Kemi 6.10.2007
tuomari: Jari Laakso
keltainen - tiikerijuovainen
urokset
pentuluokka
Chic Carelia's Brahman FI16027/07
8 kk. Kookas, erittäin lupaava. Hyvä raajojen luusto, lupaava etuosa, hyvä säkä, tasapainoiset
kulmaukset. Vielä hiukan pehmeä selkä, erinomainen voimakas kaula. Pitkä pää, oikeanmuotoinen
kallo, päänlinjat saavat vielä parantua, hyvä purenta. Lupaavat liikkeet.
PEN1 KP ROP-PENTU
Euro Power Bruno FI17134/07
8 kk. Lupaava, mittasuhteiltaan hyvä, hyvä raajojen luusto. Tasapainoiset riittävät kulmaukset,
orastava eturinta, hyvä ylälinja. Varsin hyvät päänlinjat, vielä ymmärrettävän muhkurainen kallo,
hyvä purenta, vilkkuluomi vielä varsin näkyvä. Lupaavat liikkeet.
PEN2 KP
junioriluokka
Genedda Ens Entium FI52063/06
1 v. Riittävän lyhyt, varsin hyvä ylälinja. Hyvä raajojen luusto, riittävät ja tasapainoiset kulmaukset.
Etuosassa jo hiukan tavaraa, hyvä kaula, hyvät päänlinjat, hyvä otsapenger. Hyvät huulet sekä
purenta. Ymmärrettävän pentumaiset liikkeet.
JUN EH1
nuortenluokka
Love-Dane's Ässä-Kuningas FI19894/06
19 kk. Voimakasluustoinen nuori uros, jolla aavistuksen pitkä lanneosa, hyvä ylälinja, hiukan pysty
olkavarsi. Hyvät takakulmaukset, voimakas kaula, varsin hyvät päänlinjat, riittävä otsapenger,
voimakas kuono-osa, kulmakaaret saisi olla voimakkaammat. Hyvät takaliikkeet, etuasentoiset
eturaajat häiritsevät etuliikkeitä.
NUO EH1
avoinluokka
Liebe Doggen James Dean FI12359/06
2 v. Hyvä raajojen luusto, kaunis voimakas pää, jossa hyvät linjat. Kaunis kaula, valitettavasti aivan
pysty olkavarsi, joka häiritsee varsinkin liikkeessä. Hyvä ylälinja, hyvät takakulmaukset. Takaosan
askelpituus olisi erinomainen, jos etuosa ehtisi alta pois.
AVO EH2
Love-Dane's Yrjö-Suuri FI30090/04

Kookas, voimakas uros, joka voisi esiintyä rennommin. Erinomainen rungon tilavuus, hyvät
takakulmaukset, pysty olkavarsi häiritsee seistessä. Kaunis kaula, hyvä etuosan leveys. Hyvät
päänlinjat, kaunis ilme, hyvä purenta. Olkavarresta huolimatta liikkuu hyvin.
AVO ERI1 PU1 SERTI FI MVA VSP
valioluokka
Love-Dane's Quick Duke FI35277/00
VAL POISSA
Love-Dane's X-mas Duke FI20243/04
VAL POISSA
Love-Dane's Zz Top Guy FI27638/05
Riittävän lyhyt, hyvä rungon tilavuus. Kaunis eturinta, mutta raajakorkeutta saisi olla enemmän,
jyrkkä lantio häiritsee. Voimakkaat takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Hyvät päänlinjat,
riittävä otsapenger. Hyvät etuliikkeet, takaraajat eivät mahdu oikenemaan niiden pituudesta johtuen.
VAL ERI1 PU2
nartut
nuortenluokka
Catapha's Xanthe FI41998/06
20 kk. Hiukan pyöreässä kunnossa, hyvä rungon pituus. Riittävän pitkä rintakehä, riittävät
kulmaukset. Lantiossa hiukan jyrkkyyttä, etuosa saisi olla syvempi. Riittävän yhdensuuntaiset
päänlinjat, hyvät korvat, silmät, purenta, kuiva kuono-osa. Hyvä liike, leikkisä luonne.
NUO EH2
Dundane's Shooting Star FI37511/06
23 kk. Kaunis narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä
eturinta, kaunis kaula. Hyvät päänlinjat, erinomaiset takaliikkeet, hyvät etuliikkeet.
NUO ERI1 PN1 SERTI ROP
avoinluokka
C'mon To Ve Or Not To Be FI34199/05
2,5 v. Hyvä rungon pituus, mutta turhan hoikassa kunnossa. Hyvä ylälinja, pysty olkavarsi häiritsee,
hyvät takakulmaukset, mutta takaraajojen lihakset voisivat olla voimakkaammat. Hyvät päänlinjat,
lyhyt otsapenger, purenta ok, kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Liikkuu turhan voimakkaasti
tassien, eturinta vajaa.
AVO EH2
Love-Dane's Åps My Sweetie FI47620/05
2 v. Kaunis narttu, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä raajojen luusto. Kaunis ylälinja, tasapainoiset
kulmaukset, hyvä kuono-osa, jossa aavistuksen pyöreät huulet. Varsin hyvä eturinta, hyvät liikkeet.
AVO ERI1 VASERT
valioluokka

Love-Dane's Very Hot Romance FI16369/03
VAL POISSA
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
3,5 v. 8 viikkoisten pentujen onnellinen äiti. Pennuista huolimatta erinomaisessa kunnossa. Hyvä
rungon tilavuus, kaunis eturinta, hyvä raajojen luusto, tasapainoiset kulmaukset. Hyvät päänlinjat,
hyvät silmät ja purenta. Tasapainoiset liikkeet.
VAL ERI1 PN2
Love-Dane's X-mas Romance FI20241/04
3,5 v. Kookas, voimakas narttu, jolla hyvä rungon tilavuus. Hyvä raajojen luusto, hyvät
takakulmaukset, aavistuksen pysty olkavarsi, hyvä etuosan leveys, voimakas pää, jossa hyvät linjat.
Aavistuksen kaulanahkaa, esiintyy yllättäen normaalia pidättyväisemmin.
VAL ERI2 PN3
veteraaniluokka
Love-Dane's Lilli Marlen FI37912/97
10 v. Tyypiltään erinomainen veteraani. Hyvä rungon tilavuus, tasapainoiset kulmaukset, hyvä
ylälinja. Päässä näkyy ikä, kunnia omistajalle ja kasvattajalle koiran iän ja kunnon vuoksi.
VET ERI1 PN4 ROP-VET BIS-1-VET
Love-Dane's Monday Romance FI40657/98
9 v. Mittasuhteiltaan hyvä veteraani, jolla hyvä rungon tilavuus, hyvä ylälinja. Eturinta voisi olla
täyteläisempi. Kaunis pää, vetreät liikkeet.
VET ERI2
kasvattajaluokka
Kennel Love-Dane's
Ryhmä kookkaita, voimakkaita koiria. Hyvät päät, tyylikkäät ylälinjat, olkavarsiin aina syytä
kiinnittää huomiota. Laadukasta kasvatustyötä.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV.

musta - harlekiini
urokset
pentuluokka
Rainmaster's Vito Corleone AKCWS21214904
7 kk. Hyvät mittasuhteet, iloinen pentu. Erinomainen raajojen luusto, lupaavat kulmaukset,
etuosassa jo nyt tavaraa, seistessä jo varsin tiivis ylälinja. Liikkeessä vielä pentumaista pehmeyttä.
Hyvät päänlinjat. Lupaava täyteläinen kuono-osa, varsin hyvä väritys.
PEN1 KP ROP-PENTU
junioriluokka
Black Terminator's Corona Borealis FI32780/06

17 kk. Hyvä rungon pituus, kaunis ylälinja. Turhan pysty olkavarsi häiritsee, riittävät
takakulmaukset, etuosa saa täyttyä iän myötä. Pitkä pää, jossa hyvät linjat, hyvät silmät ja purenta.
Tasapainoinen väritys, lupaavat sivuliikkeet, ees-taas liikkeet kaipaavat vielä rungon täyttymistä.
JUN EH3
Möhköfantti DJ's Amada FI36148/07
10 kk. Ikäisekseen erittäin voimakas ja tasapainoinen. Erinomainen rungon tilavuus, hyvä
raajaluusto, lupaava etuosa. Hiukan luisu lantio, kulmaukset tällä hetkellä niukat. Voimakas kaula,
erittäin lupaava pää, kirsu pigmentti saa täyttyä. Lupaavat liikkeet, aavistuksen sekava väritys.
JUN EH4
Ozaenas Morrison FI36631/06
15 kk. Mittasuhteiltaan ja kooltaan erinomainen. Erinomainen raajojen luusto, lupaava ylälinja.
Kaunis kaula, voimakas pää, jossa varsin hyvät linjat, täyteläinen kuono-osa. Hyvät korvat, silmät,
purenta. Kääntää vielä eturaajojaan ulospäin, ymmärrettävän pehmeät liikkeet. Lupaava yksilö.
JUN EH2
Ozaenas No Or Never FI54550/06
12 kk. Mittasuhteiltaan erinomainen juniori, kaunis ylälinja. Erinomainen raajojen luusto,
aavistuksen jyrkkä lantio, upea kaula. Riittävän pitkä pää, otsapenger voisi olla voimakkaampi.
Lupaava eturinta, kyynärpäät saavat tiivistyä. Lupaavat liikkeet, saisi esiintyä itsevarmemmin.
JUN EH1
nuortenluokka
Mi'havana Better Than You FI17744/06
Hyvä rungon pituus, riittävä raajojen luusto. Kaunis kaula, hiukan luisu lantio, riittävät, mutta
varsin tasapainoiset kulmaukset. Etuosa saa täyttyä, hyvät päänlinjat. Hyvät sivuliikkeet, terveet
liikkeet. Kokonaisuus voisi olla hiukan urosmaisempi. Tarvitsee kehäkokemusta, tästä johtuen
EVA.
NUO EVA
avoinluokka
Anxious Davidson Harley FI13922/04
3 v 10 kk. Hyvä rungon pituus, riittävä raajojen luusto, varsin hyvä ylälinja. Takaosa saisi olla
jämäkämpi, riittävän täyteläinen eturinta. Hyvät päänlinjat, riittävä otsapenger, hyvä purenta.
Riittävän pitkä sivuaskel, edestä ja takaa löysyyttä liikkeessä.
AVO EH4
Anxious Dj White Ink FI13921/04
3,5 v. Erittäin hyvän kokoinen uros, hyvä raajojen luusto. Hyvä kaula, takaosa voisi olla
voimakkaampi. aavistuksen pysty olkavarsi, köyristää selkää liikkeessä. Hyvä pään pituus, kallossa
hiukan pyöreyttä.
AVO EH3
Hoppingham's Fact Duty Heka FI12019/05
2 v 10 kk. Kookas, voimakas uros, erinomainen rungon tilavuus, hyvä raajojen luusto. Hyvä
ylälinja, riittävät ja tasapainoiset kulmaukset. Voimakas eturinta, mutta kyynärpäät saavat olla

tiiviimmät. Hyvät päänlinjat, täyteläinen kuono-osa. Hyvät sivuliikkeet, aavistuksen pehmeät eestaas liikkeet, jota etu- ja takatassujen valkoiset väritys korostaa. Etuhampaat saisi olla suuremmat.
AVO ERI2 PU4 VASERT
Nicolas Copernicus von der Schlehhecke FI51897/05
2,5 v. Kaukaa katsottuna tyylikäs, hyvät takakulmaukset, turhan pysty olkavarsi. Kaunis ylälinja,
hyvä kaula, voimakas vaan ei niin tyylikäs pää. Hyvät sivuliikkeet, liian pitkät kynnet.
AVO ERI1 PU3 SERTI FI MVA
valioluokka
Catapha's Legacy Of Atomic FI22293/00
7,5 v. tyylikäs uros, joka saisi rakastaa enemmän liikkumista. Hyvä ylälinja, tasapainoiset riittävät
kulmaukset. Hyvä kallo, täyteläinen kuono-osa.
VAL ERI1 PU1 VSP
Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05
VAL POISSA
Ozaenas Lovejoy FI17908/05
2,5 v. Hyvä rungon pituus, kaunis ylälinja. Takaosa voisi olla voimakkaampi. Pysty olkavarsi
häiritsee seistessä. Hyvä pään pituus, riittävä otsapenger. Hyvät sivuliikkeet, takaliikkeet hiukan
pehmeät.
VAL ERI2 PU2
nartut
junioriluokka
Blac Terminator's Cecilia FI32778/06
JUN POISSA
Catapha's Young Passenger FI12474/07
11 kk. Väritys saisi olla syvempi. Erittäin kauniit ääriviivat, eturinta puuttuu vielä. Hyvät päänlinjat,
hyvä purenta. Erittäin kauniit liikkeet.
JUN EH2
Jättiläisen Magnolia FI37702/06
JUN POISSA
Ozaenas Nougat FI54548/06
12 kk. Äärimmäisen kauniisti liikkuva, tänään aivan liian laihassa kunnossa oleva narttu. Erittäin
kaunis takaosa, pysty olkavarsi. Päänlinjat vielä keskeneräiset, hiukan pysty kaula.
JUN EH1
avoinluokka
Danemanian Klein Kuh FI39827/04

3 v. Kookas, hyvä rungon volyymi, riittävä raajojen luusto. Hiukan pehmeä ylälinja, kaula voisi olla
pidempi. Pysty olkavarsi, mutta silti täyteläinen eturinta, hyvät takakulmaukset. Eturaajoissa riittävä
korkeus, kuhmurainen pää. Hyvät takaliikkeet, riittävän tiiviit etuliikkeet.
AVO EH4
Hoppingham's Fact Duty Mirkku FI12021/05
2 v. 10 kk. Riittävän lyhyt, tyylikäs narttu. Hyvä rungon tilavuus. Riittävät tasapainoiset
kulmaukset, eturinta saisi olla täyteläisempi. Hyvä pään pituus, hyvä purenta, hörö korvat,
tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI3 PN4
Hoppingham's Rhythm'n Rhyme FI17736/06
Kaunis, mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvä raajojen luusto. Eturinta voisi olla täyteläisempi, hyvä
ylälinja, pysty olkavarsi häiritsee. Hyvä kaula, hyvä pään pituus, hyvät linjat. Tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI2 PN3 VASERT
Ozaenas Havanna Star FI17696/02
6 v. Kookas, voimakas, erinomainen rungon tilavuus. Hyvä raajojen luusto, riittävät, tasapainoiset
kulmaukset. Hyvät päänlinjat. Hyvät sivu- ja takaliikkeet, aavistus löysyyttä edessä.
AVO ERI1 PN1 SERTI FI MVA ROP
valioluokka
Ozaenas Liquid Gold FI17908/05
2 v 9 kk. Kaunis narttu, jolla tasapainoinen liikunta, hyvä raajojen luusto. Hyvä pään pituus, hyvä
etuosan leveys, riittävä syvyys. Linjakas pää, hormoonit laittavat nartun ujostelemaan.
VAL ERI1 PN2
kasvattajaluokka
Kennel Ozaenas
Ryhmä tyypikkäitä koiria, joilla hyvät ylälinjat, voimakkaat luustot, tasapainoiset takaosat. Eruosien
kanssa riittää työtä. Hyvät värit.
KASV1 KP ROP-KASV.

sininen
urokset
veteraaniluokka
Bonel Gosma FI20507/98
Voimakas, kauniisti harmaantunut veteraani. Hyvät rungon tilavuus. Voimakas pää, kaunis
täyteläinen etuosa. Ensi huhtikuuta odotellessa hyvää talvea.
VET ERI1 PU1 ROP ROP-VET
nartut
junioriluokka

Saradane's Highlight Girl FI43414/06
1 v. Lupaava juniori narttu, jolla hyvä raajojen luusto, kaunis ylälinja, riittävät kulmaukset, eturinta
saa täyttyä. Erittäin kaunis pää, erinomaiset päänlinjat. Liikkeet vielä pitkistä raajoista johtuen
honkkelit. Lupaava yksilö.
JUN EH1

