17.5.2007 Suonenjoki
Saija Juutilainen
Sininen
Urokset, nuortenluokka
Bonel Uruk-Hai 46508/05
20kk Hyväryhtinen ja -luustoinen nuori, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet. Urosmainen pää. Hyvä Otsapenger.
Kuono voisi olla hieman pidempi. Hyvä purenta. Paljon huulia. Hyvät korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä
häntä, joka hieman iloinen liikkeessä. Riittävä runko. Hyvin kaunis sininen väri. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja sivusta
hyvällä askelpituudella ja voimalla. Erinomainen luonne.
NUO EH 2
Bonel Utixo 46509/05
20kk. Hyväryhtinen, -rintainen ja -luustoinen, sekä mittasuhteiltaan nuori mies. Hyvä pään pituus, otsapenger voisi olla
selvempi. Hyvä purenta. Runsaasti huulia. Hyvin kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä, vahva takaosa. Hyvä häntä. Olkavarret
voisivat olla viistommat. Hyvät vahvat käpälät. Hyvä sininen väri. Liikkuu vielä hieman löysästi edestä ja takaa, hyvä
askelpituus sivusta katsottuna. Taidokkaasti esitetty. Lupaava kokonaisuus.
NUO EH 1
Urokset, avoinluokka
Bonel Ronny 14104/04
3v. Hyvärunkoinen ja -luustoinen, riittävän ryhdikäs uros, jolle toivoisin hieman pidemmän pään. Hyvä purenta ja
huulet. Hyvä ilme ja korvat. Vahva kaula, joka kiinnittyy sulavasti ylälinjaan. Eturinta voisi olla parempi ja olkavarret
viistommat. Hyvät takakulmaukset, käpälät ja häntä. Tumma sininen väri. Liikkuu takaa kovin pihtikintereisesti, hyvin
edestä ja sivulta. Esiintyy ja esitetään taitavasti.
AVO EH 1
Nobel Herzensbrecher Elrond V Hearts 29644/05
AVO Poissa
Urokset, Valioluokka
Bonel Oswald 41624/02
5v. Hyväryhtinen, -luustoinen ja -runkoinen, olemukseltaan miellyttävä uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä
pää ja ilme, purenta ja huulet. Matala otsapenger. Kaunis kaula ja ylälinja. Olkavarret voisivat olla viistommat ja
eturinta selvempi. Hyvä takaosa ja käpälät. Hyvä karvanlaatu ja sininen väri. Tasapainoiset liikkeet, mutta takapotku
voisi olla voimakkaampi. Hyvä luonne.
VAL ERI 2 PU 2
Bonel Rolando 14105/04
3,5v Hyväluustoinen ja -runkoinen, mittasuhteiltaan miellyttävä ja tasapainoinen uros. Urosmainen pää. Hyvä ilme.
Vahva purenta ja huulet. Hieman löysää kaulanahkaa. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Kyynärpäät voisivat olla
tiiviimmät. Hyvä vahva takaosa. Hieman pehmeät ranteet. Kaunis sininen väri. Kantaa häntäänsä hyvin liikkeessä.
Liikkuu hieman löysästi edestä, mutta sivulta hyvällä askelpituudella, mutta liikkeessä voisi olla hieman enemmän
asennetta ja voimaa. Hyvä luonne.
VAL ERI 1 PU 1 VSP
Nartut, Junioriluokka
Bonel Xtreme Eleanor 21088/06
14kk. Hyväryhtinen, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä juniorinarttu, jolla hyvä raajaluusto. Kaunis
pitkä pää. Hyvä purenta ja huulet. Otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä ilme ja korvat. Tyylikäs kaula. Eturinta saa
vielä kehittyä ja kyynärpäät tiivistyä. Niukasti kulmautunut olkavarsista ja polvista. Vahvat käpälät. Hyvä runko.
Liikkuu vielä hieman kapeasti takaa ja löysästi edestä. Sivuliikkeissä vielä hieman takakorkea, mutta askeleissa jo
riittävä ulottuvuus. Miellyttävä kokonaisuus.
JUN EH 2

Genedda Clandestina Vox 16207/06
17kk. Mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan tasapainoisesti kehittynyt ryhdikäs juniori. Narttumainen pää. Otsapenger
voisi olla selvempi ja kuono pidempi. Hyvä purenta ja huulet. Kaunis kaula, joka kiinnittyy hyvin. Olkavarret voisivat
olla viistommat. Hyvät takakulmaukset. Hyvät, vahvat käpälät. Pitkä häntä. Kaunis sininen väri. Liikkuu hieman
kapeasti takaa ja aavistuksen löysin kyynärpäin, sivulta erittäin vaivattomalla, hyvällä askelpituudella. Esiintyy ja
esitetään erinomaisesti. Lupaava kokonaisuus. Miellyttävä luonne.
JUN ERI JUK 1 PN 3 VASERT
Nartut, Nuortenluokka
Bonel Victoria 46546/05
NUO poissa
Bonel Viivi 46547/05
20kk. Hyvärunkoinen ja -luustoinen, tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet ja
sukupuolileima. Hyvä pään pituus, purenta ja huulet. Löysät silmäluomet häiritsevät ilmettä. Hyvin kaunis kaula ja
ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset ja käpälät. Hyvä häntä. Eturinta saa vielä kehittyä. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja
voimalla, edestä vielä leikkisästi. Hyvä sininen väri. Lupaava kokonaisuus.
NUO ERI 1 PN1 SERT ROP
Nartut, avoinluokka
Bonel Poems of Passion 45453/02
AVO Poissa
Kozmic Blue’s Funky Girl 49951/04
2,5v. Tyylikäs nuori narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja erinomainen sukupuolileima. Hyvä pitkä pää. Hyvät
huulet ja purenta. Otsapenger voisi olla selvempi. Ylälinja saisi olla vahvempi. Eturinta saa vielä kehittyä. Turhan
suorat etukumaukset, suorat takana. Tiiviit käpälät. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä sininen väri. Liikkuu
yhdensuuntaisesti , edestä hieman löysästi. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta saa vielä kokonaisuudessaan tiivistyä.
AVO H
Thunderfire Tolitespeed 14844/06
AVO Poissa
Nartut, valioluokka
Bonel Onella 41628/02
5v. Hyvin tasapainoinen ja kaunis nuori narttu, jolla erinomainen ryhti, runko ja raajaluusto. Kaunis pitkä pää,
otsapenger voisi olla selvempi. Hyvät huulet ja purenta. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Kaunis kaula ja ylälinja.
Olkavarret voisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset. Liikkuu takaa hieman ahtaasti ja edestä löysästi, mutta
sivusta erinomaisella askeleella ja asenteella. Hyvä väri. Erinomainen luonne.
VAL ERI 1 PN 2
Kasvattajaluokka
Kennel Bonel
(B. Ronny, B.Rolando, B. Viivi, B. Onella)
Laadukkaita sinisiä doggeja kahdesta eri yhdistelmästä. Kaikilla oikeat, ryhdikkäät olemukset. Erinomaiset raajaluustot.
Ovat hyvin tasapainoisia ja hyvärunkoisia, kauniin värisiä ja luonteiltaan miellyttäviä, terverakenteisia koiria. Onnittelut
kasvattajalle laadukkaasta työstä tässä suuressa rodussa.
KAS 1 KP, BIS-3-KASV

Mustaharlekiini
Nartut, pentuluokka
Ozaenas Nomparel 54549/06

7kk. Erinomaisen ryhdikäs, mittasuhteiltaan oikea narttupentu, jolla erinomainen raajaluusto ja ikäisekseen hyvä runko.
Hyvä pään pituus, purenta sekä otsapenger. Hieman roikkuvat huulet ja lentävät korvat. Kaunis kaula, mutta hieman
pysty kaulan kiinnitys. Hyvät vahvat käpälät, hieman pehmeät ranteet. Hyvä vahva takaosa ja kintereet. Pitkä häntä.
Liikkuu ikäisekseen hyvin, oikealla askelpituudella ja voimalla. Hyvä karvanlaatu ja väritys, mutta rungossa joitain
harmaita laikkuja. Erinomainen luonne. Lupaava kokonaisuus.
PEK1 KP ROP-PENTU
Galanthus Evening Shade N02669/06
8kk. Hyvärunkoinen ja -luustoinen narttupentu, joka tänään hieman takakorkeassa kehitysvaiheessa. Kaunis pitkä pää.
Hyvä purenta ja huulilinja sekä ilme. Otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä kaula. Ikäisekseen erinomainen eturinta,
mutta rintalasta voisi olla pidempi. Hyvät etukulmaukset ja käpälät. Hyvä häntä. Takakorkeudesta johtuen tänään sekä
seistessä että liikkeessä jalat jäävät rungon alle. Liikkuu hyvällä askelpituudella, silloin kun haluaa. Luonne ok. Hyvä
väritys.
PEK 2 KP
Urokset, avoinluokka
Bonel Sebastian 24280/04
3v. Mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erinomainen, hyvärunkoinen ja -luustoinen, hyväryhtinen ja upearunkoinen
uros. Urosmainen pää ja ilme. Kuono voisi olla hieman pidempi ja otsapenger selvempi. Hyvä purenta ja huulilinja.
Kaunis kaula, joka liittyy hyvin ylälinjaan. Olkavarret voisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset. Hyvät
käpälät. Hyvä hännänpituus. Hieman jyrkkä lantio. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Esiintyy ja
esitetään taitavasti. Erinomainen luonne.
AVO ERI 1 PU-2 SERT
Urokset. valioluokka
Ozaena’s Lovejoy 17909/05
2,5v. Tyylikäs, ryhdikäs, hyvälinjainen ja -runkoinen sekä -luustoinen uros. Urosmainen pää, jossa hyvät linjat, mutta
hieman voimakkaat posket ja kuono voisi olla hieman pidempi. Hyvä huulilinja ja purenta. Korvat voisivat taittua
paremmin. Vahva kaula ja selkä. Riittävä eturinta. Etuosa saisi kulmautua paremmin aina lavoista ranteisiin. Hyvä
vahva takaosa. Hyvä häntä. Erittäin hyvä harlekiini-väritys. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta takapotku saisi olla
tehokkaampaa ja kintereet ovat tänään löysät. Esiintyy ja esitetään hyvin. Hyvä luonne.
VAL ERI 1 PU-1 ROP
Nartut, Nuortenluokka
Danemanian Oolalaa 48378/05
Tyylikäs, ryhdikäs ja hyväluustoinen nuori narttu,. 1.5v Erinomainen raajaluusto ja ikäisekseen hyvä rungon tilavuus.
Erinomaiset päänlinjat, hyvä purenta ja huulet. Hyvä ilme ja korvien kiinnitys. Erinomainen kaula, joka kiinnittyy
sulavasti ylälinjaan. Riittävä eturinta. Olkavarret saisivat olla viistommat. Hyvät takakulmaukset. Vahvat käpälät. Hyvä
hännän pituus. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä ja ahtaasti takaa, sivulta hyvä askelpituus ja
voima. Runko saa tiivistyä liikkeessä. Mustat laikut rungossa laajat ja yhtenäiset, myös hieman harmaata laikutusta.
Esiintyy ja esitetään kauniisti. Erinomainen luonne.
NUO H
Nartut, avoinluokka
Ozaena’s Havanna Star 17696/02
5v. Mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä, hyväryhtinen narttu, jolla sopusuhtainen raajaluusto. Hyvä pään
pituus, mutta otsapenger saisi olla selvempi parantaen ilmettä. Hyvä huulilinja ja purenta. Vahva kaula. Ylälinja ei
tänään paras mahdollinen, johtuen turhasta pyylevyydestä. Hyvä eturinta, pystyt olkavarret. Hyvät takakulmaukset,
käpälät ja häntä. Liikkuu löysästi edes -takaisin ja sivuliikkeessä voisi olla enemmän pituutta ja voimaa. Erinomainen
luonne.
AVO H
Nartut, valioluokka
Wysiwyg’s Katie Dogiwogi 44795/05
3v. Hyväryhtinen, -runkoinen ja -luustoinen, mittasuhteiltaan miellyttävä narttu, jolla erinomainen pään pituus. Hyvä
ilme. Alaleuka saisi olla vahvempi. Hyvä purenta. Hieman löysät huulet ja korvat voisivat laskeutua
poskenmyötäisemmin. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät,

vahvat käpälät ja hännän pituus. Kaunis musta väri. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä ryhdillä, mutta taka-askeleessa
saisi olla enemmän voimaa. Hyvä luonne.
VAL ERI 2 PN-2
Bonel Santra 24281/04
3v Mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä narttu. Hyväluustoinen ja -runkoinen. Hyvä pään pituus. Hyvä
huulilinja ja purenta. Punaiset vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Hyvä korvienkiinnitys. Hyvä kaula, joka kiinnittyy
sulavasti ylälinjaan. Olkavarret voisivat olla viistommat Hyvät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti sivusta erinomaisella
askelpituudella. Hyvä luonne. Esiintyy ja esitetään kauniisti.
VAL ERI 1 PN-1 VSP
Tiikerijuovainen-keltainen
Urokset, junioriluokka
Grazy Dane’s One Way Gun 20138/06
14kk. Hyväryhtinen ja -luustoinen juniori, joka on tasapainoisesti kehittynyt. Hyvä pään pituus, mutta linjat saavat vielä
tasoittua ja tänään voimakkaat otsarypyt. Otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä purenta, korvat ja huulilinja. Hyvä ilme.
Hyvä kaula, mutta voisi olla paremmin kiinnittynyt. Saisi kulmautua paremmin edestä ja takaa. Eturinta saa vielä
kehittyä, samoin rintakehä. Turhan jyrkkä lantio. Hyvä häntä. Kaunis tiikeri-väritys. Liikkuu vielä takakorkeana ja
löysästi. Esiintyy ja esitetään hyvin. Tarvitsee vielä aikaa.
JUN H
Urokset, nuortenluokka
Gluckskind Bestario 43721/05
23kk. Hyväluustoinen, ryhdikäs nuori uros, jolla erittäin hyvät rungon mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pään
pituus, voimaksa otsauurre ja rypyt. Hyvä purenta, runsaasti huulia. Kaunis kaula ja ylälinja, mutta turhan jyrkkä lantio.
Riittävä eturinta, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Voimakkaat käpälät. Hyvä väritys ja musta maski. Liikkuu
vielä kovin kapeasti ja löysästi ja takakorkeana, jolloin askeleeseen ei tule riittävästi voimaa ja pituutta. Taitavasti
esitetty. Kaipaa vielä aikaa. Hyvä luonne.
NUO H
Urokset, avoinluokka
Dogiwogin Sunnysize 14507/01
6v. Hyväryhtinen ja -runkoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Kaunislinjainen urosmainen pää. Hyvä
purenta ja korvat. Hyvin kaunis ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä etuosa, käpälät ja eturinta. Takakulmaukset
jo hieman heikot ja samalla voimakkaat. Hyvä häntä ja väritys. Liikkuu hieman löysästi edestä ja takaa kovin löysästi ja
voimattomasti. Seistessä parempi kuin liikkuessa. Taitavasti esitetty. Hyvä luonne.
AVO EH 1
Urokset, valioluokka
Abragabra’s Fantastic Phenom 33154/04
3v. Hyvärunkoinen, mittasuhteiltaan erinomainen, hyväryhtinen, ja -luustoinen nuori uros. Kaunislinjainen pitkä pää,
hyvät huulet ja purenta. Hyvä ilme ja korvat. Otsapenger saisi olla parempi. Kaunis kaula ja korvat. Erinomainen
eturinta. Voisi olla paremmin kulmautunut olkavarsista ja polvista. Hyvät käpälät ja häntä, joka liikkeessä hieman
korkealla kannettu. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta liike voisi olla tehokkaampaa. Hyvin esitetty. Hyvä luonne.
VAL ERI 1 PN-1 ROP RYP-3
Abragabra’s Frantic Fellow 33155/04
VAL poissa
Nartut. Junioriluokkka
Dogiwogin Bella Ciao 11383/06
17kk Hyväryhtinen, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan juniori, joka on tasapainoisesti kehittynyt ja sopusuhtainen
raajaluusto. Kaunislinjainen pitkä pää, jossa hyvä otsapenger. Hyvä purenta ja huulilinja. Hyvä kaula, mutta hieman
pysty kaulan kiinnitys ja suora etuosan rakenne. Erinomainen eturinta, kyynärpäät saavat vielä tiivistyä ja rintakehä
tilavoitua. Hyvä häntä, vahva takaosa ja käpälät. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja –voimalla ja yhdensuuntaisesti.
Hyvä väritys, musta maski. Esiintyy ja esitetään hyvin.
JUN ERI 1 PN-2 VA-SERT

Nartut, nuortenluokka
Alder Glade’s Dearie 35391/05
23kk. Hyväryhtinen, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä. Tasapainoisesti kehittynyt, jolla sopusuhtainen
raajaluusto. Tyylikäs pitkä pää. Hyvä purenta ja huulet. Kauniit tummat silmät. Otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä
kaula, mutta hieman pysty kiinnitys. Olkavarret voisivat olla viistommat. Hyvät takakulmaukset. Hyvät käpälät ja häntä.
Liikkuu hyvin, hyvällä askelpituudella ja voimalla. Miellyttävä luonne.
NUO ERI 1 PN-1 SERT VSP
Nartut, veteraaniluokka
Fainomenon Attiki-Kalevalla 34129/99
8v. Edelleen hyväryhtinen vanha rouva, jolla sopusuhtainen raajaluusto. Hyvä pään pituus. Erinomaisesti hoidettu suu.
Hieman niukat huulet. Korvat voisivat laskeutua poskenmyötäisemmin. Tyylikäs kaula. Ylälinja voisi olla vahvempi.
Hieman pystyt olkavarret. Hyvät takakulmaukset. Riittävä eturinta. Aavistuksen pitkä lanneosa. Liikkuu jo hieman
löysästi ja haluttomasti, mutta edelleen yhdensuuntaisesti. Arvokas olemus. Taitavasti esitetty.
VET EH 1

