Kajaani KV 11.01.2009
Tuomarina Teija-Salmi Aalto
keltaiset / tiikerijuovaiset
urokset
junioriluokka
Danepalanet Cloak`n Dagger FIN15547/08
12kk hyvät mittasuhteet, erittäin hyvän tyyppinen, tässä vaiheessa kovin ilmavan vaikutelman antava
junioriuros. Kaunislinjainen pitkä pää, ikäisekseen hyvät pään tasot. hyvä huulikulma ja kauniit silmät. Hyvä
pitkä kaula. Hyvä selkälinja, hieman pysty lantio. Eturinnan ja rintakehän tulee vahvistua. Riittävä luuston
vahvuus. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu vielä kovin pentumaisesti mutta hyvällä
askelpituudella. Tarvitsee paljon aikaa kasvaakseen suuriin raameihinsa, hyvä tiikeriväritys, luonne ok.
JUN EH3
Dogiwogin Dexter FIN52796/07
14kk.Erittäin hyväntyppinen, kookas, hyvät mittasuhteet, näyttävä nuori uros. Hyvä pitkä pää, jossa pään
tasot eivät vielä ole yhdensuuntaiset. Voimakas otsapenger, pitkä kaula. Melko pysty olkavarsi ja avoimet
kulmaukset edessä. Hyvä säkä ja ylälinja. Vielä kehittymätön eturinta, hyvä luuston vahvuus, kauniit
käpälät, hyvä leveä reisi ja matala kinner. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä, takaa hyvin. Erinomainen
askelpituus, koira tarvitsee paljon aikaa kasvaakseen näyttäviin raameihinsa, mukava luonne, hyvin esitetty.
JUN EH1
Love-Dane`s Cute Golddigger FIN48908/07
17kk,erittäin hyvän tyyppinen, tässä vaiheessa kovin ilmavan vaikutelman antava. Hyvät mittasuhteet,
erittäin kaunislinjainen nuoren uroksen pää jossa rodunomainen ilme ja olemus. Hyvä kaula, erinomainen
ylälinja. Aavistuksen niukat kulmaukset edessä, hyvät takana. Eturinnan ja rungon tulee vielä vahvistua.
Liikkuu erittäin löysästi edestä ja vielä voimattomasti takaa. Tarvitsee paljon aikaa kasvaakseen lupaaviin
raameihinsa. Mukava luonne ja olemus. Hyvin esitetty.
JUN EH2
nuorten luokka
Apollo FIN38946/07
18kk Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet. Keskivahva nuori uros, jolle toivoisin astetta selvemmän
sukupuolileiman. Pitkä pää joka voisi olla aavistuksen vahvempi ja otsapenger selvempi. Purenta ok. Erittäin
kauniit tummat silmät, kaunis kaula. Hyvä säkä ja ylälinja. Eturinta ja runko saa vahvistua ja voimistua.
Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä leveä reisi ja matala kinner. Liikkuu hyvin takaa, edestä
vielä löysästi. Hyvä sivuaskel. Tarvitsee vielä aikaa kasvaa raameihinsa, kaunis väritys. Hyvin esitetty.
NUO EH3
Chic Carelia`s Brahman FIN16029/07
Erinomainen tyyppi, keskikokoinen. Selvä sukupuolileima, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Voimakas
pitkälinjainen uroksen pää, otsapenger voisi olla aavistuksen selvempi. Tummat silmät, purenta ok. Hyvä
huulikulma. Vahva hyvä pitkä kaula. Hyvä säkä, ylälinja, lantio. Ikäisekseen erinomainen eturinta ja runko.
Hyvän kulmautunut edestä ja erinomaisesti takaa, hyvä luusto. Toivoisin tiiviimmät käpälät. Liikkuu löysästi
edestä muuten erittäin hyvin. Rodunomainen olemus. Hyvä väri, hyvä luonne. Hyvin esitetty
NUO ERI1 PU2 SERTI VACA

Euro Power Bruno FIN17134/07
23kk Erittäin hyvän tyyppinen, erinomaiset mittasuhteet. Keskikokoinen voimakas uroksen pää, jonka
toivoisin hieman pidemmäksi, hyvä profiili. Turhan paljon ryppyjä. Kauniit tummat silmät. Erittäin kaunis
kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko. Niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä
luusto. Käpälät voisi olla tiiviimmät. Liikkuu edestä löysästi, takaa erinomaisesti hyvällä askelpituudella,
upea lihaskunto. Kompakti kokonaisuus
NUO ERI2 VASERT
avoin luokka
Dogiwogin Blackamoore FIN11382/06
3.v erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, kookas, ilmavan vaikutelman antava suurikokoinen uros.
Pitkä uroksen pää jossa erinomaiset pään tasot. Hyvät silmät, aavistuksen kupera kuonon selkä. Vahva
kaula, hyvä selkälinja, hieman pysty lantio, eturinta saisi olla täyteläisempi. Hyvä syvä rintakehä. Melko
niukasti kulmautunut edestä. Koira haluaa seistä takaraajat allaan joka ei anna oikeata kuvaa raajojen
kulmauksesta. Liikkuu erittäin löysästi edestä ja takaa ja voimattomasti sivulta. Hyvä luonne. Kaunis väri.
Hyvin esitetty.
AVO H
Jättiläisen Oxytropis FIN11781/07
2.v erinomaista tyyppiä. Erittäin hyvät mittasuhteet, keskikokoinen pitkä kaunislinjainen uroksen pää jossa
rodunomainen pehmeä ilme. Erittäin kauniit silmät, hyvät pään tasot. Kaunis huulikulma. Erinomainen
kaula ja niskan kaari, hyvä säkä ja selkälinja. Hyvä eturinnan ja rintakehän muoto. Riittävästi kulmautunut
edestä, erittäin hyvin takaa. Hyvä luusto, liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella ja joustavalla askeleella.
Erittäin kaunisraaminen koira joka tarvitsee lisää massaa ja lihasta raameihinsa, josta johtuen palkintosija
on EH.
AVO EH1
valioluokka
Grand Kröyer`s Athos FIN42483/03
5,5.v kookas vahvarakenteinen, erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Vahva, pitkä
kaunislinjainen uroksen pää. Ystävällinen ilme, vahva hyvä kaula. Hyvä säkä ja ylälinja. Erinomainen eturinta
ja runko. Hyvä luustonvahvuus. Kauniit kissankäpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu
takaapäin hyvällä askelpituudella. Ihastuttava luonne ja olemus.
VAL ERI2 PU3
Love-Dane`s Victory of North FIN16372/03
6.v erinomaista tyyppiä. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Hyvä uroksen pää, jossa kauniit pään tasot.
Rodunomainen ilme ja olemus. Hieno niskan kaari, hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä,
erinomaisesti takaa. Voimaton eturinta ja runko. Ikäisekseen hyvä alalinja. Liikkuu hieman löysästi ja
haluttomasti, mutta hyvällä askelpituudella. Rodunomainen olemus, hyvin esitetty.
VAL ERI3 PU4
Love-Dane`s X-mas Duke FIN20243/04
Melkein 5.v kookas voimakas hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima, vahva kaunislinjainen uroksen pää
jossa hyvät pään tasot. Upea kaula, hyvä ylälinja. Täyteläinen eturinta ja runko. Hyvä alalinja. Riittävästi ja
tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten ok.
Rodunomainen olemus ja luonne. Hyvin esitetty.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
Love-Dane`s Ying Yang FIN30091/04

4,5.v Keskikokoinen hyvät mittasuhteet. Riittävä sukupuolileima, kaunis ilmeine uroksen pää, joka voisi olla
aavistuksen pidempi. Hyvä kaula ja selkälinja. Luisuhko lantio. Täyteläinen eturinta ja runko. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, aavistuksen löysästi edestä.
Kompakti kokonaisuus, rodunomainen luonne ja olemus. Erinomaisesti esitetty.
VAL ERI4
Love-Dane`s Zz Top Guy FIN27638/05
3,5-v erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Keskikokoinen vahva uroksen pää
jossa hyvä ilme. Kuonon selkä saisi olla suorempi. Kauniit silmät. Hyvä kaula ja selkälinja, luisu lantio.
Erinomainen eturinta ja runko. Luusto voisi olla vahvempi. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa.
Liikkuu leveästi takaa, löysästi edestä. Voisi kantaa itsensä liikkeessä paremmin. Erinomaisesti esitetty.
ERI
veteraaniluokka
Dogiwogin Sunnysize FIN14507/01
8.v erittäin hyvän tyyppinen, ihastuttava vanha herra. Kaunis pää jossa rodunomainen ilme ja olemus. Hyvä
kaula ja yläilinja, runko ja eturinta ikäisekseen. Liikkuu ikäänsä pirteästi ja selvästi nauttii mukanaolosta. Ikä
näkyy jo kuitenkin vanhan herran takaosassa. Ihastuttava vanhus jolle toivotaan pitkää ikää.
VET EH1
nartut
junioriluokka
Love-Dane`s Cute Aurum FIN48910/07
17kk erinomaista tyyppiä Hyvät mittasuhteet ja koko. Kaunislinjainen nartun pää, jossa hyvät pään tasot.
Otsapenger voisi olla voimakkaampi. Kauniit silmät, hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä eturinta ja
runko. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä leveä reisi. Liikkuu erittäin
löysästi edestä, hyvällä askelpituudella. Kääntää hieman etujalkojen varpaita sisään liikkeessä. Kaunis
kokonaisuus, erinomaisesti esitetty.
JUN ERI1 PN2 SERTI ROP-juniori
Red Rublev O`hara
JUN POISSA
avoin luokka
Chic Carelia`s Athens FIN45005/04
4.v erittäin hyväntyppinen, erittäin kaunislinjainen narttumainen kokonaisuus, jolla hyvät mittasuhteet.
Kaunis nartun pää, hyvä kaula, hyvä ylälinja. Täyteläinen eturinta ja runko. Riittävä luuston vahvuus.
Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Liikkuu löysästi edestä, takaa hyvin riittävällä
askelpituudella. Jalo kokonaisuus, voisi esiintyä aavistuksen reippaammin.
AVO ERI1 VASERT
Love-Dane`s Arctic Prinsess FIN53835/06
2.v erittäin hyväntyyppinen vahvarakenteinen narttumainen, hyvät mittasuhteet. Pitkälinjainen nartun pää,
johon toivoisin voimakkaamman otsapenkereen. Hyvät pään tasot, hyvä kaula ja selkälinja. Luisu lantio.
Hyvä eturinta ja runko, riittävä luuston vahvuus. Riittämätön kulmaus edessä, hyvin takaa .Liikkuu erittäin
löysästi edestä, hyvin takaa. Voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, seisoo ja liikkuu mielellään takaraajat
rungon alla. Esitetty hyvin.
AVO EH2

Love-Dane`s Ällis-Stella FIN19890/06
n.3.v ryhdikäs keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Hyvin narttumainen. Pitkä nartun pää, jossa otsapenger
saisi olla selvempi. Kaunis ystävällinen ilme, jalo kaula, hyvä ylälinja. Pysty olkavarsi. Avoimet kulmaukset
edessä, hyvät takana, liikkuu hieman voimattomalla askeleella, kääntäen etukäpälät sisäänpäin. Mukava
luonne, ryhdikäs olemus. Erinomaisesti esitetty.
AVO EH3
valioluokka
Daneplanet Blazing Star FIN32887/06
Erittäin kaunislinjainen erinomaista tyyppiä. Keskikokoinen kaunis nartun pää, jossa hyvä ilme, kauniit
silmät. Hyvä kaula, säkä ja selkälinja. Erittäin hyvä eturinta, riittävä runko, hyvä luuston vahvuus. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Kauniit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelpituudella. Mukava
luonne, rodunomainen olemus.
VAL ERI3 PN4
Lagarada`s Pearl to Chiccarelia FIN31799/04
n.5.v keskikokoinen narttu joka mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Erittäin kaunis nartun pää jossa
rodunomainen ilme ja olemus. Hyvä kaula ja ylälinja, eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosa, sopiva
luusto, hieman pitkät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella ja kantaa itsensä.
VAL ERI
Love-Dane`s Valentine FIN16370/03
n.6.v ryhdikäs keskikokoinen hyvät mittasuhteet. Kaunis nartun pää, jossa rodunomainen ilme ja olemus.
Hyvät silmät, kaunis kaula. Hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja runko. Riittävästi kulmautunut edestä ja
erinomaisesti takaa. Hyvä luuston vahvuus. Liikkuu löysästi edestä, sivusta ja takaa erittäin hyvin. Erittäin
hyvin esitetty.
VAL ERI2 PN3 VACA
Love-Dane`s Wild Midnight FIN12615/04
5.v erittäin kaunislinjainen erinomaista tyyppiä oleva narttu .Keskikokoinen pitkälinjainen kaunis nartun pää
jossa otsapenger voisi olla selvempi. Upea kaula, hyvä ylälinja, sopiva eturinta ja rungon vahvuus. hieman
pysty olkavarsi ja avoin kulmaus edessä, hyvin kulmautunut takaosa, sopiva luusto. Liikkuu hyvällä
askelpituudella hieman löysästi edestä, hyvällä potkulla takaa. Kaunis rodunomainen kokonaisuus ja
olemus, erinomaisesti esitetty.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Love-Dane`s Åps My Sweetie FIN47620/05
3.v erinomaista tyyppiä. Keskivahva, hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää, johon toivoisin
aavistuksen pidemmän kuono-osan ja selvemmän otsapenkereen. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja
runko. Hyvä luuston vahvuus. Riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Liikkuu löysästi edestä hyvällä
askelpituudella, takaa ok. Kompakti kokonaisuus, mukava luonne ja olemus.
VAL ERI4
veteraaniluokka
Helisain Dominica FIN38985/00
8.v 4kk erittäin hyväntyyppinen kaunislinjainen narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Hyvä nartun pää jossa
rodunomainen olemus ja ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa.
Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin, hyvällä askelpituudella.
VET ERI1 VET-ROP

Kasvattajaluokka
Kennel Love-Dane`s
Ryhmä koostuu 1 uroksesta ja 3 nartusta. Selvät sukupuolileimat, kauniit rodunomaiset ilmeet. Hyvät
luustot, hyvät liikkeet. Onnittelut kasvattajalle!
1 KP ROP-KASV

mustat/harlekiinit
urokset
junioriluokka
Megappon G-FOrce FIN22813/08
11 kk erittäin hyväntyyppinen, erinomaiset mittasuhteet kaunislinjainen uroksen pää, jossa hyvä
sukupuolileima. Avonaiset silmät häiritsevät, muuten hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta ja runko saa
vahvistua, niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä luuston vahvuus. Kauniit
korkeat käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella ja voimalla. Vielä kovin löysästi edestä ja voimattomasti
takaa. Vaatii paljon aikaa kasvaa isoihin raameihinsa.
JUN EH1
Piistar Celeborn FIN46558/07
17kk erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvälinjainen uroksen pää, jossa suloinen ilme. Kauniit
tummat silmät, erittäin pitkä kaula, selvä säkä. Tässä vaiheessa hieman karpin selkä ja luisu lantio, pysty
olkavarsi ja avoimet kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luuston vahvuus, korkeat käpälät. Liikkuu kapeasti
takaa ja erittäin löysästi edestä. Tarvitsee paljon aikaa kasvaakseen raameihinsa, ihastuttava luonne ja
olemus.
JUN H
nuorten luokka
Anxious Fifth Element FIN38992/07
19kk erinomaista tyyppiä, voimakasrakenteinen, hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Voimakas
uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet, tasot ja ilme. Erinomainen kaula. Hieman laskeva selkälinja.
Erinomainen eturinta ja runko ikäisekseen. Sopiva luusto. Käpälät saisivat olla tiiviimmät ja korkeammat.
Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Liikkuu melko löysästi edestä, hieman ahtaasti takaa. Sivusta
hyvällä askelpituudella ja voimalla. Hyvä harlekiiniväritys.
NUO ERI1 PU1 SERTI CACIB ROP
Catapha`s Zajac FIN28681/07
22kk Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Toivoisin selvemmän sukupuolileiman. Kaunisilmeinen pää, johon
toivoisin hieman vahvuutta ja pituutta. Hyvä kaula. Selkälinja saisi olla suorempi. Aavistuksen luisu lantio,
erittäin suorat kulmaukset edessä. Riittävät takana. Eturinnan ja rungon täytyy kehittyä vielä paljon, liikkuu
vielä kovin löysästi ja tehottomasti, tarvitsee aikaa kasvaakseen raameihinsa. Upea musta väri.
NUO H
valioluokka
Hoppingham`s Fact Duty Heka FIN12019/05

4.v vahvarakenteinen kookas uros joka aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Pitkä uroksen pää jossa hyvät
tasot ja ilme. Upea kaula, toivoisin suoremman ylälinjan. Riittävä eturinta ja runko. Vahva luusto, hyvin
kulmautunut edestä, erittäin voimakkaasti takaa. Liikkuu erittäin löysästi edestä ja voimattomasti takaa,
riittävä askelpituus. Liikkeestä johtuen palkintosija EH. Mukava luonne ja olemus, hyvä väri.
VAL EH2
Nicolas Copernicus Vd Schlehhecke FIN51897/05
Voimakasrakenteinen uros jolla hyvät mittasuhteet, keskikokoinen. Vahva uroksen pää, jonka toivoisin
hivenen pidemmäksi. Hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko, melko pysty olkavarsi. Avoimet
kulmausket edessä, hyvät takana. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, edestä hieman löysästi, sivulta ok.
Rodunomainen olemus, mukava luonne. Hyvin esitetty.
VAL ERI1 PU2 VACA
nartut
junioriluokka
Genedda Hippomania FIN14722/08
12kk erinomaista tyyppiä. Hyvä sukupuolileima, hieman pitkät mittasuhteet. Erittäin kaunis pitkälinjainen
nartun pää jossa otsapenger saisi olla hieman voimakkaampi. Kaunis kaula, hyvä ylälinja. Ikäisekseen hyvä
eturinta ja runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Kompakti
kokonaisuus, hyvä musta väri, mukava luonne ja olemus. Hyvin esitetty.
JUN ERI1 ROP-juniori
nuorten luokka
Anxious French kiss FIN38990/07
19kk eriomaista tyyppiä. Hyvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet. Melko vahva nartun pää, jossa kuitenkin
selvä sukupuolileima. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen erinomainen eturinta ja runko. Kokoon sopiva
luusto. Liikkuu kovin kapeasti takaa, sivusta ja edestä ok. Kaunis valkoinen pohjaväri.
NUO ERI3
Anxious Full of Life FIN38989/07
19kk erittäin kaunislinjainen, tyylikäs, hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis nartun pää, jossa hyvät tasot ja
mittasuhteet. Hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä rungon syvyys. Riittävästi kulmautunut
edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä luuston vahvuus, liikkuu kapeasti takaa, hieman löysästi edestä
erinomaisella askelpituudella. Hyvä harlekiini väritys, pohjaväri saisi olla puhtaampi. Kaunis kokonaisuus.
NUO ERI1 PN4 VASERT
Hoppingham`s Screeching Hag
NUO POISSA
Oldstone`s A`myah Of Heart FIN15163/07
23kk Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet ja koko. Kaunis nartun pää, hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä
eturinta ja runko ikäisekseen. Hyvä luuston vahvuus. Hyvät korkeat käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä,
hyvin takaa. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, löysästi edestä hyvällä askelpituudella. Hyvä musta väri.
NUO ERI2
Ozaenas Orcidea to B-T FIN43214/07
19kk kookas, hyvät mittasuhteet. Pitkä melko voimakas nartun pää, kuononselkä saisi olla suorempi. Hieno
kaula, hyvä ylälinja. Pysty olkavarsi ja avoin kulmaus edessä ,eturinta ??? täysin kehittynyt. Runko tarvitsee

vielä aikaa, hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto. Kauniit käpälät. Liikkuu sivusta ok, edestä vielä kovin
löysästi ja epävarmasti. Tarvitsee aikaa kasvaakseen näyttäviin raameihinsa. Hyvä mantteliväri.
NUO EH4
avoin luokka
Anxious Dawn Darling FIN13926/04
5.v erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet. Melko kevyt nartun pää, johon toivoisin kauttaaltaan lisää
voimakkuutta. ?? Kuono osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula, ylälinja, eturinta ja runko. Melko niukasti
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu melko kapeasti riittävällä askelpituudella. Melko raskaasti
värittynyt harlekiini erinomaisella pohjavärillä. Ihastuttava luonne ja olemus, hyvin esitetty.
AVO EH3
Hoppingham`s Fact Duty Mirkku FIN12021/05
4.v erittäin hyvän tyyppinen mittausuhteiltaan hieman pitkähkö kaunislinjainen ja ilmava nartun pää. Hyvä
ylälinja, kaunis eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut
edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävällä askelpituudella. Mukava luonne ja olemus.
Erinomaisesti esitetty.
AVO ERI1 PU3 SERTI FIN MVA
Oldstone`s Alwyne Andela Fin 15162/07
23kk keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Pitkälinjainen nartun pää, johon toivoisin selkeämmin
otsapengertä. Hyvät pään tasot, erittäin kaunis ilme. Toivoisin jalomman kaulan. Hyvä ylälinja ja eturinta.
Vahva runko. Luusto voisi olla vahvempi. Niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa.
Liikkuu yhdensuuntaisesti, askelpituus saisi olla pidempi. Voisi olla aavistuksen hoikemmassa kunnossa.
Upea musta väri. Suloinen luonne. Hyvin esitetty.
AVO EH2
valioluokka
Bonel Santra Fin24281/04
n.5.v Erinomaista tyyppiä, keskikokoinen. Vahva nartun pää joka voisi olla aavistuksen pidempi. Hyvät pään
tasot, erinomainen kaula ja ylälinja, eturinta ja runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella. Upea musta väri. Hyvin esitetty.
VAL ERI2 PN2 VACA
Bonel Sasha FIN24282/04
4.v erinomaista tyyppiä. Keskikokoinen, ryhdikäs, hyvät mittasuhteet. Pitkä nartun pää, melko voimakas
otsapenger. Kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi. Erinomainen kaula ja ylälinja, eturinta ja runko.
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, näyttävä kokonaisuus. Upea
musta väri. Hyvin esitetty.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
veteraaniluokka
Anxious Morning Glory
VET POISSA
Ozaenas Elegia FIN33412/00
8,5v erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis nartun pää, jossa hyvät tasot. Kaunis ilme,
hyvä kaula, ylälinja ja runko. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Ihastuttava vanha
rouva jolle toivotaan pitkää ikää.

VET ERI1 VET-ROP
Kasvattajaluokka
Kennel Anxious
Ryhmä koostuu 1 uroksesta ja 3 nartusta, selvät sukupuolileimat. Kolmella koiralla erittäin kauniit
rodunomaiset päät, hyvät kaulat, rungot ja luuston vahvuudet kaikilla. Kaikki liikkuvat hyvällä
askelpituudella yhdensuuntaisesti. Iloiset luonteet ja rodunomaiset olemukset.
KASV1 KP ROP-KASV

siniset
Tuomarina Kirsti Louhi
urokset
junioriluokka
Oldstone`s Badwulf Wall Fin 12206/08
Vahvaluustoinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava uros jolla hieman raskas pää. Kuono saisi olla
pidempi. Hyvät pään linjat. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja, lantio, kulmaukset. Hieman avonaiset, löysät
luomet.
JUN EH1
Oldstone`s Bandit`s Storm FIN12208/08
Riittävän luuston omaava uros joka vaikuttaa vielä ilmavalta. Hyvät pään mitat ja linjat. Silmät voisi olla
tummemmat. Oikea purenta. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Kokonaisuus vielä kovin kapea. Ylälinja
ei aivan korrekti. Käpälissä ja rinnassa valkoista. Voisi olla paremminkin kulmautunut. Liikkuessa iloinen
häntä. Sininen väri ei ole aivan puhdas.
JUN H
Saradane`s Karmas Law
JUN POISSA
Saradane`s King Kryptonite Fin22909/08
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhteinen. Hyvät pään linjat. Kuono voisi olla pidempi. Oikea purenta.
Suurehkot huulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rinnan syvyys. Riittävät kulmaukset. Liikkuessa iloinen häntä.
Erinomainen luonne
JUN EH2
nuortenluokka
Bonel YönE
NUO POISSA
Elderberry`s Kingston
NUO POISSA
avoin luokka

Bonel Zimpson FIN46711/07
Hieman raskaspäinen uros jolla oikea purenta. Hyvät pään linjat. Kuono saisi olla pidempi. Hieman löysät
alahuulet, runsaasti ylähuulia. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Erinomainen runko. Hyvät rungon mittasuhteet.
Rodunomaiset kulmaukset. Koira liikkuu edestä löysästi, sivusta pitkällä askeleella.
AVO ERI1 PU3 SERTI
valioluokka
Bonel Uruk-Hai FIN46508/05
Hyväntyyppinen uros jolla melko hyvä pää. Runsaasti huulia. Tummat silmät. Kaunis kaula ja ylälinja.
Pitkähkö lanneosa. Liikkeessä iloinen häntä. Koira liikkuu pitkällä askeleella.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
Saradane`s Dude of Dreams FIN43584/04
Hieman pitkärunkoiselta vaikuttava uros ,jolla voimakas pää. Hyvät pään linjat. Kuono voisi olla pidempi ja
kaula jalompi. Hyvä ylälinja. Pitkähkö lanneosa. Riittävät kulmaukset. Koira liikkuu edestä vallattomasti.
Erinomainen luonne. Liikkeessä iloinen häntä.
VAL ERI1 PU2 VACA
nartut
junioriluokka
Della`s World Premiere FIN34774/08
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Kaunis kaula. Hyvä
ylälinja. Rinnan syvyys ei vielä riittävä. Reiden sisäpinnat karvattomat. Saisi olla paremmin kulmautunut
edestä. Liikkuu edestä löysin kyyneräin.
JUN EH1
Kozmic Blue`s Lady
JUN POISSA
Oldstone`s Bessi Wenniina FIN12213/08
Hyväntyyppinen nuori narttu jolla hyvät pään linjat. Hieman aatelinen kuono. Oikea purenta. Löysät
luomet. Hyvä kaula. Seistessä ylälinja notkolle. Liikkeessä koira putoaa eteen. Hyvä lantio. Hyvät
kulmaukset. Hyvä karva, erinomainen luonne. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä.
JUN EH3
Oldstone`s Bonja Stoney FIN12212/08
Rungon mittasuhteiltaan melko sopusuhtainen narttu. Hyvät pään linjat. Hieman aatelinen kuono. Oikea
purenta. Seistessä ylälinja ei aivan korrekti. Hieman lyhyt lantio. Väri voisi olla puhtaampi. Koira liikkuu
edestä vallattomasti. Selkä elää liikkeessä.
JUN EH2
nuorten luokka
Bonel Yön lumous FIN 17654/07
Melko hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu. Hyvät pään linjat, tummat silmät. Oikea purenta, hieman
aatelinen kuono. Hyvät kaula, säkä, rintakehä ja ylälinja. Rodunomaiset kulmaukset. Väri voisi olla
puhtaampi. Edestä liike vallatonta. Takaa hieman kinnerahtaasti.
NUO ERI2 PN3 VASERT

Bonel Zara Odessa FIN46709/07
Feminiininen nuori narttu jolla hyvä pää. Oikea purenta. Kaunis kaula, säkä ja ylälinja. Hyvä rintakehä.
Hieman pehmeät ranteet. Hyvät kulmaukset sekä edessä että takana. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu edestä
hiukan löysin kyynärpäin, sivuliike ok. Selkä elää liikkeessä
NUO ERI1 PN1 SERTI CACIB ROP
Herdolf Prlor Shau`nac
NUO POISSA
avoin luokka
Bonel Xtreme Eleanor FIN21088/06
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Oikeat pään linjat.
Hyvä kaula. Ylälinja ei aivan korrekti. Hieman lyhyt lantio. Saisi olla kulmautunut paremmin takaa. Koira
liikkuu edestä löysin kyynärpäin. Liikkeessä putoaa eteen ja perä nousee. Erinomainen luonne
AVO H
valioluokka
Bonel Onella FIN41628/02
Hyväntyyppinen valio jolla kaunis pää. Oikea purenta. Hyvä kaula, rintakehä, ylälinja. liikkuu edestä hieman
löysin kyynärpäin. Muuten rodunomaisesti. Väri voisi olla puhtaampi. Erinomainen luonne.
VAL ERI1 PN2 VACA
Kasvattajaluokka
Kennel Bonel
Ryhmä sopusuhtaisia hyvin liikkuvia koiria joilla hyvät rungon mittasuhteet. Ei liian raskaita päitä. Sujuvasti
liikkuvia. Onnittelut kasvattajalle!
KASV1 KP ROP-KASV

