Juva 8.7.2007
tuomari: Reia Leikola-Walden
keltainen - tiikerijuovainen
urokset
pentuluokka
Jättiläisen Ox To Love-Dane's FI11780/07
8 kk vanha, hyvin tyylikäs, mittasuhteiltaan oikea urospentu. Erinomainen pään pituus ja linja sekä
ilme. Hieno kaula, vielä hieman etuasentoinen lapa, ikäisekseen sopiva eturinta ja runko. Hyvin
kulmautunut takaosa, reisi voisi olla hieman leveämpi. Liikkuu joustavasti, hyvällä askelmitalla,
hieman löysästi edestä. Erinomainen väri & luonne sekä esiintyminen.
PEN1 KP VSP-PENTU
Jättiläisen Oxytropis FI11781/07
8 kk vanha, elegantti, vielä kovin kapoinen urospentu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvän pituinen pää,
joka kauttaaltaan vielä kapea. Hyvä kaula, tasapainoisesti kulmautunut, vielä kevyt ja litteä runko.
Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta vielä löysästi. Hyvä väri & luonne.
PEN2
nartut
pentuluokka
All About The Daisy Chain FI39796/07
8 kk vanha, tasapainoinen ja hyvin kehittynyt narttupentu. hyvä päänpituus, vielä hieman takaluisu
kallo, kaunis kaula. Hyvin kulmautuneet raajat, erinomainen eturinta & runko ikäisekseen. Hieman
pitkä lanneosa, selässä vielä pehmeyttä. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelmitalla. Esiintyy
kypsästi, hieman vaalea väri.
PEN1 KP ROP-PENTU
urokset
junioriluokka
Grazy Danes One Way Guy FI20138/06
JUN POISSA
Red Rublev Sergei FI44552/06
10 kk vanha, vielä kovin ilmava, mittasuhteiltaan oikea juniori uros. Riittävä pään pituus, kuonoosa saa vielä voimistua, hyvät tummat silmät, hyvä kaula. Hyvin niukasti kulmautunut etuosa, josta
syystä etuliikkeet ovat korkeat ja sidotut. Ikäisekseen riittävä runko, riittävästi kulmautunut takaosa.
Liikkuu kovin epävarmasti edestä, joskin askelmitta on riittävä. Hyvä väri ja luonne, tarvitsee
kovasti aikaa.
JUN H
nuortenluokka

Catapha's Xanthus FI41991/06
16 kk vanha, kookas, urosmainen, oikeanmittainen pää, johon toivoisin paremman maskin, oikeat
päänlinjat, hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut etuosa, rungon tulee vielä kehittyä ja syventyä.
Hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu vielä voimattomasti ja takatyöntö voisi olla parempi. Hyvä väri
maskia lukuun ottamatta ja hyvä luonne.
NUO EH1
valioluokka
Abragabra's Fantastic Phenom FI33154/04
3-vuotias, hyvin kehittynyt valiouros, jolla oikeanmittainen pää, hieman takaluisu kallo ja toivoisin
voimakkaamman otsapenkereen ja tummemmat silmät. Hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset,
erinomainen eturinta ja rungon syvyys sekä tilavuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä
askelmitalla. Hyvä väri & luonne.
VAL ERI2 PU2 VACA
Edendane's Henry Higgins FI37095/03
4-vuotias, erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla erinomaiset päänlinjat ja pituus. Erinomainen kaula,
tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen eturinta & runko, hieman pitkä lanneosa. Liikkuu riittävällä
askelmitalla, mutta tänään hieman voimattomasti. Erinomainen väri & luonne sekä esiintyminen.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
nartut
junioriluokka
Nelia von Gigantic Blau FI41874/07
Mittasuhteiltaan oikea juniorinarttu, jolla oikeat päänlinjat, hyvä ilme, pää voisi olla kuitenkin
kauttaaltaan hieman pidempi., Hyvä kaula, vielä hieman etuasentoinen lapa, riittävä runko &
takakulmaukset. Liikkuu vielä kovin löysästi ja ylälinja putoaa liikkeessä. Tänään ei parhaassa
karvassa, hyvä luonne.
JUN H
Red Rublev Duetto FI38566/06
1-vuotias, hyvin kehittynyt hieman jännittyneesti esiintyvä, tasapainoinen narttu., Kaunisilmeinen
oikeanmallinen pää. Hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta &
runko. Liikkuu ikäisekseen hyvin, vielä hieman nokinen väri.
JUN ERI1 VASERT
Red Rublev Sade FI44549/063
Hyvin kehittynyt tasapainoinen juniorinarttu. Oikeanmittainen pää, otsapenger saa vielä kehittyä.
Hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, vielä kapea edestä. Hyvä runko, jossa pitkä lanneosa,
joustavat liikkeet, hyvä väri & luonne.
JUN ERI2
Red Rublev Shiva FI44545/06
10 kk vanha, hyvin kehittynyt narttu. Riittävä pään pituus, mutta hieman kiilamainen pään muoto
antaa aavistuksen vieraan ilmeen. Hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvin

kehittynyt runko. Liikkuu kevyesti riittävällä askelmitalla, pyöristää hieman ylälinjaansa liikkeessä.
Hyvä luonne, hieman vaalea väri.
JUN EH3
nuortenluokka
Grand Fawn's Juno FI20015/06
1½ vuotias, vielä hieman ilmava keskikokoinen narttu. Hyvä pään mitta, mutta vielä takaluisu kallo
ja otsapenger saisi kehittyä. Hyvä kaula, suorahko olkavarsi, hyvä ylälinja, eturinnan & rungon
tulee vielä kehittyä. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla.
Hyvä väri & luonne.
NUO EH2
Red Rublev Walkyria FI44273/05
22 kk vanha, hyvin kehittynyt narttu, jolla oikealinjainen hyväilmeinen pää. Hyvä kaula,
tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen riittävä runko, hyvä jämäkkä takaosa. Liikkuu hieman
kapeasti takaa, mutta hyvällä askelmitalla. Toivoisin vaikuttavamman koon, hyvä väri & luonne.
Erinomainen esiintyminen.
NUO ERI1 PN4 SERTI
avoinluokka
Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05
2-vuotias, hyvänkokoinen mittasuhteiltaan oikea narttu. Oikea pään pituus, kuono-osa voisi olla
leveämpi ja huulikulma neliömäisempi. Hyvä kaula, hieman litteä eturinta, hyvin kehittynyt runko,
riittävät takakulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta askelpituus takaa saisi olla parempi.
Hyvä luonne, tänään ei parhaassa kunnossaan turkin osalta.
AVO EH1
valioluokka
Alder Glade's Dearie FI35391/05
Mittasuhteiltaan oikea, hyvin kehittynyt nuori valionarttu. Oikeanmallinen sukupuolileimaltaan
selvä nartun pää, otsapenger voisi olla hieman selvempi, Hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset,
hyvä runko. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja joustavasti, hyvä väri & luonne.
VAL ERI3
Edendane's My Fair Lady FI37097/03
Kookas, voimakas, mutta silti tyylikäs valionarttu. Erinomaiset päänlinjat, oikea ilme, pilkkua
viilatakseni toivoisin pään hieman kuivemmaksi. Erinomainen kaula, tasapainoiset kulmaukset,
erinomainen luusto & runko, hyvä takaosa. Liikkuu hyvällä askelmitalla, hieman löysästi edestä.
Erinomainen väri & luonne.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Love-Dane's Valentine FI16370/03
Hyvin kehittynyt, tasapainoinen valionarttu. Riittävä pään pituus, hieman liikaa poskia. Hyvä kaula
ja runko, joskin hieman liikaa painoa tänään. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu tänään
hieman löysästi, kuitenkin hyvällä askelmitalla. Hyvä väri & luonne.
VAL ERI2 PN3 VACA

veteraaniluokka
Love-Dane's Lilli Marlen FI37912/97
10-vuotias, ihastuttava vanha rouva, jolla erinomainen pää. Kaunis kaula, tasapainoinen rakenne.
Liikkuu ikäisekseen vielä hyvin, ilo nähdä hyväkuntoinen, hieno veteraani.
VET ERI1 PN2 ROP-VET
kasvattajaluokka
Kennel Red Rublev
Tasainen ryhmä nuoria, hyvin liikkuvia koiria, joilla yhtenäinen tyyppi. Toivoisin kaikille hieman
lisää kokoa.
KASV1 KP ROP-KASV.

musta - harlekiini
nartut
pentuluokka
Catapha's Yannichel FI12471/07
Hyvin kehittynyt narttupentu. Oikeanmittainen pää, vielä takaluisu kallo ja kuono-osa saa vielä
voimistua. Hieman irtonaiset korvat, hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvin
kehittynyt runko. Liikkuu vielä pentumaisesti riittävällä askelpituudella. Erinomainen väri &
luonne.
PEN2
Ozaenas Nougat FI54548/06
Kookas, hyväluustoinen tyylikäs narttupentu., Erinomainen pään pituus, vielä hieman takaluisu
kallo, hyvä ilme, pitkä kaula. Etuasentoinen lapa, vielä litteä ja kehittymätön runko, voimakkaat
takakulmaukset. Turhan pitkä lanneosa, liikkuu erittäin joustavasti hyvällä askelmitalla. Melko
hyvä väri, muutama harmaa läiskä. Hyvä luonne & esiintyminen.
PEN1
urokset
avoinluokka
Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05
Vahva hyvin kehittynyt uros. Päässä oikeat linjat, mutta kuono-osa saisi olla pidempi. Hyvä kaula ja
riittävästi kulmautunut etuosa. Hyvä runko ja takaosa, hieman laskeva lantio. Liikkuu hieman
ahtaasti takaa ja pyöristää liikkeessä "pyllyään". Hieman epäpuhdas väri, jossa keltaisia merkkejä,
hyvä luonne.
AVO EH1
Nicolas Copernicus von der Schlehhecke FI51897/05
AVO POISSA
valioluokka

Blockbuster von Schöntal FI24334/03
Tyylikäs, mittasuhteltaan oikea valiouros, jolla voimakas oikealinjainen pää, hieman lennokkaat
korvat. Suora olkavarsi, josta syystä hieman vaatimaton eturinta, riittävän tilava runko, rintakehä
voisi olla pidempi. Riittävästi kulmautunut takaosa, liikkuu löysästi edestä, joustavasti takaa,
hyvällä askelmitalla. Pohjaväri voisi olla puhtaampi, mutta hyvin läiskiytynyt. Erinomainen luonne
ja esiintyminen.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
Borduas Monsiur Pico FI47129/03
Erittäin vahva, maskuliininen valiouros, jolla voimakas melko hyvälinjainen pää, joka voisi olla
elegantimpi. Erinomainen kaula, voimakas raajojen luusto, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko.
Liikkuu hieman löysästi edestä ja etuosa putoaa liikkeessä, hyvä askelmitta. Melko hyvä
harlekiiniväritys, hyvä luonne & esiintyminen.
VAL ERI2 PU2 VACA
Catapha's Thunder Bruno FI30064/04
3-vuotias, hieman ilmava valiouros, jolla oikeat päänlinjat, hieman poskia, punainen vilkkuluomi
häiritsee ilmettä. Hyvä kaula, hieman suora olkavarsi, riittävä eturinta & luusto ja runko sekä
kulmaukset. Hieman hoikassa kunnossa. Liikkuu hieman löysästi edestä ja jäykästi takaa. Pyöristää
ylälinjaansa liikkeessä, erinomainen väri & luonne.
VAL EH4
Horsebjerg Judge Jj DKK06501/2005
Kookas, hyvin kehittynyt valio uros. Hyvä pään pituus ja linjat, otsapenger voisi olla korostetumpi.
Riittävä kaula, hieman suora olkavarsi ja siksi litteä eturinta, erinomainen runko. Riittävästi
kulmautunut takaosa, hieman lyhyt lantio. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä, mutta
sivusta melko hyvällä askelmitalla, hyvä väri & luonne.
VAL ERI3 PU3
nartut
junioriluokka
Avalanche FI12656/06
Vielä hieman ilmava ja kevyt juniori. Oikeat päänlinjat, mutta kuono-osa vielä kapea, hyvin
lentävät korvat. Elegantti kaula, hieman niukasti kulmautunut etuosa ja vielä kapea eturinta.
Riittävä runko ja takakulmaukset, hieman turhan kuroutunut vatsalinja. Liikkuu takaa hyvin, edestä
vielä löysästi, iloinen luonne, hyvä väri.
JUN H
Galanthus Evening Shade NO2669/07
Hyvin kehittynyt juniori. Oikeamallinen ja -pituinen pää, punaiset luomet hieman häiritsevät
ilmettä. Hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko. yhdensuuntaiset liikkeet ja riittävä
askelmitta. Väri ei tänään parhaimmillaan, hyvä luonne.
JUN EH1
Jättiläisen Magnolia FI37702/06
1-vuotias, hyvin kehittynyt juniori, jolla melko hyvät päänlinjat, mutta edestäpäin liian kiilamainen
pää ja hyvin lentävät korvat häiritsevät ilmettä. Erinomainen kaula ja ylälinja, tasapainoisesti

kulmautunut, hyvä runko. Liikkuu joustavasti, mutta hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Melko
hyvä väritys, hyvä luonne. Palkintosija hieman vieraan ilmeen vuoksi, H.
JUN H
nuortenluokka
Catapha's Xiomara FI41994/06
Elegantti, mittasuhteiltaan oikeanlainen nuori narttu. Hyvät päänlinjat ja pituus, otsapenger saa vielä
kehittyä, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, riittävä runko. Liikkuu kevyesti,
hyvä väri ja luonne.
NUO ERI1 PN3 SERTI
avoinluokka
Catapha's Winner-X FI42315/05
Elegantti, aavistuksen kevyt narttu. Oikealinjainen pää, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi.
Riittävä kaula ja ylälinja, vielä hieman tyhjä edestä, hieman suora olkavarsi, riittävä runko, hyvä
takaosa. Liikkuu vielä edestä löysästi, takaa hyvin, hyvä väri & luonne.
AVO EH1
valioluokka
Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04
Tyylikäs, tasapainoinen valionarttu. Oikealinjainen pää, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula.
Erinomainen ylälinja, hieman suora olkavarsi ja eturinta voisi olla hieman täyteläisempi.
Erinomainen runko ja sen mittasuhteet, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu edestä hieman löysästi,
mutta takaa hyvin hyvällä askelmitalla. Hyvä väri & luonne sekä esiintyminen.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Bonel Santra FI24281/04
Tyylikäs 3-vuotias valionarttu, jolla oikeat päänlinjat, mutta kuono-osa voisi olla pidempi, hieman
poskia. Hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko. Liikkuu edestä hieman
löysästi, mutta hyvällä askelmitalla, hyvä luonne, väri & esiintyminen.
VAL ERI2 PN2 VACA
Ozaenas Liquid Gold FI17908/05
Tyylikäs valionarttu, jolla erinomainen pään pituus ja -linjat, mutta otsapenger voisi olla hieman
selvempi. Erinomainen kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa.
Liikkuu hieman löysästi edestä, kuitenkin hyvällä askelmitalla, etuosa putoaa hieman liikkeissä.
Seistessä hyvin tyylikäs, melko hyvä väri, vaikkakin suuri harmaa läiskä toisessa kyljessä.
Erinomainen luonne & esiintyminen.
VAL ERI3 PN4
veteraaniluokka
Catapha's Juliette FI26605/99
8-vuotias, hyvässä kunnossa esitetty tasapainoinen veteraani. Oikealinjainen pää, joka voisi olla
pidempi. Hyvä kaula ja runko sekä tasapainoiset kulmaukset. Hyvä väri & arvokas esiintyminen.
VET ERI1 ROP-VET

kasvattajaluokka
Kennel Catapha's
Ryhmä tasaisen tyyppisiä, hyvin liikkuvia mustia doggeja, joista kolme nuorta ja yksi veteraani.
Ikäerosta huolimatta tyyppi on säilynyt. Tasapainoisesti rakentuneet koirat.
KASV1 KP ROP-KASV.

sininen
nartut
pentuluokka
Bassa FI53132/06
8 kk vanha, vielä kovin ilmava, mittasuhteiltaan oikea pentu. Vielä hieman piirteetön ja vaatimaton
pää, irtonaiset korvat, riittävä kaula. Niukasti kulmautunut etuosa, hyvin kulmautunut takaa,
köyristää selkäänsä. Liikkuu takaraajat allaan, hyvä väri & luonne.
PEN1
urokset
valioluokka
Bonel Oswald FI41624/02
Hyvänkokoinen ja -vahvuinen uros. Oikeat päänlinjat, mutta kuono-osa saisi olla pidempi ja
syvempi, hyvä kaula. Riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä runko, pyöristää selkäänsä. Lyhyt lantio,
tänään ei parhaassa näyttelykunnossa turkin osalta. Hyvä luonne & esiintyminen, liikkuu kevyesti.
VAL EH1
veteraaniluokka
Bonel Gosma FI20507/98
VET POISSA
nartut
nuortenluokka
Bonel Victoria FI46546/05
Hyvin kehittynyt nuori narttu, jolla oikealinjainen pää, toivoisin pidemmän kuono-osan, hyvä kaula.
Riittävä raajojen kulmaukset, ikäisekseen hyvä runko. Liikkuu kevyesti, esitetään erinomaisessa
lihaskunnossa. Väri ei parhaimmillaan tänään, erinomainen luonne.
NUO EH1
Genedda Clandestina Vox FI16207/06
Hyvin kehittynyt nuori narttu, jolla oikeat päänlinjat, mutta kuono-osa saisi olla pidempi. Hyvä
kaula, riittävät raajojen kulmaukset, hyvä runko, mutta hieman painunut selkä. Liikkuu löysästi
edestä, kevyesti sivulta, hyvä luonne. Tänään ei parhaassa karvassaan.
NUO RH2

valioluokka
Thunderfire To Lite Speed FI14844/06
4-vuotias, elegantti hieman kevytrakenteinen narttu. Oikealinjainen pää, kaunis kaula ja ylälinja.
Niukasti kulmautunut etuosa, toivoisin runkoon syvyyttä ja tilavuutta sekä luustoon vahvuutta.
Hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hieman lyhyellä taka-askeleella. Ei parhaassa turkissaan, hyvä
luonne & esiintyminen.
VAL EH2
Bonel Onella FI41628/02
Tasapainoinen valionarttu, jolla hyvät päänlinjat, hieman poskia. Hyvä kaula, riittävästi
kulmautuneet raajat, tilava runko. Liikkuu pitkällä askeleella, hieman ahtaasti takaa. Esiintyy hyvin,
turkki ei aivan priimakunnossa.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
kasvattajaluokka
Kennel Bonel
KASV EI ESITETTY

