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Urokset, Pennut 7-9kk
Double D Dyanakin Goldsmith WS20531404
7kk vanha hyväntyyppinen urospentu, joka ujostelee hieman. Voisi olla aavistuksen vahvempi kauttaaltaan. Erittäin
hyvä pään muoto & pituus. Riittävän tummat silmät. Hyvä purenta. Riittävä kaula. Sopiva luusto. Hyvät korkeat tassut.
Riitävä runko. Hyvät takakulmaukset, Esiintyy turhan ujosti ja häntä on mielellään koipien välissä. Liikkuu hyvin.
Tarvitsee harjoitusta.
PENTU 2
Von Scheer´s Captain Morgan WS20774301, 48601/07
7kk vanha maskuliininen sopivan vahva hyvin esiintyvä uros jolla on hyvät mittasuhteet. Urosmainen, sopivan
voimakas pää. Tummat hyvä muotoiset silmät. Purenta ok. Erittäin hyvä luusto. Korkeat tiiviit käpälät. Hyvä ylälinja
seistessä. Riittävä lapa. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu takaa hyvin, edestä löysästi. Erittäin hyvä luone. Maski voisi
olla hieman parempi.
PENTU 1 KP ROP
Urokset, Juniori
Jättiläisen Ox To Love-Dane´s 11780/07
Vasta 10kk erittäin hyvä koko & sukupuoli leima. Erittäin hyvä pituus. Voimakas, kaunislinjainen uroksen pää.
Tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Lapakulma saisi olla parempi. Hyvä luusto. Tiiviit käpälät. Vielä ahdas
edestä. Ikäisekseen kohtuullisen hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu takaa hyvin,
mutta edestä vielä löysästi ja työntää kyynärpäitä ulos. Hyvät raamit joihin kasvaa.
JUN EH JUK 1
Jättiläisen Oxytropia 11781/07
Vasta 10kk, mutta ei oikein esittäjänsä hallinnassa. Tarvitsee paremman kehäkurin. Rauhaton, murahtaa käsiteltäessä.
Hyvä pään muoto. Purenta ok. Riittävä luusto, ahdas edestä. Hyvin hoikassa kunnossa. Hyvät takakulmaukset. Vielä
hyvin pentumaiset likkeet. Koiran käyttäytyminen tule saattaa järjestykseen.
JUN T
Urokset, Valio
Edendane´s Henry Higgins 37095/03
4-vuotias voimakas , jalo erinomaisen kokoinen uros jolla on hyvät mittasuhteet ja ryhti. Sopiva pään pituus.
Erinomaiset linjat. Keskiruskeat silmät. Itsetietoinen ilme. Purenta ok. Hyvä kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä luusto.
Korkeat tiiviit käpälät. Lapakulmaus voisi olla hieman parempi. Edestä hieman ahdas. Erinomainen runko ja takaosa.
Kauniit kulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, etuliikkeet kritisoitavissa. Seistessä komea kokonaisuus.
VAL ERI VAK 1 PARAS UROS 1 VSP
Love-Dane´s Victory Of North 16372/03
4-vuotias. Erittäin hyvä koko ja selvä sukupuoli leima. Hivenen tuhdissa kunnossa. Riittävä pään pituus. Hyvät linjat.
Purenta ok. Erittäin hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula. Vahva luusto. Korkeat tiiviit käpälät. Hieman ahdas edestä. Hyvin
kulmautuneet takaraajat. Hyvät sivuliikkeet, takaa hieman huolimaton. Oikea olemus. Erinomainen luonne.
VAL ERI VAK 2 PARAS UROS 2
Nartut, Nuoret
Red Rublev Wanamo 44274/05
Lähes 2-vuotias feminiininen keskikokoinen hyvän tyyppinen narttu joka voisi esiintyä paremmin ja jolla voisi olla
enemmän ryhtiä. Feminiininen pää, jossa voisi olla enemmän pituutta. Hyvä ilme, oikea purenta. Sopiva luusto. Hyvät
tiiviit käpälät. Hyvä runko. Hivenen pitkä lanne. Hyvät kulmaukset. Liikkeessä voisi olla hieman enemmän tehoa.
NUO EH NUK 1

Nartut, Valio
Edendane´s My Fair Lady 37097/03
4-vuotias hyvin kaunis, linjakas, hyvä ryhtinen narttu, jolla on ylevä ryhti. Erinomainen koko ja kaunis sukupuoli leima.
Sopivan pituinen, ilmeikäs, linjoiltaan hyvä pää. Hyvä luusto. Riittävän tiiviit käpälät. Sopiva lapa. Hyvä kaula &
ylälinja. Voimakkaat takakulmaukset. Sujuvat hyvät sivuliikkeet. Itsetietoinen.
VAL ERI VAK 1 PARAS NARTTU 1 ROP RYP 4
Nartut, Veteraani
Love-Dane´s Lilli Marlen 37912/97
10-vuotias! Kaunis feminiininen narttu, joka on ikäisekseen ja kokoisekseen erinomaisessa kunnossa. Hyvät
mittasuhteet. Kauniit pään linjat & sopiva pituus. Keskiruskeat silmät. Hieman kulunut purenta, Hyvä luusto. Tiiviit
käpälät. Hieman pehmeä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu takaa hyvin, etuliike voisi olla hieman parempi.
VET ERI VEK 1 PARAS NARTTU 2 VET ROP
Harlekiini, Musta
Urokset, Juniori
Act Able Dark Delegate 42904/06
12kk vanha, musta. Hyvä koko, selvä sukupuoli leima. Tarvitsee enemmän aikaa ja tasapaino ei ole tällä hetkellä paras
mahdollinen. Ujostelee, eikä ole oikein käsiteltävissä. Hyvä pää. Riittävän tummat silmät. Purenta ei ole tarkistettavissa.
Runko vaikuttaa sopivan vahvalta. Takakulmaukset ovat liian suorat ja takaosa voimaton. Epävarmat likkeet, Luonteen
tulee reipastua. Palkinto tänään käytöksen vuoksi.
JUN T
Urokset, Avoin
Alaunt Carlin Idefix Atlantic 39205/05
2-vuotias, hyvä koko. Äärimmäisen lyhyt koira, jonka tasapainon tulisi olla parempi. Voimakas pää, joka voisi olla
hieman jalompi. Ilmeen & silmien tulisi olla paremmat. Purenta ok. Vahva luusto. Tiiviit korkeat käpälät. Takaosan
tulisi olla paremmin kulmautunut, ja lanneosa on kovin lyhyt. Liikkeet eivät ole tasapainoiset. Hyvä luonne.
AVO H
Sajonne Sir Gladstone 43004/03
3.5-vuotias sopivan kokoinen, hyväntyyppinen uros. Hyvät mittasuhteet. Parempi seistessä kuin liikkeessä. Voimakas,
kohtalaisen hyvän muotoinen pää. purenta ok. Hyvä kaula, sopiva luusto. Tiiviit käpälät. Lapa on hieman edessä. Hyvä
runko ja lihaksikkaat hyvin kulmautuneet etu- & takaraajat. Edestakaisten liikkeiden tasapainon tulisi olla parempi.
puhdas väritys.
AVO EH AVK 1
Urokset, Valio
Blockbuster Von Schöntal 24334/03
4.5-vuotias maskuliininen mittasuhteiltaan erittäin hyvä linjakas uros, jolla on kohtalaisen puhdas väritys. Itsetietoinen
olemus. Hyvä pään profiili. Kallo voisi olla hieman jalompi. Hyvä ilme. Erittäin hyvä luusto & käpälät. Hyvä
kulmausten tasapaino. Esitetään hyvässä lihasmassassa. Liikkuu terveesti, mutta voisi kantaa itsensä paremmin.
VAL ERI VAK 1 PARAS UROS 1 ROP
Nartut, Nuorten
Danemanian Olivienne 48380/05
1.5-vuotias hyvin kevyt & ilmava narttu, joka taritsee paljon enemmän aikaa kehittyäkseen. Riittävä koko. Liian kevyt
luusto. Hyvä pään pituus hieman korkea kallo. Hyvä purenta. Hyvä kaulan pituus. Kovin ahdas edestä. Hyvät käpälät.
Kevyt runko ja takakulmausten tulisi olla paremmat. Liikkuu takaa hyvin, edestä ahtaasti ja löysästi. Vankkuutta ja
voimaa pitäisi olla enemmän.
NUO T
Nartut, Avoin

Sweedhouse Xativa Cambio De Sajonne 13065/06
3.5-vuotias turhan ujostellen esiintyvä narttu, jolla voisi olla parempi koko, enemmän voimaa ja parempi itseluottamus.
Hyvä pään pituus. Keskiruskeat silmät. Huulikulma saisi olla parempi. Purenta ok. Niukasti kulmautunut niin edestä
kuin takaa ja luustoa saisi olla enemmän. Liikkuu takaa hyvin, edestä hieman löysästi. Voimaa, kokoa ja linjoja, ja
itseluottamusta tulisi olla enemmän.
AVO T
Nartut, Valio
Rivercrest Jane Grey 34693/05
2-vuotias, sopivan jalo, kauniin tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu jolla on jalo, riittävän pituinen pää, jossa hyvät
linjat. Purenta ok. Sopiva luusto. Hyvä runko. Kohtuullinen lapa. Hieman pehmeä ylälinja. Riittävästi kulmautuneet
takaraajat. Liikkuu takaa hyvin, kohtuullisen tiivist edestä. Liian korkea häntä häiritsee liikkeessä.
VAL EH VAK 1
Sajonne True Romance 27694/04
3.5-vuotias kookas narttu. Hyvä sukupuolileima. Aavistuksen löysässä kunnossa. Erinomainen pään pituus. Hyvät
linjat. Hyvät silmät & ilme. Purenta ok. Luustoa voisi olla hieman enemmän. Pehmeät välikämmenet. Hyvin
kulmautuneet takaraajat. Liikkuu takaa hyvin. Hännänkanto voisi olla parempi.
VAL EH VAK 2
Sininen
Urokset, Valio
Bonel Oswald 41624/02
5-vuotias maskuliininen, mittasuhteiltaan hyvä uros. Sopiva koko. Hyvä pään pituus ja linjat. Purenta ok. Hyvä kaula.
Sopiva luusto. Lapakulmaus voisi olla parempi. Hyvä runko. Liian luisu lantio ja takaosa tulisi olla hieman vahvempi ja
vankempi. Kohtuullinen liikkuja. Erittäin hyvä luonne.
VAL EH VAK 2
Taverniers Barret´s Privateer 31551/05
3.5-vuotias kaunis, linjakas, oikeanlainen värinsä edustaja. Erittäin hyvä sukupuolileima. Sopivan jalo ja voimakas.
Voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa. Erittäin kaunis pää, jossa hyvä pituus. Erittäin hyvä ilme. Purenta ok. Kaunis
kaula ja ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin. Erinomainen kokonaisuus seistessä.
VA ERI VAK 1 PARAS UROS 1 ROP
Nartut, Nuorten
Bonel Victoria 46546/05
1v 11kk sopivan voimakas & jalo, riittävän kokoinen narttu. Hyvä sukupuolileima. Ikäisekseen hyvä tasapaino .
Riittävän pitkä & jalo pää, jossa hyvät linjat. Purenta ok. Hyvä kaula & ylälinja. Hyvä luusto. Riittävän tiiviit käpälät.
Hyvä lapakulma. Hyvä runko ikäisekseen. Vahva takaosa. Liikkuu terveesti ja tasapainoisesti. Hyvä kokonaisuus.
NUO ERI NUK 1 PARAS NARTTU 1 VSP SERT
Nartut, Avoin
Bonel Viivi 46547/05
23kk kookas narttu. Riittävä sukupuolileima. Hyvä pään muoto. Purenta ok. Hieman avoimet silmät. Hyvä kaula.
Hieman löysä etuosa. Toinen eturaaja kääntyy voimakkaasti ulos. Hyvä runko & takaosa. Liikkuu takaa hyvin, edestä
löysästi. Hieman korkea häntä liikkeessä.
AVO EH AVK 1
Nartut, Valio
Bonel Pilleriini 45451/02
4.5-vuotias hyvänkokoinen, sopivan vahva narttu. Hyvä pään pituus, mutta pää voisi olla hieman voimakkaampi
suhteessa kokoon. Kulunut purenta. Hyvä ilme. Hyvä kaula, hieman pehmeä selkä. Hyvä luusto. Hyvin kulmautuneet
takaraajat, mutta liikkeet ovat epävakaat ja peitsaa mielellään. Hyvä luonne.
VAL EH VAK 1

