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TUOMARINA ELINA HAAPANIEMI

Tanskandoggi keltainen ja tiikerijuovainen
Urokset
Nuorten luokka
Genedda Ens Entium FIN52063/06
18kk vanha, tiikerijuovainen. Hyvä koko ja sukupuolileima. Riittävä ryhti ikäisekseen. Kallo voisi olla hieman
jalompi. Riittävän pituinen pää. Hyvät silmät. Purenta ok. Riittävä kaula. Kohtuullinen ylälinja. Sopiva luusto.
Lapakulmauksen tulisi olla parempi. Ikäisekseen hyvä runko. Sopivasti kulmautunut takaosa. Liikkuu
kohtuullisesti takaa mutta etuliikkeen tulee tiivistyä huomattavasti. Ystävällinen ,erinomainen luonne.
NUO EH1
Valioluokka
Abragabra`s Fantastic Phenom FIN33154/04
3,5 vuotias, erinomainen koko, selkeä sukupuolileima. Esitetään hieman tuhdissa kunnossa ja olisi edukseen
hieman jäntevämpänä. Hyvä pään pituus. Otsapenger voisi olla hieman parempi ja silmien väri tummempi.
Erittäin hyvä luusto. Kohtuulliset käpälät. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Askeltaa terveesti mutta liike
ei pääse oikeuksiinsa pienessä kehässä.
VAL ERI1 PU1 ROP
NARTUT
Nuorten luokka
Nelia von Gigantic Blau FIN41874/07
22kk keltainen mittasuhteiltaan hyvä narttu, joka esiintyy hieman vaisusti ja jolla voisi olla hieman
enemmän ryhtiä ja jäntevyyttä. Erittäin hyvä pään muoto. Kauniit tummat silmät. Sopiva otsapenger.
Purenta ok. Riittävä kaula, joka saisi liittyä kauniimmin ylälinjaan. Hyvä luusto. Toivoisin korkeammat ja
kootummat käpälät. Hyvä runko. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu terveesti mutta hieman uneliaasti.
Jäntevyyttä ja ryhtiä saa tulla enempi.
NUO EH1
Avoin luokka
Grand Fawn`s Juno FIN20015/06
2-vuotias ,keltainen, sopiva koko. Hyvät mittasuhteet. Toivoisin hieman enemmän luustoa, seistessä riittävä
ryhti. Hyvät pään linjat. Otsapenger voisi olla hieman parempi. Kaunis ilme. Purenta ok. Hyvä kaula, ylälinja
saa tiivistyä. Sopivasti kulmautunut. Jalo, hyväntyyppinen narttu. Vielä selkeästi nuori ja saa vahvistua
kauttaaltaan. Liikkuu takaa hyvin, edestä vielä hieman ahdas.
AVO EH1

Valioluokka
Love-Dane`s Wild Midnight FIN12615/04
4-vuotias kaunis, keltainen narttu, joka valitettavasti esitetään aivan liian tanakassa kunnossa, mikä
häiritsee yleisvaikutelmaa. Erinomaisen kaunis, ilmeikäs nartun pää. Purenta ok. Hyvä maski. Hyvä kaula,
pehmeä ylälinja. Hyvä luusto. Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu takaa hyvin, epävarmasti edestä, mutta
selkä on ylipainosta johtuen liikkeessä kovin pehmeä. Kaunis narttu- harmi että se esitetään niin tuhtina!
VAL EH1
Veteraaniluokka
Love-Dane`s Lilli Marlen FIN37912/97
Poissa

MUSTA/HARLEKIINI
NARTUT
Nuorten luokka
Ozaenas Nougat FIN54548/06
18kk Erittäin hyvä koko ja kohtuullisen puhdas väritys. Selkeästi nuori, erittäin hyvä tyyppi. Sopivan jalo ja
ryhdikäs. Hyvin kaunis pää. Hyvä ilme. Purenta ok. Erinomainen luusto. Hyvät, korkeat käpälät. Etuosan
tulee vielä kehittyä. Valitettavasti tässä vaiheessa rungoltaan kapea ja lanneosa korostuu. Erittäin hyvin
kulmautunut vahva takaosa. Liikkuu terveesti. Tarvitsee nyt vain enemmän runkoa. Erinomainen luonne.
NUO EH1

