuuntaiset päänlinjat, 
hörökorvat, hyvät silmät ja purenta. Erittäin lupaavat liikkeet.
JUN EH1

musta / harlekiini

UROKSET

JUNIORILUOKKA

Nicolas Copernicus von der Schlehhecke FI51897/05
Lupaava mittasuhteiltaan erinomainen, suuri juniori uros, jolla riittävä rungon tilavuus. Kaunis 
ylälinja, riittävät etu- & takakulmaukset. Erinomainen kaula, eturinta saa vielä täyttyä iän myötä, 
varsin hyvät päänlinjat, kuono-osa voisi olla pidempi, erittäin runsas esittäjän piilottama 
kaulanahka, erinomaiset takaliikkeet.
JUN ERI1 PU2 VASERT

AVOINLUOKKA

Bonel Sebastian FI24280/04
2,5 vuotta, seistessä erittäin kaunis kookas uros, jolla hyvä raajojen luusto, lupaava rungon tilavuus.
Lyhyehkö turhan jyrkkä lantio, riittävät kulmaukset. Erinomainen säkä, eturinta saisi olla 
voimakkaampi. Kaunis pää, jossa hyvät linjat, riittävä otsapenger, hyvä purenta, vilkkuluomet 
häiritsevät ilmettä. Liikkeessä turhan pyöreä ylälinja.
AVO EH3

Hexenmeister Ares FI42705/02



4 v, lyhyt runko, melko pitkä hiukan luisu lantio, hyvä raajojen luusto, riittävät, mutta tasapainoiset 
kulmaukset, varsin hyvä eturinta. Varsin hyvät pään linjat, mutta kokonaisuudessa pää saisi olla 
urosmaisempi, hyvä purenta. Väritys on valitettavan musta, varsinkin toiselta kyljeltään, riittävän 
tehokkaat liikkeet.
AVO EH2

Mi'Havana Azelfafage FI24058/04
2 v 4 kk, hyvät rungon mittasuhteet omaava, mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla erinomainen raajojen 
luusto. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset, pitkähköt varpaat, hyväasentoinen lantio. Eturinta 
saa vielä täyttyä, kaunis voimakas kaula, erinomainen uroksen pää, tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI1 PU1 SERTI VSP

NARTUT

VALIOLUOKKA

Bonel Nikita FI43903/01
Vajaa 5 v, kaunis narttu, jolla erinomaiset linjat. Hyvät raajojen luustot, eturinta voisi olla täydempi.
Liikkeet erinomaiset.
VAL ERI1 PN1 ROP

Bonel Santra FI24281/04
Mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla mittasuhteiltaan hyvä runko. Hyvä ylälinja seistessä, 
aavistuksen pehmeä liikkeessä. Hyvä raajojen luusto, erinomaiset pään linjat, riittävä otsapenger. 
Väri voisi olla tänään syvempi, tasapainoiset liikkeet, erinomainen narttu.
VAL ERI2 PN2


