Kotka 16.6.2007
tuomari: Paula Rekiranta
keltainen - tiikerijuovainen
urokset
pentuluokka
Jättiläisen Ox To Love-Dane's FI11780/07
7 kuukautta, hyvin tasapainoisesti kehittynyt urospentu, jolla hyvät päänlinjat, hyvä vahva kuonoosa, hieman ilmavat korvat. Hyvä kaula ja eturinta, ikäisekseen riittävä rintakehä, hyvä luusto ja
kulmaukset. Liikkuu hyvin ja kantaa itsensä hyvin liikkeessä.
PEN1 KP ROP-PENTU
nartut
pentuluokka
Love-Dane's Arctic Princess FI53835/06
Hyvin kehittynyt, tilavarunkoinen narttupentu, jolla hyvä pään malli, hyvä ilme. Hyvä kaula,
erinomainen rintakehä, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin sivulta, mutta takaa vielä kovin
ahtaasti, löysät kintereet, miellyttävä luonne.
PEN1 KP VSP-PENTU
urokset
junioriluokka
Catapha's Xanthus FI41991/06
Hyvä kokoinen, mittasuhteiltaan oikea nuori uros, hyvät pään mittasuhteet, luomet voisivat olla
hieman tiiviimmät, hieman roikkuvat suupielet, hyvät korvat. Erinomainen kaula, vielä matala
rintakehä, reisi saisi olla leveämpi, hyvä luusto ja käpälät. Takaliike vielä kovin epävakaa,
rauhallinen luonne.
JUN EH1
nuortenluokka
Alder Glade's Dante FI35386/05
Erittäin hyvän tyyppinen, tiivisrunkoinen nuori uros. Hyvä pään malli, vaaleat silmät häiritsevät
ilmettä, hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä rintakehän syvyys.
Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin.
NUO ERI1 PU4 SERTI
Alder Glade's Dean FI35388/05
Erittäin hyväntyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet. Voimakas kallo, huonon ylälinja saisi olla
suorempi ja silmät hieman tummemmat, epätasainen purenta. Hyvä kaula, eturinta ja rintakehä,
riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin edestä, taka-askel hieman lyhyt ja voimaton. Selkälinja saisi
olla parempi liikkeessä.

AVO EH2
avoinluokka
Nordics Hutte Alfred-Ali EST-01301/04
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvässä lihaskunnossa esitetty uros. Hyvät päänlinjat, voimakkaat
kulmakaaret, tummat silmät, hyvä ilme. Riittävä kaula, hieman pystyt lavat, hyvä rintakehän
syvyys. Erinomainen takaosa, hyvä luusto. Yhdensuuntaiset liikkeet, takapotku voisi olla hieman
tehokkaampi.
AVO ERI1 VASERT
valioluokka
Diplomatic's Val Kilmer FI21975/03
Tyypiltään erinomainen, tasapainoinen ja ryhdikäs uros. Erittäin hyvät päänlinjat, erinomainen ilme,
hyvät korvat. Tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta ja runko. Pitkä tehokas askel,
näyttävä uros.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP RYP-2
Edendane's Thranduil FI27696/04
Tyypiltään erinomainen, tasapainoinen uros. Hyvät päänlinjat, kauniit tummat silmät, hyvä ilme.
Erinomainen kaula, lavat ja eturinta, hyvä vahva takaosa. Hyvä luusto ja käpälät, vaivattomat
yhdensuuntaiset liikkeet.
VAL ERI2 PU2 VACA
Love-Dane's Victory Of North FI16372/03
Erittäin hyväntyyppinen, hieman pitkärunkoinen uros. Hyvä kallo, kuono-osa voisi olla aavistuksen
pidempi, hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula, "kananrinta", hyvät kulmaukset, pitkä lanneosa. Liikkuu
melko hyvin, mutta hieman laiskasti.
VAL ERI3 PU3
Love-Dane's X-mas Duke FI20243/04
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä pään pituus, kuonon ylälinja saisi olla suorempi, hieman poskia. Hyvä
kaula, syvä tilava rintakehä, luisu lantio ja matala hännänkiinnitys. Hyvä luusto, löysät etuliikkeet,
lyhyt ja voimaton taka-askel.
VAL EH4
nartut
junioriluokka
Edendane's Carousel Of Life FI14450/06
Linjakas nuori narttu, jolla feminiininen pää, kallo voisi olla hieman tasaisempi, hyvä ilme.
Elegantti kaula, hyvä eturinta, hieman suora olkavarsi, hyvä rintakehä. Hyvä takaosa, sopusuhtainen
luusto, hyvät käpälät, liikkuu erittäin hyvin.
JUN ERI1 PN2 SERTI
Red Rublev Shiva FI44545/06

Vielä kovin kevyt ja ilmava nuori narttu. Hyvä kallo, vielä kapea kuono ja nouseva kuononselkä.
Riittävä kaula, hyvä eturinta, vielä kovin kapea edestä ja rintakehä saa täyttyä. Voimakkaasti
nouseva varsalinja, hyvä luusto. Vielä erittäin epävakaat ja löysät etuliikkeet, miellyttävä luonne.
JUN H
nuortenluokka
Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05
Mittasuhteiltaan oikea, erittäin hyväntyyppinen nuori narttu. Erittäin hyvät päänlinjat, otsapenger
saisi olla selvempi, kaunis ilme, riittävä kuono-osan vahvuus. Hyvä kaula ja rintakehä, hieman
niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Yhdensuuntainen liikunta.
NUO ERI2 PN4
Alder Glade's Dearie FI35391/05
Tyypiltään erinomainen, tasapainoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis narttumainen pää,
hyvä ilme, erittäin hyvä kaula ja eturinta, hyvä rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut, hyväluustoiset
raajat, hyvät käpälät, liikkuu hyvin.
NUO ERI1 PN3 VASERT VACA
Dundane's Shooting Star FI37511/06
Erittäin hyväntyyppinen, hieman pitkärunkoinen nuori narttu. Hyvä pään pituus ja malli. Hyvä
kaula, erinomainen eturinta, vielä erittäin kapea edestä, hieman pitkä lanneosa, hyvä reisi ja
takakulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, edestä kovin kapeasti ja löysästi.
NUO EH3
Grand Fawn's Juno FI20015/06
Vielä hieman kapearunkoinen ja ilma nuori narttu. Hyvä pään pituus, niukka otsapenger ja laskeva
kuononselkä. Tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, vielä niukka eturinta ja rintakehä saa kehittyä. Hyvät
takakulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet.
NUO EH4
avoinluokka
Alder Glade's Loretta FI28441/04
Linjakas, hieman ujosti esiintyvä narttu. Erinomaiset päänlinjat, hieman pälyilevä ilme. Erittäin
hyvä kaula ja eturinta, hieman kapea rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät, erinomaiset sivuliikkeet,
saisi olla itsevarmempi.
AVO EH1
valioluokka
Edendane's Luthien Tinuviel FI27698/04
Kaunis tasapainoinen narttu, jolla oikealinjainen narttumainen pää, erinomainen ilme. Elegantti
kaula, hyvä ylälinja, hyvä runko ja raajojen kulmaukset. Hyvät yhdensuuntaiset liikkeet,
narttumainen kokonaisuus.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
kasvattajaluokka
Kennel Alder Glade's

Ryhmä tyypiltään erittäin hyviä yksilöitä. Oikeanmalliset pitkät päät, hyvät ilmeet. Erittäin hyvät
rungon mittasuhteet, hyvät liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-4-KASV.

musta - harlekiini
nartut
pentuluokka
Catapha's Yannichel FI12471/07
PEN POISSA
urokset
avoinluokka
Henevaz Pablo Picasso FI25245/05
Erittäin hyväntyyppinen, vielä hieman ilmava uros. Urosmainen pää, kallo voisi olla hieman
tasaisempi, tummat silmät, hyvä ilme. Erinomainen kaula ja säkä, hieman matala ja kapea rintakehä.
Polvikulmaus saisi olla selvempi, riittävä luusto, hyvät sivuliikkeet.
AVO EH1
Hoesebjerg Judge Jj DKK06501/2005
Kookas, mittasuhteiltaan oikea, maskuliininen uros. Urosmainen vahva pää, kaula voisi olla
tyylikkäämpi, erinomainen tilava runko. Turhan pystyt ranteet ja kyynärvarret saisivat olla
suoremmat. Hieman luisu lantio, riittävät takakulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, erittäin lyhyt
etuaskel, löysät kyynärpäät.
AVO H
valioluokka
Catapha's Thunder Bruno FI30064/04
Hyvät pään- ja rungon mittasuhteet, ilmavat korvat häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja säkä, hyvä
rintakehä, hieman kapea reisi ja niukka polvikulmaus. Hyvä luusto ja käpälät, liikkuu hlyhyellä
askeleella etenkin takaa, kyynärpäissä löysyyttä.
VAL EH1
nartut
junioriluokka
Catapha's Xarl FI41995/06
Vielä ilmava, mittasuhteiltaan oikea nuori narttu, vielä kapea pää, jossa hyvät linjat, täysin
epätyypilliset korvat pilaavat ilmeen. Hyvä kaula ja rintakehän syvyys, tänään hieman takakorkea.
Vielä kovin pentumaiset liikkeet, iloinen ja ystävällinen luonne.
JUN H
C'mon U-R-A Cutie FI35070/06

JUN POISSA
Megappon Momtort D'aigua FI12627/06
Mittasuhteiltaan oikea, vielä hieman ilmava nuori narttu, Hyvät päänlinjat, silmät saisivat olla
tummemmat ja saisi kantaa korviaan paremmin. Hyvä kaula, riittävä rintakehän syvyys, turhan
voimakkaasti nouseva varsalinja. Hyvä luusto ja käpälät, liikkuu melko hyvin, miellyttävä luonne.
JUN EH1
nuortenluokka
Catapha's Xiomara FI41994/06
Erittäin hyvin liikkuva tasapainoinen nuori narttu, Hyväilmeinen nartun pää, hyvä kaula ja ylälinja.
Erinomainen runko, raajat ja käpälät, hyvä musta väri.
NUO ERI1 PN3 SERTI
avoinluokka
Rivercrest Jane Grey FI34693/05
Erittäin hyväntyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman vaaleat silmät. Hyvä
kaula, riittävä rinnan syvyys, alalinja ei parhaimmillaan tänään. Hyvä luusto ja käpälät, liikkuu
hyvin sivulta, edestä ja takaa hieman kapeasti.
AVO ERI1
valioluokka
Bonel S'aiDee Dogiwogi FI24283/04
Tyypiltään erinomainen, linjakas ja tasapainoinen narttu. Erittäin hyvät päänlinjat, oikea ilme, hyvät
korvat. Tyylikäs kaula, hyvä säkä, tilava runko, hyvä luusto ja käpälät. Erinomaiset liikkeet.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Henevaz Pearl Of Evita FI25242/05
Erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla hyvä pään profiili, hieman poskia. Kaunis kaula, hyvä säkä,
hyvä rintakehä ja takakulmaukset. Hyvä luusto, liikkuu erittäin hyvin.
VAL ERI4
Ozaenas Liquid Gold FI17908/05
Erittäin hyväntyyppinen, vankkaluustoinen harlekiininarttu. Erinomaiset päänlinjat, hyvät korvat.
Hyvä kaula, erinomainen runko, erittäin hyvät käpälät. Melko hyvä väritys, liikkuu hyvin, mutta
taka-askel voisi olla tehokkaampi.
VAL ERI2 PN2 VACA
Sajonne True Romance FI27694/04
Kookas, tyypiltään erinomainen narttu, joka olisi edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa. Erittäin
hyvä pään malli, hyvä ilme ja korvat. Hyvä kaula, tilava runko, voisi liikkua hieman tehokkaamalla
askeleella.
VAL ERI3 PN4
veteraaniluokka
Catapha's Juliette FI26605/99

Erinomaisessa kunnossa esitetty 8 - vuotias veteraani. Pää voisi olla hieman pidempi ja jalompi,
hyvä ilme. Erittäin hyvä kaula ja säkä, hyvä runko, tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen
erinomaiset liikkeet.
VET ERI1 ROP-VET
kasvattajaluokka
Kennel Catapha's
KASV EI ESITETTY

sininen
urokset
valioluokka
Diplomatic's Owen Orville FI20158/05
Tyypiltään erinomainen, maskuliininen uros. Hyvä pään malli, selvä otsapenger, hyvä ilme ja
korvat. Erittäin hyvä kaula, säkä ja etulinja, tilava runko, vahva luusto. Hyvät kulmaukset, liikkuu
hyvin, hyvä väri.
VAL ERI2 PU2 VACA
Tavernier's Barret's Privateer FI31551/05
Tyypiltään erinomainen, oikeat pään ja rungon mittasuhteet. Hyvät päänlinjat, silmät voisivat olla
hieman tummemmat, vahva kaula, hyvä säkä. Hyvä runko, raajat ja kulmaukset. Erittäin hyvä
yhdensuuntaiset liikkeet.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
nartut
nuortenluokka
Bonel Victoria FI46546/05
Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty tasapainoinen nuori narttu. Hyvät päänlinjat ja korvat, hyvä
kaula. Riittävä eturinta, hyvä rinnan syvyys, polvikulmaus voisi olla hieman selvempi. Hyvä väri ja
liikkeet.
NUO ERI2 PN4 VASERT
Bonel Viivi FI46547/05
Hyvin liikkuva, mittasuhteiltaan oikea nuori narttu. Kallo saisi olla tasaisempi ja silmäluomet
tiiviimmät. Vahva kaula, hyvä eturinta, hyvä rintakehän syvyys. Hyvä luusto, käpälät ja
kulmaukset, hyvä väri.
NUO ERI1 PN3 SERTI
avoinluokka
Falaris Dancing Dragon Denim EST-00406/05
AVO POISSA

valioluokka
Bonel Oona FI41626/02
Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty, tasapainoinen narttu. Hyvät päänlinjat, hieman niukka
otsapenger. Tyylikäs kaula, hyvä eturinta, hyvä runko, raajat ja kulmaukset, Liikkuu erittäin hyvin.
VAL ERI2 PN2 VACA
Diplomatic's Oprah Winfrey FI16718/05
Erittäin rodunomainen ja linjakas narttu, jolla hyvin kaunis, linjakas pää, erinomainen ilme.
Tyylikäs kaula, hyvä säkä, eturinta ja runko. Hyvä yhdensuuntainen liike, kaunis narttumainen
kokonaisuus.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP

