Karjaa 1.7.2007
tuomari: Satu Ylä-Mononen
keltainen - tiikerijuovainen
urokset
junioriluokka
Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06
Tasapainoinen, hyvin lupaava juniori uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. erinomaiset päänlinjat,
hyvä purenta, hieman avoimet silmäluomet ja löysyyttä huulissa. Ikäisekseen erinomainen eturinta
ja runko, vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen erinomainen liikkuja, hyvä luonne.
JUN ERI1 PU3 SERTI
Love-Dane's Ärri-Märri FI19892/06
JUN POISSA
Red Rublev Drogheda FI38567/06
Hyvä koko ja mittasuhteet, lupaava pää, jossa hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, niukka maski, hyvä
kaula ja ylälinja. Ikäisekseen erinomainen runko, vielä niukka eturinta, hyvä luusto, niukasti
kulmautuneet raajat, lyhyt pysty lantio, häntä kiertyy liikkeessä selän päälle. Erinomaiset
yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä luonne.
JUN EH2
nuortenluokka
Catapha's Xanthus FI41991/06
Erinomainen koko ja mittasuhteet, erinomainen pitkä uroksen pää, jossa hyvät kallo ja kuonolinjat,
hyvä purenta, erinomainen kaula ja ylälinja. Vahva luusto, tällä hetkellä vielä ilmava runko,
riittävästi kulmautuneet raajat. Yhdensuuntaiset tehokkaat liikkeet, hyvä väritys, ystävällinen
luonne.
NUO EH1
Love-Dane's Åthello FI47616/05
NUO POISSA
valioluokka
Alder Glade's Dave FI35387/05
Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, silmät voisi olla tummemmat, oikean mallinen
pää, hieman löysyyttä huulissa. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko, riittävä eturinta, niukasti
kulmautuneet eturaajat, hyvin takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, erinomaisesti edestä ja takaa,
hyvä maski ja väri, hyvä luonne.
VAL ERI3 PU4
Diplomatic's Val Kilmer FI21975/03
VAL POISSA

Edendane's Henry Higgins FI37095/03
Tasapainoinen valio uros, jolla erinomainen koko ja mittasuhteet. Erinomainen pää, hyvä purenta,
hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko. Tasapainoiset kulmaukset, jäntevät tyypilliset
liikkeet, hyvä väri, riittävä maski, ystävällinen luonne.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Edendane's Thranduil FI27696/04
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä
kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, vahva luusto. Runko voisi olla vielä täyteläisempi,
erinomaisesti kulmautunut, hyvä häntä. Jäntevät liikkeet, hyvä väritys ja luonne.
VAL ERI4
Love-Dane's Victory Of North FI16372/03
Vankkarunkoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta, hyvät päänlinjat, kuono-osa voisi
olla hieman pidempi, erinomainen eturinta ja runko ja kulmaukset. Hyvä luusto, jäntevät liikkeet,
hyvä häntä, maski ja väri.
VAL ERI2 PU2 VACA
nartut
junioriluokka
Edendane's Fortune Teller FI14449/06
Tasapainoinen, hyvät mittasuhteet omaava juniori. Hyvä purenta, hyvät päänlinjat, otsapenger voisi
olla hieman voimakkaampi. Kaunis kaula, ikäisekseen erinomainen runko, eturinta saa vielä täyttyä.
Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä hieman löysästi edestä. Niukka
maski, hyvä luonne.
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP
avoinluokka
Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05
Hyvä pää, jossa hyvät linjat, kauniit silmät, hyvä purenta, kaunis kaula. Niukasti kulmautuneet
raajat, niukka eturinta, riittävä runko, lyhyt lantio. Liikkuu tänään haluttomasti, saisi liikkua
paremmalla askelpituudella, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä häntä, ystävällinen
luonne.
AVO ERI1 PN3 VASERTI VACA
C'mon Pardon Me Boys FI45529/04
Pieni kokoinen, ilmava narttu. Hyvä purenta, erinomainen pitkä pää, kauniisti kaartunut kaula.
Hyvä selkä, runko saisi olla jo täyteläisempi. Niukka eturinta ja niukasti kulmautuneet eturaajat.
Pystyt ranteet, liikkuu jäntevästi hyvällä askelpituudella, hyvä maski ja väri.
AVO EH3
Love-Dane's Strawberry FI31683/01
Pienikokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvä purenta, avoimet korvat.
Kaunis kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja runko, niukasti kulmautuneet raajat, kapea reisi. Saisi
liikkua jäntevämmin ja pidemmällä askeleella. Hyvä häntä, hyvä väri, voimakkaasti harmaantunut
maski.
AVO EH2

Love-Dane's Zcarlet's Sun FI27641/05
Raskas matalaraajainen narttu, jolla tällä hetkellä hyvin epäpuhdas väri., Oikealinjainen pää,
avonaiset korvat, hyvä purenta, vasen kulmahammas ahdasasentoinen. Erinomainen eturinta, raskas
runko, pitkä lanneosa, hyvin kulmautuneet raajat. Raskaat liikkeet ja löysät edestä, tarvitsee uuden
turkin.
AVO H
valioluokka
Alder Glade's Dearie FI35391/05
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula ja ylälinja,
hyvä eturinta ja runko. Niukasti kulmautuneet eturaajat, hyvin takaa. Hyvä luusto, jäntevät
yhdensuuntaiset liikkeet, ystävällinen luonne.
VAL ERI1 PN2 CACIB
Maxidan's Georgia FI18490/05
Hyvä purenta, otsapenger saisi olla selvempi, avoimet korvat, kaunis kaula. Lyhyt pysty olkavarsi,
vahva luusto ja runko, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu riittävällä askelpituudella, kovin löysästi
edestä, hyvä maski ja väri.
VAL ERI2 PN4
kasvattajaluokka
Kennel Edendane's
3 urosta, 1 narttu, tasalaatuinen ryhmä, jossa selvät sukupuolileimat, kaikilla erinomaiset päät ja
eturinta. Hyvät rakenteet ja tasapainoiset liikkeet. Ryhmä ansaitse Ehdottomasti KP.
KASV1 KP ROP-KASV.
Kennel Love-Dane's
KASV EI ESITETTY

musta - harlekiini
urokset
junioriluokka
Megappon Larderello FI41830/06
Lupaava juniori uros, jolla erinomainen koko ja luusto, hyvä purenta, takaluisu kallo, avoimet
huulet. Kaunis kaula ja ylälinja, hoikassa kunnossa oleva, vielä ilmava runko, eturinta saa vielä
täyttyä. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä mantteliväritys,
ystävällinen luonne.
JUN EH1
avoinluokka
Danemanian Messenger FI27257/05
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä uroksen pää, hyvä purenta. Kaunis kaula, vahva runko, kapea
eturinta, hyvä luusto. Tasapainoisesti kulmautunut, köyristää tällä hetkellä sekä liikkeessä että

seistessä lanneosaa. Liikkeessä häntä nousee turhan korkealle, liikkuu hyvällä askelpituudella,
yhdensuuntaisesti, mutta kapeasti edestä ja takaa. Tällä hetkellä hieman ruskeaa sävyä turkissa,
hyvä luonne.
AVO EH1
Genedda Symphony Of Spots FI40945/01
AVO POISSA
Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05
Pienikokoinen harlekiini uros, vankka tasapainoinen runko, vahva luusto. Keltaiset silmät, hyvä
purenta, kuono-osa saisi olla pidempi. Riittävä kaula, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä häntä.
Tehokkaat liikkeet, epäpuhdas harlekiiniväritys, ystävällinen luonne.
AVO EH2
valioluokka
Horsebjerg Judge Jj DKK06501/2005
Erinomainen koko ja mittasuhteet, voimakas valio uros,. Hyvät päänlinjat, kuono-osa voisi olla
täyteläisempi silmien alta, erinomainen luusto, vahva runko. Niukka eturinta ja eturaajojen
kulmaukset, hyvin kulmautunut takaa, voimakkaasti laskeva lantio. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella, kiiltävän musta väritys, hyvä luonne.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
nartut
junioriluokka
Jättiläisen Magnolia FI37702/06
Hyvä purenta, oikealinjainen pää, joka saisi olla hieman pidempi, avoimet korvat, riittävä luusto.
Tällä hetkellä puutteellinen eturinta ja kevyt runko. Niukasti kulmautuneet eturaajat, hyvin takaa,
ikäisekseen erinomaisen tehokkaat liikkeet, hyvät harlekiini värimerkit.
JUN EH1
Megappon La Joya FI41838/06
Hyvä purenta, avoimet löysät huulet, runsaasti nahkaa päässä. Hyvä kaula, puutteelliset eturaajojen
kulmaukset ja kapea eturinta, voimakkaasti kulmautunut takaa. Vielä kevyt runko, liikkuu tällä
hetkellä liian korkealla etuaskeleella, hyvä häntä, hyvä mantteliväritys.
JUN H
nuortenluokka
Catapha's Xiomara FI41994/06
Tasapainoinen, lupaava nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää, otsapenger voisi
olla hieman selvempi, hyvä purenta, kaunis kaulan kaari, hyvä selkä, vahva luusto. Vielä kevyt
runko ja niukka eturinta, hyvä häntä. Ikäisekseen erinomaiset jäntevät liikkeet, hyvä musta väri.
NUO ERI1 PN3 SERTI
Megappon Morritort D'aigua FI12627/06
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja pidempi. Kaunis
kaula, vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset. Tällä hetkellä niukka eturinta ja vielä kevyt runko ja

voimakkaasti nouseva alalinja. Liikkuu hyvällä askelpituudella, kinnerahtaasti takaa, hyvä
mantteliväritys, ystävällinen luonne.
NUO EH2
avoinluokka
Catapha's Winner-X FI42315/05
Pieni kokoinen, mutta tasapainoinen narttu. Hyvä purenta, kuono-osa saisi olla hieman pidempi.
Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä runko, niukka eturinta, pitkä lanneosa. Niukasti kulmautuneet
eturaajat, hyvin takaa, liikkuu erinomaisella askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Saisi
olla hieman kookkaampi.
AVO EH1
valioluokka
Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04
VAL POISSA
Bonel Sasha FI24282/04
Hyvin kaunis, tasapainoinen valio narttu. Hyvä purenta, matalalle kiinnittyneet avonaiset korvat.
Oikealinjainen pää, hyvä kaula, vahva runko. Tasapainoisesti kulmautunut, kauttaaltaan erinomaiset
liikkeet, kiiltävä musta väri.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Henevaz Pearl Of Evita FI25242/05
Pienikokoinen kevyt valio narttu, jolla saisi olla voimakkaampi runko. Oikealinjainen pää, hyvä
purenta, hyvä kaula ja luusto. Niukka eturinta, riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, leveästi edestä, tällä hetkellä hieman harmahtava väritys, hyvä luonne.
VAL ERI4
Ozaenas Liquid Gold FI17908/05
Hyvä koko, erinomainen pää, hyvä purenta, kaunis kaula, voimakas runko. Hyvä eturinta, riittävä
luusto, tasapainoisesti kulmautunut, turhan pitkä lanneosa. Liikkuu lyhyellä askeleella, köyristää
lanneosaa liikkeessä. Harlekiiniväritys, oikeassa kyljessä kookas harmaa läiskä.
VAL ERI3
Rivercrest Susa Of Genesis FI20766/02
VAL POISSA
Sajonne True Romance FI27694/04
Erinomainen koko, hieman takaluisu kallo, kapea alaleuka. Kaunis kaula, erinomainen runko,
tasapainoiset kulmaukset, tehokkaat liikkeet, hieman rusehtava musta väri, hyvä luonne.
VAL ERI2 PN2 VACA
veteraaniluokka
Catapha's Juliette FI26605/99
8 v. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää,
avonaiset korvat, hyvä ylälinja, riittävä runko. Niukasti kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa.
Ikäisekseen erinomaiset liikkeet, hyvä musta väri.

VET ERI1 PN4 ROP-VET

sininen
urokset
nuortenluokka
Genedda Communis Sensus FI16211/06
Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, löysät huulet, riittävän pitkä pää. Riittävä kaula,
vahva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, tällä hetkellä niukka eturinta ja kevyt runko. Liikkuu
tehokkaasti, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, ei parhaassa turkissa.
NUO ERI1 PU2 SERTI VACA
valioluokka
Bonel Oswald FI41624/02
Tasapainoinen kaunis valio uros, jolla erinomainen pää, hyvä purenta, erinomainen runko. Riittävä
eturinta, niukasti kulmautunut etuosa, voimakkaasti takaa, laskeva lantio. Hyvä häntä, joustavat
yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä väri.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
nartut
junioriluokka
Bonel Xena FI21087/06
Tasapainoinen, erittäin lupaava juniori. Hyvä purenta, hyvä pitkä pää, vahva luusto. Ikäisekseen
erinomainen runko, eturinta saa vielä täyttyä. Tasapainoisesti kulmautunut, ikäisekseen erinomaiset
liikkeet, hyvä väri.
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP
nuortenluokka
Bonel Victoria FI46546/05
Tasapainoinen nuori narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vahva luusto, hieman turpea ja lyhyt
kuono-osa, erinomainen luusto. Hyvä runko ja eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, tehokkaat,
yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvässä lihaskunnossa, erinomainen väri.
NUO ERI1 PN2 VASERT CACIB
valioluokka
Diplomatic's Oprah Winfrey FI16718/05
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pitkä pää, hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja, riittävä luusto,
tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä, väri voisi olla puhtaampi, hyvä luonne.
VAL ERI1 PN3 VACA

