Kuopio 1.8.2008
tuomari: Hans v.d. Berg, Hollanti
musta/harlekiini
pentuluokka
urokset
Catapha's Brennan 17160/08
PEN POISSA
junioriluokka
Anxious Fifth Element 38992/07
Oikein hyvän tyyppinen, erinomainen luusto ja massa. Pitkä pää, vahva kuono, hyvä ilme, hyvin
asettuneet korvat, erinomainen eturinta. Tulisi seistä paremmin etujaloillaan, oikein hyvä runko
ikäisekseen, hyvä takaosa, oikein hyvin merkkautunut. Pidän hänestä paljon, oikein hyvä liikkuja.
JUN ERI1 PU1 SERTI ROP
Catapha's Zajac 28681/07
17 kuukautta, hyvän tyyppinen. Tarvitsee aikaa saadakseen enemmän luustoa ja massaa. Hyvä pään
pituus. Tarvitsee aikaa saadakseen vahvemman kuonon. Oikein hyvin asettuneet korvat, tummat silmät,
tarvitsee enemmän eturintaa. Lantio on hiukan liian pyöreä, hyvä takaosa, hyvä luonne, oikein hyvä
liikkuja.
JUN H
Catapha's Zasha 28682/07
17 kk, oikein hyvän tyyppinen. Tarvitsee aikaa saadakseen luustoa ja massaa. Tarvitsee enemmän
harjoitusta purennan näyttämiseen. Hyvin asettuneet korvat, tummat silmät. Tarvitsee enemmän
eturintaa. Hyvä takaosa, hyvä hännän kiinnitys, oikein hyvä turkki, oikein hyvä liike.
JUN EH2
Rainmaster's Vito Corleone 52893/07
JUN POISSA
nuortenluokka
Oldstones' Adalwolf Alf 15170/07
Hyvä luusto ja massa, hyvä koko. Pidän pään mallista hyvällä otsapenkereellä. Oikein hyvä kuono,
hyvin asettuneet korvat, hyvä eturinta. Tarvitsee aikaa parempaan ylälinjaan. Hyvä takaosa, hyvä
turkki, hyvä luonne. Tarvitsee aikaa liikkeen kehittämiseen.
JUN EH1
avoinluokka

Ozaenas Morrison 36631/06
2-vuotias, oikein hyvän tyyppinen. Pidän hänen luustosta, massasta ja koosta. Lyhyt selkä, liian suuri
pää. Oikein hyvät silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä etuosa. Väri voisi olla parempi. Toivoisin
vähemmän mustaa jalkoihin. Oikein hyvä luonne. Liikkuu draivilla.
AVO EH1
valioluokka
Blockbuster von Schöntal 24334/03
Melkein 6-vuotias, hyvä luusto ja massa. Oikein hyvä pitkä pää, kuono on liian syvä, erinomaiset
silmät, vahva pigmentaatio, hyvin merkkautunut. Liikkuu draivilla, eturinta voisi olla parempi.
VAL ERI2 PU3 VACA
Catapaha's Thunder Bruno 30064/04
Hyvän tyyppinen, voimakkaan elegantti, korvien asento voisi olla parempi. Haluaisin vahvemman
kuonon, oikein hyvät silmät. Hyvä etu- ja takaosa. Lyhyt selkä. Hyvä lantio. Tiptop turkki. Liikkuu
draivilla, etuliike voisi olla parempi.
VAL ERI1 PU2 CACIB
Nicolas Copernicus vd Schlehhecke 51897/95
Hyvän tyyppinen, tarvitsee elegantimman pään. Kuono-osa on liian syvä. Hyvät silmät, hyvin
asettuneet korvat, oikeinlainen etu- ja takaosa. Hiukan pyöreä lantio, oikein hyvä turkki, erinomainen
luonne. Hyvä liike.
VAL ERI3 PU4
nartut
junioriluokka
Anxious Full Of Life 38989/07
Hyvän tyyppinen, oikein hyvä eleganssi luusto ja massa. Tarvitsee aikaa parempaan kuono-osaan.
Korvat ovat vähän suuremmat, hyvä ilme, hyvä pigmentaatio ikäisekseen. Lyhyt selkä. Hyvä etu- ja
takaosa. Voisi olla paremmin merkkautunut. Hyvä liike.
JUN EH1
Saradane's Jewel Of Candy 11275/08
JUN POISSA
nuortenluokka
Danemanian Pikku Prinsessa 25848/07
NUO POISSA
Oldstone's Alwyne Andela 15162/07
Mukava nuori narttu, tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Hyvän kokoinen, hyvä pään pituus, hiukan suuret
korvat, oikein hyvät tummat silmät, hyvä kuonon pituus. Hyvä etuosa, ylälinja on hieman pyöreä. Hyvä
turkin laatu, erinomainen luonne, oikein hyvä liike. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen.

NUO EH1
Ozaenas Nonparel 54549/06
NUO POISSA
Tellus Danes Yeriel 12526/07
Oikein hyvän tyyppinen, pää tarvitsee syvemmän kuono-osan ja paremman korvien asennon. Hyvä
etuosa, lyhyt selkä, hyvä takaosa, vahva ylälinja. Voisi olla paremmin merkkautunut, oikein hyvä
luonne, liikkuu draivilla.
NUO EH2
avoinluokka
Diplomatic's Simone Simon 43453/07
Hyvän tyyppinen, toivoisin enemmän luustoa ja massaa. Kuono ja kallo voisivat olla
yhdensuuntaisemmat. Hyvät silmät. Korvat voisivat olla pienemmät. Riittävä eturinta, lyhyt selkä,
hyvä takaosa, hyvä turkki. Liike voisi olla aktiivisempaa.
AVO EH1
valioluokka
Bonel Sandra 24281/04
4-vuotias, hyvän tyyppinen. Elegantti. Pään muoto voisi olla parempi. Hyvin asettuneet korvat. Hiukan
avonaiset luomet. Pidän lyhyestä selästä, hyvä eturinta, hyvä takaosa, tiptop turkki, oikein hyvä
liikkuessaan.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Bonel Sasha 24282/04
Mukava narttu, hiukan pitkärunkoinen. Hyvin asettuneet korvat, kuono voisi olla suorempi. Hiukan
avonaiset luomet, hyvä etu- ja takaosa. Hyvä väri, liikkuu draivilla.
VAL ERI3 PN3
Nykänen's Princess Liberte 32679/01
7-vuotias hyväkuntoinen, hyvä etu- ja takaosa. Tarvitsee hiukan elegantimman pään, kuono on hiukan
liian syvä. Oikein hyvä ilme. Kallo voisi olla tasaisempi. Lyhyt selkä. Oikein hyvin merkkautunut.
Hyvä luonne.
VAL ERI4 PN4
Ozaenas Liquid Gold 17908/05
3,5 vuotias hyvän tyyppinen, hyvä luusto, elegantti massa. Pidän pitkästä päästä, tasainen kallo, kuonoja kallo-osa ovat yhdensuuntaiset, korvien kanto ei ole täydellinen. Hyvä pigmentaatio, hyvä etu- ja
takaosa. Olisi mukavampi hiukan vähemmällä harmaalla. Hyvä liike.
VAL ERI2 PN2 VACA
Xanadu Moloseum 17567/06

Hyvä luusto ja massa, haluaisin enemmän eleganssia erityisesti päähän. Hyvät silmät, kuono ja kallo
voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät, hyvä eturinta, hyvä takaosa,
lyhyt selkä. Erinomainen turkki, hyvä liike.
VAL EH
veteraaniluokka
Catapha's Juliette 26605/99
9-vuotias, oikein hyväkuntoinen, yhä hyvin elegantti. Hiukan lyhytjalkainen, pidän paljon päästä.
Hyvät silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä kuonon pituus, hyvä etuosa, erinomainen takaosa. Tiptop
turkki, oikein hyvä liike.
VET EH1
kasvattajaluokka
Kennel Catapha's
KASV EI ESITETTY
siniset
nartut
pentuluokka
Oldstone's Be Daddy's Glory 12210/08
Hyvän tyyppinen, oikeankokoinen, ihana pään muoto, hiukan syvä kuono-osa, tasainen kallo, hyvä
otsapenger, hyvin asettuneet korvat. Erinomainen eturinta, lyhyt selkä, hyvä takaosa. Oikein hyvän
värinen, oikein hyvä liike, oikein mukava.
PEN 1 KP ROP PENTU
Oldstone's Bonja Stoney 12212/08
8 kk mukava narttu. Hiukan pitkärunkoinen, oikein hyvä ilme. Hyvä pigmentaatio, hyvä eturinta. Hyvä
takaosa. Hyvä lantio, oikein hyvä väri, oikein hyvä liike. Oikein lupaava.
PEN 2 KP
urokset
junioriluokka
Bonel Yön Legenda 17651/07
Vahva uros, hiukan liian vahva pää. Toivoisin vähemmän kallon ryppyjä. Hiukan avoimet luomet,
oikein hyvin asettuneet korvat. Hyvä eturinta, erinomainen runko, riittävän kulmautunut takaosa.
Oikein hyvä turkki, hyvin kiinnittynyt häntä. Liikkuu draivilla.
JUN EH1
Bonel Z-Goes Topindog 46714/07

Hyvän tyyppinen, toivoisin enemmän kokoa. Purenta ei ole täydellinen, hyvä eturinta, hyvä takaosa,
oikein hyvä väri ja pigmentaatio. Hyvä luonne, hylätty purennan vuoksi.
JUN HYL
nuortenluokka
Elderberry's Kingston VDH/DDC119509
Hyvän tyyppinen, liian raskas pää. Pää ei ole rodunomainen, liikaa irtonahkaa, hyvät silmät, hyvin
asettuneet korvat. Hyvä etu- ja takaosa. Oikein hyvä väri. Oikein hyvä liike.
NUO H
Saradane's Heavy Boy 43412/06
Hyvän tyyppinen, tarvitsee elegantimman pään. Hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät, hyvä
pigmentaatio. Pidän eturinnasta, hyvä takaosa, hyvä lantio. Erinomainen turkki, oikein hyvä liike.
NUO EH1
avoinluokka
Genedda Cum Bona Gratia 16210/06
2-vuotias, hyvä turkki ja massa, hyvän kokoinen. Esittäminen voisi olla ammattimaisempaa. Liian
raskas pää, huulet ovat liian avoimet(?), hyvät silmät, hyvin asettuneet korvat. Hyvä etu- ja takaosa.
Toivoisin lyhyemmän rungon, erinomainen väri. Oikein hyvä liike.
AVO EH1
Thunderlord v.'t Buitengebeuren N.H.S.B.2640004
Hyvän tyyppinen, luustokas, massakas, tarvitsee enemmän eleganssia. Liian vahva pää, kuono voisi
olla suorempi, kaula on liian pyöreä. Hyvä eturinta, hyvä takaosa. Oikein hyvä lyhyt selkä tasaisella
ylälinjalla. Liikkuu draivilla.
AVO H
valioluokka
Diplomatic's Owen Orville 20158/05
Hyvä koko, luusto ja massa. Hyvät silmät, kuono voisi olla suorempi. Hyvä eturinta, hyvä takaosa.
Hyvä väri, erinomainen luonne, hyvä turkin laatu. Hiukan pitkärunkoinen, oikein hyvä liike.
VAL ERI3
Genedda Robin Hood 17527/01
Hyvän tyyppinen, vahva, elegantti. Lyhyt selkä, hyvä ilme, erinomainen pigmentaatio. Hyvä etu- ja
takaosa, lyhyt selkä. Oikein hyvät vahvat jalat. Korvat kesävärissä. Pidän paljon ylpeästä liikkeestä.
VAL ERI2 PU2 VACA
Saradane's Dude Of Dreams 43584/04
Mukava, vahva ja elegantti, oikein hyvä pään malli hyvällä otsapenkereellä. Hyvät silmät, hyvä kuono,
erinomainen etu- ja takaosa, lyhyt selkä. Hyvin kiinnittynyt häntä. Oikein hyvä turkin laatu, liikkuu
draivilla.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP

veteraaniluokka
Bonel Gosma 20507/98
VET POISSA
nartut
junioriluokka
Saradane's It's Our Lady 27807/07
Oikein hyvä nuori narttu, elegantti, oikean kokoinen, pään tasot voisi olla yhdensuuntaisemmat. Oikein
hyvä ilme, hyvä pigmentaatio, riittävä eturinta, lyhyt selkä, hyvä takaosa. Tiptop turkki, hyvä liike.
JUN ERI1 PN2 SERTI
nuortenluokka
Bonel Yön Lumous 17654/07
Hyvän tyyppinen, oikein hyvä pään malli, hyvä otsapenger, oikeanlainen kuono-osa, hyvin asettuneet
korvat. Tällä hetkellä hiukan kapea etuosa, mutta erinomainen ylälinja, takaosa ja hännän kiinnitys.
Tiptop turkki ja pidän siitä kuinka hänet esitetään. Liikkuu draivilla. Tarvitsee aikaa saadakseen massaa
ja sitten hänestä tulee hyvä.
NUO EH1
Mantra Del Plassa LVV15478/07
Oikein hyvä luusto ja massa. Pidän paljon hänen etuosastaan hyvällä rintakehällä. Vahva tasainen
ylälinja. Pään muoto voisi olla parempi, omistaja tietää sen. Oikein hyvä turkin laatu, liikkuu draivilla.
NUO EH3
Saradane's Highlight Girl 43414/06
Oikein hyvän tyyppinen, hyvä pään malli. Kuono voisi olla asteen verran syvempi. Hyvin asettuneet
korvat, oikein hyvä ilme. Voisi olla hiukan enemmän eturintaa ja lyhyempi selkä. Hyvä takaosa,
erinomainen väri. Liikkuu draivilla.
NUO EH2
avoinluokka
Bonel Xtreme Eleanor 21088/06
AVO POISSA
valioluokka
Bonel Onella 41628/02
6-vuotias oikein hyvän tyyppinen. Oikein hyvä pään malli, tasainen kallo, yhdensuuntaiset linjat. Hyvä
etu- ja takaosa, hiukan pitkärunkoinen, hyvä lantio, erinomainen väri. Liike voisi olla asteen verran
parempi.

VAL ERI3 PN4
Bonel Victoria 46546/05
Oikein hyvä pään malli, erinomainen kuono, oikein hyvä kallo, yhdensuuntaiset linjat. Riittävä eturinta,
erinomainen takaosa. Tasainen ylälinja. Oikein hyvä luonne. Oikein hyvä liike.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Genedda Clandestina Vox 16207/06
Oikein hyvän tyyppinen, elegantti, lyhyt selkä. Mukava kaula, ihana pään malli, yhdensuuntaiset pään
linjat, hyvä kuono, hyvät silmät. Hyvä etu- ja takaosa. Ylälinja voisi olla vahvempi. Oikein hyvän
tyyppinen. Liikkuu hiukan ahtaasti takaa, erinomaisesti edestä.
VAL ERI2 PN3 VACA
kasvattajaluokka
Kennel Bonel
Oikein hyvä ryhmä, erinomainen luusto, massa ja koko. Yksi koira poikkeaa ryhmästä, mutta heillä on
kaikilla mukavat pään mallit. Heillä on aktiiviset liikkeet.
KASV2 KP
Kennel Saradane's
Oikein hyvän tyyppisiä, hyvin samanlaisia kooltaan, ihanat pään mallit. Kaikilla hyvä luusto, massa ja
tasaiset ylälinjat. Erinomaiset liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV

tuomari: Unto Timonen, FIN
keltainen / tiikerijuovainen
urokset
pentuluokka
C'mon Zahir 15365/08
Tasapainoisesti kehittynyt vahvaluustoinen urospentu. Hyvä pään profiili. Hyvä kallo, lupaava eturinta.
Hyvä rungon muoto, hyvä ylälinja. Leveä reisi, hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin ikäisekseen.
PEN2 KP
Dogiwogin Edison 14104/08
Erinomainen siluetti, hyvät pään linjat. Upea kaula, hyvä eturinta, vahvaluustoiset suorat raajat.
Erinomainen rungon muoto. Kaunis ylälinja seistessä. Hyvä lanne ja lantio. Hyvä reiden leveys. Hyvä
kinnerkulma. Liikkuu erinomaiseseti ikäisekseen.
PEN1 KP ROP-PENTU

tuomari: Butch Macdonald, Kanada
urokset
junioriluokka
Edendane's Jolly Roger 32928/07
Kiva keltainen uros. Hyvä koko, mukava pää. Hyvä etu- ja takaosa. Tasapainoinen hyvin liikkuva
koira.
JUN ERI1 PU3 VASERT
Highsteem King IV Eden N19166/07
Hyvä tiikeriuros, hyvä pää. Hiukan suora etuosa. Hyvät edestakaiset liikkeet.
JUN ERI2 PU4
Love-Dane's Cute Golddigger 48908/07
Mukava keltainen uros, suora etu- ja takaosa. Hyvä pää. Löysät etuliikkeet, leveät takaliikkeet.
JUN EH3
Pine Garden's Glory Gandalf 21740/08
JUN POISSA
nuortenluokka
Double D Daynakin Goldsmith 52108/07
Mukava keltainen uros, hyvä pää. Suora etu- ja takaosa. Tarvitsee enemmän massaa. Hyvä liike.
NUO ERI2
Euro Power Bora Bora 17133/07
NUO POISSA
Euro Power Boy Toy 17131/07
Mukava keltainen uros. Hyvä pää, hiukan suora etuosa. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvä liike,
hyvä massa.
NUO ERI1 PU1 SERT CACIB ROP RYP-1
avoinluokka
Love-Dane's Ässä-Kuningas 19894/06
Mukava keltainen uros. Hyvä pää, hiukan suora etuosa. Hyvät takakulmaukset, hyvä ylälinja, liikkuu
leveästi edestä.
AVO ERI3
Red Rublev Drogheda 38567/06
Mukava keltainen uros. Hyvä pää, suora etu- ja takaosa. Kapea takaliike, kääntää etutassuja sisään.
Koiralla on erittäin huono hännän kiinnitys.

AVO EH4
Red Ruble Woodoo 44276/05
Mukava tiikeriuros. Hyvä pää, hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys.
Hyvä liike, kääntää etutassuja hiukan sisään.
AVO ERI1
Wilhellmiinan Wirka-Wirhe 47418/04
Mukava tiikeriuros. Hyvä pää, hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hiukan nouseva ylälinja, puhdas
liike.
AVO ERI2
valioluokka
Edendane's Henry Higgins 37095/03
Mukava keltainen uros. Hyvä pää, suora etuosa. Hiukan pitkä. Kyynärpäät kääntyy ulospäin liikkeessä.
Hiukan pehmeä ylälinja.
VAL EH2
Grand Kröyer's Athos 42483/03
Mukava keltainen uros. Ikä näkyy, hyvä pää. Mukavat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Vasen
etuvälikämmen on pehmeä ja taittuu sivusuuntaan.
VAL EH4
Love-Dane's Victory Of North 16372/03
VAL POISSA
Love-Dane's Scooby-Doo 31678/01
VAL POISSA
Love-Dane's Ying Yang 30091/04
Mukava keltainen uros. Hyvä pää. Suorat etukulmaukset. Liikkeessä pehmeä ylälinja. Hiukan
lammaskaulainen.
VAL EH3
Love-Dane's Yrjö Suuri 30090/04
Mukava keltainen uros. Hyvä pää, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Tämä koira ainoastaan peitsaa, on
mahdotonta arvostella liikettä.
VAL EVA
Love-Dane's Öky-Vip 22763/06
Mukava keltainen uros. Hyvä pää. Hyväksyttävä etu- ja takaosa. Hyvä liike.
VAL ERI1 PU2 VACA
nartut
junioriluokka

Edendane's Pirate Princess 32930/07
Mukava keltainen narttu. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvä liike.
JUN ERI3
Edendane's Pireta's Gold 32929/07
Mukava keltainen narttu. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä kaulankaari. Hyvä ylälinja ja hännän
kiinnitys. Hyvin puhdas liike.
JUN ERI1 PN1 SERTI VSP
Love-Dane's Cute Polarqueen 48909/07
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, suora etuosa, hyvä takakulmaukset, hyvä liike.
JUN ERI2
Love-Dane's Cute Sunshine 48911/07
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää ja kaula. Hyvin suora etu- ja takaosa. Pehmeä ylälinja seistessä ja
liikkeessä. Liikkuu leveästi takaa.
JUN EH
Northwind Northern Light AKCWS22651905
Mukava keltainen narttu. Hiukan kapea pää. Suorat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Liikkuu
kapeasti edestä ja takaa.
JUN EH4
Ritzypal's Destiny 51266/07
Mukava tiikerinarttu. Hyvä pää, hiukan suora etuosa. Hyvät takakulmaukset. Hyvin pehmeä luonne.
JUN EH
nuortenluokka
Red Rublev Sade 44549/06
Mukava tiikerinarttu. Hyvä pää, hyvin suorat etukulmaukset, hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset.
Liikkuu kapeasti edestä ja takaa.
NUO EH1
Red Rublev Sans Souci 44543/06
Mukava keltainen narttu. Ok pää. Hyvin suora etuosa. Varpaat kääntyvät seistessä. Hyvät
takakulmaukset, hyvä ylälinja. Liikkuu kapeasti edestä ja takaa.
NUO EH2
avoinluokka
Love-Dane's Arctic Princess 53835/06
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, suora etuosa. Seisoo takaa pihtikinttuisesti. Luonne on liian
pehmeä.
AVO H

Love-Dane's Strawberry 31683/01
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys.
Hyvä liike.
AVO ERI1 PN4 VASERT
Love-Dane's Ällis-Stella 19890/06
Mukava tiikerinarttu. Hyvä pää, hyvin suora etuosa. Hiukan lammaskaulainen. Hyvät takakulmaukset.
Liikkuu hyvin mennen tullen.
AVO EH4
Red Rublev Duetto 38566/06
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, hiukan suora etuosa. Hyvät takakulmaukset. Hyvä ylälinja ja
hännän kiinnitys. Siisti liike.
AVO ERI2
Red Rublev Wanamo 44274/05
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, riittävät etukulmaukset. Hiukan pitkärunkoinen. Lantio on liian
pyöreä. Liikkuu hyvin mennen tullen.
AVO EH3
valioluokka
Abragabra's Fawn Fairytale 33156/04
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, hiukan suora etuosa. Hyvä ylälinja. Hiukan pitkäselkäinen. Hyvät
takakulmaukset. Liikkuu hyvin.
VAL ERI3
Diplomatic's Celine Dion 21321/02
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, suora etuosa. Pehmeä ylälinja, hyvät takakulmaukset. Kääntää
etutassuja liikkeessä sisäänpäin.
VAL EH
Edendane's Audrey Hepburn 37098/03
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, hyvin suora etuosa. Liian korkea kaulan kiinnitys. Hyvät
takakulmaukset. Hiukan pehmeä ylälinja, liikkuu hyvin.
VAL EH
Edendane's Fortune Teller 14449/06
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, hyvät etukulmaukset. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hiukan
pitkä selkä, hyvät takakulmaukset. Liikkuu puhtaasti.
VAL ERI1 PN2 CACIB
Helisain Candy 14154/05
Mukava tiikerinarttu. Hyvä pää, suora etuosa. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Liikkuu kapeasti
edestä.
VAL EH

Love-Dane's Valentine 16370/03
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, kohtuulliset etukulmaukset, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys,
hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin.
VAL ERI2 PN3 VACA
Love-Dane's Veryhot Romance 16369/03
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, hiukan suora etuosa, hyvät takakulmaukset. Hiukan jyrkkä lantio,
liikkuu leveästi edestä. Kääntää etutassuja sisään.
VAL EH4
Love-Dane's Wild Midnight 12615/04
Mukava keltainen narttu. Hyvä pää, suora etuosa. Hyvä ylälinja, hiukan pitkä lanne. Liikkuu leveästi
mennen tullen.
VAL EH
Red Rublev Walkyria 44273/05
Mukava tiikerinarttu. Hyvä pää, lyhyt korkealla kiinnittynyt kaula. Suorat etukulmaukset, hyvä ylälinja
ja hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu kapeasti mennen tullen.
VAL EH
kasvattajaluokka
Kennel Edendane's
Hyvin samanlainen perhe. Hyvä rotutyyppi. Periaatteessa kaikki neljä hyviä vakaita koiria. Ryhmänä
erinomaiset liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV
Kennel Love-Dane's
Hiukan erilainen ryhmä, mutta ovat hyviä rotutyypiltään. Ryhmänä hyvät liikkeet.
KASV2 KP
Kennel Red Rublev
KASV EI ESITETTY

