Heinävesi 17.6.2007
tuomari: Auli Vitikainen
keltainen - tiikerijuovainen
urokset
pentuluokka
Genedda Ens Entium FI52063/06
Sopiva koko ja mittasuhteet, lupaava pitkä pää, joskin kuono saisi olla pidempi. Riittävät
etukulmaukset, ikäisekseen normaali etuosa, hyvä takaosa. Kaunis raidoitus, liikkuu ikäiselleen
ominaisella tavalla.
PEK2 KP
Jättiläisen Oxytropis FI11781/07
Sopiva koko, mittasuhteet ja luusto, ääriviivoiltaan tyylikäs, mutta kauttaaltaan kovin kapea. Niukat
etukulmaukset, hieman lyhyt ja pysty lantio, kaunis kaula. Oikean pituinen rintakehä. Erittäin
lupaava, komea pitkä pää, vielä niukka otsapenger. Liikkuu pitkin askelin, kaunis väri.
PEK1 KP ROP-PENTU
nartut
pentuluokka
Catapha's Yellow Rose FI12476/07
Normaalisti kehittynyt, riittävä koko ja luusto. Pitkä kaula, niukasti kulmautunut etuosa. Lyhyt
pysty lantio, kovin kuiva huulinen nartun pää, josta puuttuu rodulle tyypillinen ilme. Liikkuu ja
esitetään hyvin.
PEK1
urokset
junioriluokka
Catapha's Xanthus FI41991/06
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunis kaula, hyvä säkä, lyhyt lantio, suora olkavarsi.
Erinomainen rintakehän pituus, erinomaiset raajat ja tassut. Komea uroksen pää, joskin maski
antaisi ilmettä, oikea purenta, puuttuu 1 P yksi. Kaunis tiikeriväri, eturinnan pitää vielä kehittyä,
kyynärässä bursa, lupaava.
JUN EH1
Grazy Danes One Way Guy FI20138/06
Oikea koko ja mittasuhteet. Leveä kallo, lyhyt kuono-osa, keskiruskeat silmät. Kaunis kaula, säkä ja
selkä. Riittämättömät etu- ja takakulmaukset. Eturinta saa kehittyä, hyvä alalinja. Esiintyy ja
esitetään hyvin.
JUN H
avoinluokka

Wilhellmiinan Wirka-Wirhe FI47418/04
Oikea koko, mutta kovin pitkärunkoinen uros, ylälinja pyöristyy voimakkaasti liikkeessä.
Maskuliininen pää, voimakas kallo, kuitenkin hyväilmeinen pää. Riittävät etu- ja takakulmaukset.
Vahvat raajat, kaunis väri.
AVO EH1
valioluokka
Abragabra's Fantastiv Phenom FI33154/04
Erinomainen koko, mittasuhteet ja luusto. Erinomainen eturinta, kaunis ylä- ja alalinja. Hyvä
ilmeinen pää, joskin pääntasot voisivat olla yhdensuuntaisemmat ja otsapenger selkeämpi. Liikkuu
rodunomaisesti, komea kokonaisuus.
VAL ERI1 PU1 ROP
Abragabra's Frantic Fellow FI33155/04
VAL POISSA
nartut
nuortenluokka
Dundane's Shooting Star FI37511/06
Erinomainen koko, mittasuhteet ja luusto. Kaunis ylä- ja alalinja, hyvä rynnäs, kapea etuosa.
Erinomainen takaosa, narttumainen pää, voimakkaampi maski ja syvempi perusväri tekisivät hyvän
lisänsäväyksen. Liikkuu kauniisti edestä ja takaa.
NUO ERI1 PN2 SERTI
veteraaniluokka
Love-Dane's Lilli Marlen FI37912/97
Erinomaisessa kunnossa oleva kaunis ja klassinen tanskandoggi-narttu. Liikkuu ikäisekseen
erinomaisesti.
VET ERI1 PN1 VSP ROP-VET BIS-2-VET

musta - harlekiini
nartut
pentuluokka
Catapha's Yannichel FI12471/07
PEK POISSA
Hexenmeister Butterfly FI54876/06
Sopiva koko ja luusto, hyvät mittasuhteet, kauniit raajat ja tassut. Lupaava runko, hieman suora
olkavarsi. Hyvä kallo, kuono pitäisi olla leveämpi ja otsapenger selkeämpi, oikein kiinnittyneet
korvat. Erinomainen pohjaväri, kaunis harlekiini väritys.
PEK 2 KP

Ozaenas Nougat FI54548/06
Vahva ja elegantti, lupaava pää, joskin otsapenger vielä matala ja tasot etsivät toisiaan. Erinomainen
runko, raajat ja luusto. Hieman suora olkavarsi, upea takaosa. Liikkuu komealla, pitkällä potkulla,
kaunis harlekiini väritys.
PEK1 KP ROP-PENTU
urokset
avoinluokka
Hoppingham's Factduty Heka FI12019/05
Vahvaluinen, aavistuksen pitkärunkoinen uros. Komea urosmainen pää, vahva etuosa, hieman pitkä
lanne. Oikea lantio ja reisi, sopusuhtaiset kulmaukset. Rauhallinen luonne. Riittävä mantteliväritys,
voisi liikkua tänään pirteämmin.
AVO EH2
Horsebjerg Judge JJ DKK06501/2005
Vahvaluinen, aavistuksen pitkärunkoinen uros. Komea uroksen pää, jossa voisi olla selkeämpi
otsapenger. Aavistuksen pehmeät ranteet, vankka tilava runko. Oikean pituinen, mutta hieman pysty
lantio, Liikkuu riittävän pitkällä askeleella. Kaunis musta väri.
AVO ERI1 PU3 SERTI FI MVA
Jättiläisen Kalanchoe FI43583/05
Vahva, mittasuhteiltaan oikea, uros jolle toivoisin lisää tyyliä. Lyhyt kuono, voimakas kallo, pään
pitäisi olla pidempi. Terverakenteinen tilava runko, jossa riittävät kulmaukset, vahva luusto. Hyvä
valkoinen pohjaväri, kookkaat mustat läiskät, takaraajoissa ja päässä myös keltaisia täpliä, väritys
pudottaa palkintosijaa.
AVO T
valioluokka
Borduas Monsiur Pico FI47129/03
Vahva, hyväluustoinen uros, komea uroksen pää, joskin kuono voisi olla hieman pidempi. Vankka
tilava runko, vahvat raajat. Liikkuu pitkin askelin, mutta on tänään hyvin löysän oloinen. Riittävän
puhdas pohjaväri, sopiva täplitys.
VAL ERI1 PU1 ROP
Catapha's Legacy Of Atomic FI22293/00
Tyylikäs ja riittävän vahva, aavistuksen pitkärunkoinen uros. Hyvä pää ja ilme, kuono voisi olla
pidempi. Erinomainen etu- ja takaosa. Liikkuu hyvin, kaunis väri.
VAL ERI2 PU2
nartut
junioriluokka
Catapha's Xiomara FI41994/06

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Riittävä luuston vahvuus, eturinta vielä puutteellinen, hyvä lapa,
suora olkavarsi. Kaunis ylä- ja alalinja, hyvät pääntasot ja kallo, kuono pitäisi olla selkeästi
vahvempi. Avoimet silmäluomet häiritsevät ilmettä. Hyvä väri, liikkuu hyvin, löysästi edestä.
JUN ERI1 PN3 VASERT
Jättiläisen Magnolia FI37702/06
Oikea koko ja mittasuhteet, riittävä luusto. Kovin niukat etukulmaukset, jotka näkyvät myös
liikkeessä. Erinomainen runko ja takaosa, hyvät raajat ja tassut. Hyvät pääntasot, mutta kuono
pitäisi olla vahvempi, turhan vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Häntää lukuun ottamatta täydellinen
harlekiini. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta.
JUN ERI2
nuortenluokka
Anxious Elba To Ozaenas FI46015/05
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Oikea luuston vahvuus, pitkä kapea näyttävä pää. Hyvä lapa,
suora olkavarsi, sopivat takakulmaukset. Hyvä pitkä askel. Musta väri, kookkaat valkoiset merkit,
vahva ja tyylikäs.
NUO ERI1 PN2 SERTI
avoinluokka
Hoppingham's Factduty Mirkku FI12021/05
Oikea koko, sopiva luusto, hieman itsepäisesti käyttäytyvä neito. Kaunis pää ja ilme, hyvä kaula.
Riittävät etu- ja takakulmaukset. Hieman pitkä lanne, kohtuullinen mantteliväritys, vajaa kauluri.
Liikkuu joustavalla pitkällä askeleella, mutta kovin takakorkeasti - pudottaa palkintosijaa.
AVO EH1
valioluokka
Bonel Santra FI24281/04
Sopiva koko, oikeat mittasuhteet ja luusto. Erinomainen runko ja raajat, hieman suora olkavarsi.
Kallo voisi olla kapeampi, kuono pidempi, silmäluomet tiiviimmät, kuitenkin narttumainen ilme,
erinomaiset huulet. Kuvan kaunis väri. Liikkuu hyvin.
VAL ERI1 PN1 VSP
veteraaniluokka
Catapha's Juliette FI26605/99
Riittävä koko, luusto voisi olla vahvempi, hyvä tilava runko ja mittasuhteet. Riittävästi kulmautunut
etuosa, erinomainen takaosa, aavistuksen leveä kallo, mutta hyvin narttumainen ilme.
Terverakenteinen sopivalla arvokkuudella liikkuva veteraani.
VET ERI1 PN4 ROP-VET BIS-3-VET

sininen
nartut
junioriluokka

Genedda Clandestina Vox FI16207/06
Sopiva koko ja mittasuhteet, hyvät pääntasot ja ilme, kuono voisi olla pidempi. Riittävät etu- ja
takakulmaukset. Hyvä tilava runko, hieman pitkä lanne. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta,
kyynärlöysästi edestä. Hyvä silmien väri, kookas valkoinen rintamerkki. Lupaava nuori neiti, joka
saa vielä tiivistyä kokonaisuudessaan.
JUN EH1
nuortenluokka
Bonel Victoria FI46546/05
Oikea koko, mittasuhteet ja luusto. Kaunis tilava terverakenteinen runko, aavistuksen suorat
olkavarret. Lyhyehkö kuono, leveähkö kallo, pään pitäisi olla kokonaisuutena pidempi, hyvät silmät
ja silmäluomet, hyvät tasot. Hyvä väri, rauhallinen luonne.
NUO ERI1 PN1 SERTI ROP

