HELSINKI PMV-09 13.12.2009
tuomari Tuula Seppälä, FI
SININEN
UROKSET
junioriluokka
Blue Cyrrus Oldstone Margarejro FI34178/09
Hyväntyyppinen, voimakas luustoinen juniori uros. Hyvät pään mittasuhteet, hieman korkea korva,
purenta ok. Hyvä eturinta ja rintakehä. Selkä vielä pehmeä, hyvä luusto. Kääntää ranteita ulospäin,
niukat kulmaukset. Liikkuu muuten hyvin, mutta kinnerahtaasti, hyvä väri.
JUN H
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erinomaisesta tyyppiä oleva kookas juniori uros. Hyvät pään mittasuhteet, otsapenger saisi olla
voimakkaampi, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, hyvä rintakehä, pitkä lanneosa, hyvä luusto,
tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
JUN ERI2
Bonel Öinen Kulkuri FI16552/09
Erinomaista tyyppiä oleva, kookas ja voimakas uros. Hyvät pään mittasuhteet, kaunis ilme, hyvä
otsapenger, purenta ok. Hyvä ylälinja ja rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä. Tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu hyvin, esiintyy rauhallisesti.
JUN ERI1 PU2 SERTI PMJV-09
Grande Gremin's Aldore FI17764/09
Erittäin hyvän tyyppinen, lähes neliömäinen, voimakas juniori uros. Hyvät pään mittasuhteet, hyvä
otsapenger, purenta ok, huulet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula ja säkä, lupaava rintakehä.
Niukasti kulmautunut edestä, takaa riittävästi, löysät kyynärpäät näkyvät liikkeissä, takaa
kinnerahdas. Esiintyy rauhallisesti.
JUN EH3
Ultimatum Armada FI26185/09
Hyvän tyyppinen, voimakasrakenteinen juniori uros. Voimakas pää, jossa karkea kallo-osa,
voimakkaat kulmakaaret, purenta ok, runsaasti huulia,. Tyylikäs kaula, hyvä säkä, hyvä rintakehä,
vahva luusto. Niukat kulmaukset, löysät kyynärpäät näkyvät liikkeessä, liikkuu hyvällä askeleella.
JUN H
nuortenluokka
Saradane's Kid Of Dreams FI22908/08
Hyvän tyyppinen, lähes neliömäinen, jolla saisi olla kauttaaltaan vahvempi. Hyvät pään
mittasuhteet, kaunis kallo, otsapenger saisi olla voimakkaampi, purenta OK. Lyhyt kaula, matala
rintakehä, niukka eturinta. Avoimet kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu halutessaan hyvin, mutta
lyhyt askel. Esiintyy rauhallisesti.
NUO H

Saradane's King V The Ring FI22906/08
Erittäin hyvän tyyppinen, keskivahva uros, jolla saisi olla neliömäisempi. Voimakas pää, jossa
hieman karkea kallo, hyvä kuono-osa ja purenta, runsaasti huulia. Hyvä ylälinja, selkä, eturinta ja
rintakehä. Riittävästi kulmautunut edestä, polvikulma saisi olla voimakkaampi. Liikkeessä löysät
kyynärpäät, liikkuu hyvällä askeleella. Väri saisi olla tasaisempi, esiintyy erittäin hyvin.
NUO EH1
avoinluokka
Denim Danes Johnny Cash FI11942/08
ERittäin hyvän tyyppinen, kookas ja voimakas uros. Hyvät pään mittasuhteet, otsapenger saisi olla
voimakkaampi, hyvä ilme ja tummat silmät, hyvä purenta. Erinomainen eturinta ja hyvä rintakehä.
Vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset, saisi liikkua tehokkaammin ja tasaisemmin. Matala hännän
kiinnitys, esiintyy hyvin.
AVO EH2
Oldstone's Bandit's Storm FI12208/08
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas lähes neliömäinen uros. Erittäin hyvät pään mittasuhteet,
vaaleat silmät, hyvä purenta. Hyvä eturinta ja rintakehä. Tasainen ylälinja, niukasti kulmautunut
edestä, takaa riittävästi. Liikkuu hyvin, iloinen häntä, valkoiset merkit rinnassa ja varpaissa.
AVO ERI1
valioluokka
Bonel Uruk-Hai FI46508/05
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas lähes neliömäinen uros. Erinomaiset pään mittasuhteet,
otsapenger saisi olla voimakkaampi, korvat kiinnittyneet matalalle, tummat silmät, hyvä purenta.
Tyylikäs kaula ja erinomainen ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvät kulmaukset, vahva
luusto, liikkuu hyvin.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP PMV-09
Bonel Zardoz FI46710/07
VAL POISSA
Genedda Absit Invidia FI48194/05
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakasrunkoinen uros, joka on korkeuttaan pidempi. Hyvät pään linjat,
hieman lyhyt kuono-osa, purenta ok. Tyylikäs kaula, hyvä säkä, syvä rintakehä. Tasapainoiset
kulmaukset, liikkuu hyvin, esiintyy rauhallisesti.
VAL EH
Lozung Tz Mira Mechty RKF1707712
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas neliömäinen uros. Hyvät pään mittasuhteet, tummat silmät,
hyvä purenta, runsaasti huulia. Tyylikäs kaula ja erinomainen ylälinja, syvä rintakehä. Hyvin
kulmautunut edestä, takaa hyvin voimakkaasti. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
VAL ERI2 PU3 VASERT VACA
Oldstone's Amiral Harley FI15166/07
Eriomainen, voimakasrunkoinen, lähes neliömäinen uros. Erinomaiset pään mittasuhteet, hyvä
purenta. Hyvä rintakehä ja eturinta, niukat kulmaukset. Liikkuu lyhyellä askeleella, esiintyy
rauhallisesti.

VAL ERI4
Tavernier's Barret's Privateer FI31551/05
Eriomaista tyyppiä oleva, neliömäinen, tasapainoinen uros. Erinomainen pää ja ilme, alaleuan
hammasrivi epätasainen. Tyylikäs kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta. ERittäin hyvät
kulmaukset, matala hännänkiinnitys. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
VAL ERI3 PU4
NARTUT
junioriluokka
Bonel Ä-Yön Tia-Maria FI52858/08
Erittäin hyväntyyppinen, lähes nelimäinen keskivahva juniori narttu. Kaareutuva kallo-osa, hyvä
kuono-osa, kaunis ilme, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, runko saisi vielä kauttaaltaan täyttyä.
Pehmeä selkä, tasapainoiset kulmaukset, löysät kyynärpäät näkyy liikkeessä. Liikkuu hyvällä
askeleella.
JUN EH2
Bonel Öinen Kaunotar FI16549/09
Erittäin hyvä tyyppinen, keskivahva juniori narttu. Kaunis ilmeinen pää, saisi olla voimakkaampi
otsapenger, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, hyvä eturinta ja rintakehä. Vielä pehmeä selkä, hyvin
kulmautunut edestä, polvikulma saisi olla voimakkaampi. Matala hännänkiinnitys, liikkuu ja
esiintyy hyvin.
JUN EH1
Bonel Öinen Valkeus FI16550/09
Erittäin hyvän tyyppinen, kookas narttu, joka on korkeuttaan pidempi. Hyvät pään mittasuhteet,
hieman karkea kallo, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, lupaava eturinta, selkä vielä pehmeä, pyöristää
lanneosaansa, vahva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, esiintyy
rauhallisesti.
JUN EH3
Grande Gremin's Alana FI17770/09
Hyvän tyyppinen, keskivahva narttu, jonka pitäisi olla neliömäisempi. Hyvät pään mittasuhteet,
hieman Kaareutuva kallo, hyvä purenta. Erinomainen kaula, lupaava eturinta, hyvä rintakehä. Aivan
liian pehmeä selkä, mikä pilaa ryhdin. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvin, esiintyy
rauhallisesti.
JUN H
nuortenluokka
Kozmic Blue's Lady FI29669/08
Hyvän tyyppiunen, keskivahva narttu, joka saisi olla neliömäisempi. Kaunis ilmeinen pää, jossa
hyvät mittasuhteet, huulet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta. Runko saisi olla kauttaaltaan
voimakkaampi. Tasapainoiset kulmaukset, esiintyy rauhallisesti, Valkoiset merkit rinnassa ja
varpaissa, esiintyy rauhallisesti.
NUO H
Moonlight At Oldstone V. Rosherta FI16909/09

Hyvän tyyppinen, keskivahva narttu, joka saisi olla neliömäisempi. Hyvät pään mittasuhteet, mutta
otsapenger saisi olla voimakkaampi, tummat silmät, hyvä purenta. Kaunis kaula, syvä mutta vielä
kapea rintakehä. Löysät kyynärpäät, niukasti kulmautunut edestä. Takaa riittävästi, liikkuu
kinnerahtaasti. Esiintyy hyvin, kaunis väri.
NUO H
avoinluokka
Denim Danes Jolie Jolene Fi11948/08
Erinomaista tyyppiä oleva, neliömäinen voimakas narttu. Hyvät pään mittasuhteet, silmät saisivat
olla tummemmat, hyvä purenta, matalalle asettuneet korvat. Tyylikäs kaula, erittäin hyvät eturinta
ja rintakehä. Hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, matalalle kiinnittynyt häntä. Liikkuu ja
esiintyy hyvin.
AVO ERI1 PN2 SERTI VACA
Genedda Genius Loci FI46330/07
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas narttu, joka saisi olla neliömäisempi. Hyvät pään mittasuhteet,
karkea kallo, hyvä purenta, kaunis huulikulma. Hyvä säkä, hyvä rintakehä, pitkä lanne-osa.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu lyhyellä askeleella, ahtaasti takaa.
AVO EH3
Oldstone's Be Daddys Glory FI12210/08
AVO POISSA
Oldstone's Bonja Stoney FI12212/08
Erittäin hyvän tyyppinen, keskivahva narttu, joka saisi olla tiiviimpi ja neliömäisempi. Hyvät pään
mittasuhteet, kaunis kuono-osa ja huulikulma, hyvä purenta. Kaunis kaula, hyvä eturinta ja
rintakehä syvyys. Selkä vielä pehmeä, tasapainoiset kulmaukset, löysät kyynärpäät näkyvät
etuliikkeissä, saisi liikkua tehokkaammin, esiintyy rauhallisesti.
AVO EH2
valioluokka
Bonel Victoria Fi46546/05
Eriomaista tyyppiä oleva, voimakas neliömäinen narttu. Kaunis ilmeinen pää, jossa hyvät
mittasuhteet, hyvä purenta, hyvä kaula ja täyteläinen runko. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu
hyvin ja esiintyy hyvin.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Bonel Xara FI21090/06
Eriomaista tyyppiä oleva, voimakas lähes neliömäinen narttu. Erinomainen pää ja ilme, purenta ok,
huulet saisivat olla tiiviimmät. Erinomainen eturinta ja runko, hyvä luusto. Tasapainoiset
kulmaukset, liikkuu hyvin, esiintyy erittäin hyvin.
VAL ERI2 PN3
Bonel Zara Odessa FI46709/07
Erinomaista tyyppiä oleva neliömäinen voimakas narttu. Feminiininen pää ja ilme, purenta ok,
voimakas runko, hyvä luusto. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu sujuvasti hyvällä askeleella, väri
saisi olla sinisempi.
VAL ERI3 PN4

Genedda X-tra Terrestial FI35985/03
VAL POISSA
Herdolf Herbina Cyclone FI47229/06
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas runkoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta,
vahvailmeinen pää, hyvillä mittasuhteilla. Hyvä eturinta ja hyvä ylälinja ja hyvä rintakehä.
Tasapainoiset kulmaukset, esiintyy hyvin, on nyt hieman tukevassa kunnossa.
VAL ERI4
Saradane's Invincible Love FI27801/07
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas lähes neliömäinen narttu, hyvät pään mittasuhteet, hyvä
purenta, voimakkaasti punottavat silmät häiritsevät ilmettä. Voimakas runko, hieman niukat
kulmaukset edessä ja takana. Valitettavasti koira ontuu tänään, eikä liikkeitä voi arvostella.
VAL EVA
Saradane's It's Our Lady FI27807/07
Erinomaista tyyppiä oleva neliömäinen narttu. Hyvä pää, jossa voimakkaat kulmakaaret ja purenta.
Tyylikäs kaula, voimakas runko, tasapainoiset kulmaukset. Alalinja ei tänään parhaassa kunnossa.
Liikkuu löysästi, karva ei tänään parhaassa kunnossa. Sinisessä värissä tummia pilkkuja, esiintyy
rauhallisesti.
VAL H
kasvattajaluokka
Kennel Bonel
Erittäin hyväntyyppisiä, tasaisia rotunsa edustajia. Neljästä eri pentueesta, kaikilla hyvät päät ja
ilmeet, sekä voimakkaat tasapainoiset rungot, hyvin liikkuvia koiria. Onnittelut kasvattajalle.
KASV1 KP ROP-KASV.
Kennel Oldstone's
KASV EI ESITETTY
Kennel Saradane's
KASV EI ESITETTY

MUSTA / HARLEKIINI
UROKSET
junioriluokkka
Dogiwogin Ft.Ja'shay FI57890/08
JUN POISSA
Genedda Magister Dixit FI52075/08

Hyvän tyyppinen, kookas, voimakas juniori uros. Hieman kaareutuva kallo-osa, otsapenger saisi
olla voimakkaampi, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, hyvä selkä, riittävä rintakehä, suora olkavarsi.
Riittävästi kulmautunut takaa kääntää käpäliä ulospäin, jyrkkä lantio. Vielä vallattomat liikkeet,
tarvitsee kehäharjoittelua.
JUN H
Jättiläisen Vipunen FI56911/08
Erittäin hyvän tyyppinen kookas uros, joka saisi olla neliömäisempi. Pään mittasuhteet hyvät,
kaunis ilme. Erinomainen kaula ja säkä, hyvä rintakehä. Niukasti kulmautunut edestä, pyöristää
selkäänsä liikkeessä. Liikkuu lyhyellä askeleella. Esiintyy hyvin, kaunis väri.
JUN EH2
King Ozzy For Oldstones Balao PKR-II-98578
JUN POISSA
Konstantinus From Valvasor's Land FI22898/09
Erittäin hyvän tyyppinen, kookas voimakas uros, neliömäinen rakenteeltaan. Voimakas pää jossa
karkea kallo, avoimet silmät, hyvä purenta, runsaasti huulia. Voimakas täyteläinen runko,
erinomainen luusto. Niukat kulmaukset edessä ja takana, löysät kyynärpäät näkyvät liikkeessä. Saa
vielä kauttaaltaan tiivistyä.
JUN H
Megappon Fantasticks FI44213/08
Erinomaista tyyppiä oleva voimakas neliömäinen juniori uros. Hieman karkea kallo, otsapenger
saisi olla voimakkaampi, eriväriset silmät. Tyylikäs kaula, hyvä rintakehä ja runko, hyvä luusto.
Jyrkkä lantio ja matala hännän kiinnitys. Niukasti kulmautunut, liikkuu hyvin, esiintyy rauhallisesti.
Hyvä harlekiini-väritys.
JUN EH4
Mi'Havana Eye Of The Tiger FI62834/08
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas juniori uros, joka saisi olla neliömäisempi. Hyvät pään
mittasuhteet, hyvä otsapenger, hyvä purenta. Tasapainoiset kulmaukset ja rintakehä. Liikkuu
hyvällä askeleella, mutta vielä löysästi edestä. Esiintyy rauhallisesti.
JUN ERI1 PU3 SERTI PMJV-09
Mi'Havana Eris FI62833/08
JUN POISSA
Ravendanes Game On FI33259/09
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas juniori uros, joka saisi olla neliömäisempi. Voimakas pää,
jossa hieman karkea kallo, hyvä purenta, runsaasti huulia. Tyylikäs kaula ja hyvä ylälinja.
Erinomainen luusto, rintakehä saisi olla syvempi. Riittävästi kulmautunut edestä, niukasti takaa.
Saisi liikkua pidemmällä askeleella, esiintyy erinomaisesti.
JUN EH3
Wysiwy's Patriot Black Star FI 35277/09
JUN POISSA
nuortenluokka

Megappon G-Force FI22813/08
Erittäin hyvän tyyppinen, kookas, neliömäinen uros. Hyvät pään mittasuhteet, otsapenger saisi olla
voimakkaampi, hyvä purenta, runsaasti huulia. Runko vielä kapea, hyvä luusto, tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu hyvin, harlekiini väritys saisi olla tasaisemmin jakautunut. Esiintyy
erinomaisesti.
NUO EH3
Megappon Gyro Bloom FI22816/08
NUO POISSA
Megappon Tdhotheadpepper FI17396/08
Eriomaista tyyppiä oleva tyylikäs, lähes neliömäinen uros, jolla kaunis pää, hyvä otsapenger, hyvä
purenta, huulet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä ylälinja, täyteläinen eturinta ja rintakehä.
Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvin, erinomainen musta väri, valkoiset merkit rinnassa ja
varpaissa.
NUO ERI1 PU4 VASERT
Mi'Havana D-Day Genedda FI37543/08
Hyvän tyyppinen kookas ja vahva uros, jolla pitkä runko. Hyvät pään mittasuhteet, kaareutuva kallo
ja purenta. Tyylikäs kaula, voimakas rintakehä, edestä niukasti kulmautunut, takaa hyvin.
Eriomainen luusto, liikkeet vielä kovin löysät ja epävakaat. Tarvitsee kehätottumusta.
NUO H
Mi'Havana Downsouthjunkin FI37542/08
Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen vahvaluustoinen uros. Hyvät pään mittasuhteet, mutta
tarvitsee voimakkaamman otsapenkereen. Hyvä purenta, vahva kaula, eturinta saa vielä täyttyä.
Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu sujuvasti, esiintyy hyvin.
NUO EH4
Venco V-'T Buitengebeuren NHSB2700924
ERinomaista tyyppiä oleva neliömäinen keskivahva uros. Hyvät päänmittasuhteet, hyvä purenta,
huulet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu
sujuvasti, riittävän pitkällä askeleella. Esiintyy erinomaisesti, häntä matalalle kiinnittynyt.
NUO ERI2
avoinluokka
Apollodane Astraeus FI31510/08
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas uros, joka saisi olla neliömäisempi. Hyvät pään mittasuhteet,
karkea kallo, hyvä purenta, huulet saisivat olla tiiviimmät. Voimakas kaula, hyvä eturinta ja
rintakehä. Pitkä lanneosa, erinomainen luusto. Matala hännän kiinnitys, esiintyy erittäin hyvin.
AVO EH2
Rivercrest Springsteen FI26733/07
Erinomaista tyyppiä oleva neliömäinen tyylikäs uros. Erinomainen pää ja ilme, tummat silmät,
hammasrivi saisi olla tasaisempi. Erinomainen eturinta ja hyvä rintakehä. tasapainoiset kulmaukset,
matala hännän kiinnitys. Liikkuu sujuvasti, kaunis musta väri.
AVO EH1
valioluokka

Anxious Fifth Element FI38992/07
Erinomaista tyyppiä oleva voimakas maskuliininen neliömäinen uros. Voimakas uroksen pää,
eriväriset silmät, voimakas kuono-osa, eriväriset silmät, tyylikäs kaula. Vahva selkä, hyvä eturinta
ja rintakehä, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä harlekiiniväritys. Tänään ohuessa karvassa.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP PMV-09
Magic Alaunt Elokuun Väinö FI43175/06
Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas, lähes neliömäinen uros. Kaunis ilmeinen voimakas pää, hyvä
purenta, hyvä kaula ja säkä. Hyvä eturinta ja rintakehä, vahva luusto. Tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu hyvällä askeleella, mutta takaa ahtaasti, matala hännän kiinnitys. Esiintyy erittäin hyvin.
VAL ERI3
Mi'Havana Bodom Minnas FI17742/06
Erinomainen kookas hieman pitkärunkoinen uros. Voimakas pää, hyvät mittasuhteet siinä, hyvä
purenta, hyvä kaula ja säkä, Hyvät eturinta ja pitkä rintakehä ja lanneosa. Riittävät etukulmaukset,
niukasti takaa. Liikkuu sujuvasti hyvällä askeleella.
VAL ERI4
Ozaenas Lovejoy FI17909/05
VAL POISSA
Rainmaster's Vito Vorleone FI52893/07
Erinomainen kookas tyylikäs lähes neliömäinen uros. Erinomainen pää, jossa hyvä kallon ja kuonon
suhde, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, voimakas runko, liikkuu tasapainoisesti ja hyvällä askeleella.
Liikkuu löysällä askeleella, hyvä harlekiini väritys.
VAL ERI2 PU2 VACA
veteraaniluokka
Genedda Star Of Bemu's FI40947/01
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas runkoinen veteraani uros, joka saisi olla neliömäismpi. Pää saisi
olla voimakkaampi, siinä hyvät mittasuhteet, purenta ok. Pitkä kaula, erinomainen eturinta, hyvä
rintakehä, pitkä lanneosa. Löysät kyynärpäät, näkyvät liikkeessä. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta
leveästi edestä. Esiintyy erinomaisesti, raskaat harlekiini merkit, esiintyy erittäin hyvin.
VET EH1
NARTUT
junioriluokka
Anxious Graffiti FI14045/09
JUN POISSA
Armyofmine FI53829/08
JUN POISSA
Brianna FI60005/08

Hyvän tyyppinen juniori narttu, joka saisi olla kauttaaltaan vankempi. Pään linjat saisivat olla
yhdensuuntaiset, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, vielä puutteellinen eturinta ja rintakehä. Pyöristää
selkäänsä, niukat kulmaukset. Liikkuu vielä pentumaisesti ja ahtaasti takaa. Esiintyy hyvin.
JUN H
Danemanian Tähtisilmä FI 62268/08
Erittäin hyvän tyyppinen, lähes neliömäinen, keskivahva narttu. Hyvät pään mittasuhteet, kapea
kallo, keskenään eriväriset silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä runko,
tasapainoiset kulmaukset, Liikkuu hyvin.
JUN EH4
Dogiwogin FT.Jatoria FI57894/08
Hyvän tyyppinen, kookas narttu, jolla vielä kevyt pää. Kaunis ilme, hyvä purenta, tyylikäs kaula.
Tasapainoiset kulmaukset, pyöristää hieman selkäänsä. Keskivahva luusto, Liikkuu tasapainoisesti,
kaunis musta väri.
JUN H
Dogiwogin FT-Ja'Quealah FI57892/08
Erinomaista tyyppiä oleva, kookas neliömäinen ja tyylikäs narttu,. Erinomaiset pään mittasuhteet,
tummat silmät, hyvä purenta. Tyylikäs kaula, eturinta saa vielä täyttyä, tasapainoiset kulmaukset.
Matala hännän kiinnitys, liikkuu sujuvasti.
JUN ERI2 VASERT
Genedda Luce Lucat FI50200/08
ERittäin hyvän tyyppinen keskivahva, lähes neliömäinen narttu. Hyvä kallo ja kuono, kaunis kaula,
lupaava eturinta, pitkä lanneosa, pyöristää liikkeessä selkäänsä. Liikkeiden tulee tasaantua, esiintyy
rauhallisesti.
JUN H
Genedda Ne Quid Nimis FI22065/09
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas juniori narttu. Kaunis pää ja ilme, otsapenger saisi olla
voimakkaampi. Hyvä purenta, voimakas kaula, lupaava eturinta, hyvä rintakehä. Eriomainen luusto,
sekä vielä kovin pehmeä. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta liikkeiden tulee vakiintua, esiintyy
hyvin. Raskaat harlekiini merkit.
VAL EH
Glistering Ice FI42987/09
Hyvän tyyppinen keskivahva kookas juniori narttu. Karkea kallo-osa, keskenään eriväriset silmät,
hyvä purenta, vahva kaula, selkä vielä kovin pehmeä, pyöristää lanne-osaansa. Hyvä rintakehä, saisi
olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Häntä lähtee matalalta, esiintyy hyvin.
JUN H
Great Bel's Brasilia FI17805/09
Erittäin hyvän tyyppinen, lähes neliömäinen keskivahva narttu. Kaunis pää ja ilme, hyvät pään
mittasuhteet, matalalle asettuneet korvat. Hyvä säkä, mutta selkä vielä pehmeä. Niukasti
kulmautunut edestä ja takaa riittävät, hyvä luusto. Liikkuu hyvällä askeleella, esiintyy hyvin.
JUN EH
Immortala Viva America Liberté FI57951/08

Erinomaista tyyppiä oleva, voimakas lähes neliömäinen narttu. Kaunis pää ja ilme, hyvä purenta.
Hyvä säkä, erinomainen eturinta ja rintakehä. Vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset. Harlekiini
värityksen pohjaväri saisi olla puhtaampi. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
JUN ERI1 PN3 SERTI PMJV-09
Inmaculada Dell Negro RKF2534414
Erittäin hyvän tyyppinen, erinomainen neliömäinen narttu. Kaunis pää jossa hyvät mittasuhteet,
pienet silmät, hyvä purenta. Hyvä säkä, pyöristää lanneosaansa. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta
ahtaasti takaa. Kaunis väritys.
JUN EH
Katalina Blanca El Sortilegio EST00762/09
JUN POISSA
Megappon Floradora FI44216/08
Erinomaista tyyppiä oleva, lähes neliömäinen tyylikäs narttu. Feminiininen pää, jossa oikeat
mittasuhteet, tummat silmät, hyvä purenta, kaunis kaula ja säkä. Eturinta saa vielä täyttyä, hyvä
rintakehä. Liikkuu sujuvasti, matala hännän kiinnitys. Esiintyy rauhallisesti.
JUN ERI3
Namilon Susu FI10944/09
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakasrakenteinen narttu, jonka tulisi olla neliömäisempi. Hyvät pään
mittasuhteet ja hyvä purenta. Tyylikäs kaula, eriomainen eturinta ja hyvä rintakehä, sekin tulee
tiivistyä. Pyöristää lanneosaansa, liikkuu hyvällä askeleella, mutta vielä löysästi.
JUN EH
Tellus Danes Xipil FI16815/08
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakasrunkoinen narttu. Karkea kallo, otsapenger saisi olla
voimakkaampi, hyvä purenta. Vahva kaula, lupaava eturinta, pyöristää lanneosaansa, niukasti
kulmautunut edestä ja takaa. Jyrkkä lantio, liikkuu hyvällä askeleella.
JUN ERI
nuortenluokka
Danemanian Restless Heart FI32780/08
Erittäin hyvän tyyppinen, tyylikäs lähes neliömäinen narttu. Hieman karkea kallo, otsapenger saisi
olla voimakkaampi, kaunis kuono-osa ja hyvä purenta. Hyvä säkä, hyvä eturinta ja rintakehä. Vahva
luusto, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu sujuvasti.
NUO EH1
Danemanian Rosered Dream FI32781/08
Hyvän tyyppinen lähes neliömäinen, joka saisi olla lähes kauttaaltaan vankempi. Kaunis pää,
tummat silmät, hyvä purenta. Runko saisi olla voimakkaampi, reilusti ylös vetäytyvä vatsalinja,
selkä pehmeä liikkeessä. Liikkuu hyvällä askeleella, kaunis musta väri, esiintyy hyvin.
NUO H
Danemanian She's A Showgirl FI32763/08
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakasrunkoinen joka voisi olla tiiviimpi. Erinomainen pää ja ilme,
hyvä purenta. Tyylikäs kaula, eturinta saa täyttyä, pitkä lanneosa. Takaosa saisi olla paremmin
kulmautunut, löysät kyynärpäät näkyvät liikkeessä, esiintyy rauhallisesti.

NUO EH3
Danemanian Special One FI32765/08
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas ja tasapainoinen narttu, joka tulisi olla neliömäisempi. Erittäin
kaunis pää ja ilme, hyvä purenta. Rintakehä saisi olla syvempi. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu
hyvällä askeleella, mutta leveästi edestä. Kaunis väri, esiintyy hyvin.
NUO EH4
Genedda Hippomania FI14722/08
Erittäin hyvän tyyppinen, keskivahva narttu, joka tulisi olla neliömäisempi. Kaunis pää ja ilme,
tummat silmät, hyvä eturinta, pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella,
tarvitsee enemmän potkua. Kaunis väri, esiintyy hyvin.
NUO EH2
avoinluokka
C'mon Qiana V Chanoz FI28172/05
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas narttu, joka turhan pitkärunkoinen. Hyvät pään mittasuhteet,
hyvä purenta, tyylikäs kaula, voimakas rintakehä. Erinomainen luusto, pitkä lanneosa, erittäin hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Löysät kyynärpäät jotka häiritsevät liikkeessä, hyvä lihaksisto, liikkuu
leveästi edestä, muuten tehokkaasti. Raskas harlekiini väritys.
AVO EH1
valioluokka
Great Bel's Virve Too Sorbus Interm ESTO3446/07
Erinomaista tyyppiä, voimakas lähes neliömäinen. Erinomainen pää, eriväriset silmät, hyvä purenta,
erinomainen ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu sujuvasti,
esiintyy erittäin hyvin. Raskaat harlekiini merkit, mutta puhdas pohjaväri.
VAL ERI2 PN2 VACA
Bonel Sasha FI24282/04
Erinomaista tyyppiä oleva tyylikäs ja voimakas lähes neliömäinen narttu. Erinomainen pää ja ilme,
hyvä purenta. Erinomainen eturinta, selkä saisi olla tiiviimpi, erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu
hyvin, esiintyy rauhallisesti.
VAL ERI4
Genedda Zymphatic Alien FI38594/05
VAL POISSA
Hoppingham's Rhythm'n Rhyme FI17736/06
Erinomainen tyylikäs ja voimakas narttu. Erinomainen pää ja ilme, hyvä purenta. Voimakas
täyteläinen runko, erinomaiset kulmaukset. Liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Raskaat harlekiini
värit, mutta puhdas pohjaväri.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP PMV-09
Ozaenas Liquid Gold FI17908/05
Erinomaista tyyppiä oleva tyylikäs narttu. Kaunis pää, jossa hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, kaula
ja säkä. Erittäin hyvä eturinta, pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut edestä, takaa vielä paremmin.
Liikkuu hyvin, esiintyy erinomaisesti, hyvä harlekiiniväritys.

VAL ERI3 PN4
kasvattajaluokka
Kennel Danemanian
Ryhmä erittäin hyvän tyyppisiä koiria, jotka saisivat olla kauttaaltaan vahvempia. Hyvät päät ja
ilmeet, ryhmässä on tunnistettavissa selvä leima, mutta kaikki saisivat olla vahvempia. Hyvin
liikkuvia koiria.
KASV1 Kennel Genedda
KASV EI ESITETTY
Kennel Megappon
Ryhmä nuoria koiria kahdesta eri yhdistelmästä. Hyvän kokoisia, mutta tyyppi ei kovin yhtenäinen.
Hyvät liikkeet, koirat esiintyy rauhallisesti.
KASV2 Kennel Mi'Havana
KASV EI ESITETTY

tuomari: Carsten Birk, DK
KELTAINEN / TIIKERIJUOVAINEN
UROKSET
junioriluokka
Aldo Nuo Grazuciu FI19969/09
Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet. Tummat silmät, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä
otsapenger, vahva kuono, hyvät huulet, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja säkä, hyvä alalinja.
Vahva luusto ja jalat. Erinomainen väri ja karva. Yhdensuuntaiset liikkeet, voisi olla enemmän
draivia. Hyvä luonne.
JUN EH2
C'mon Claim To Fame FI24490/09
Erinomainen koko, lyhyt runko. Oikea ilme, tummat silmät. Riittävä otsapenger, hyvä kuono,
elegantti kaula ja säkä. Suora etuosa, tarvitsee lisää luustoa. Erinomainen väri ja karva. Lyhyet
etuliikkeet, hyvä luonne.
JUN H
Great Hillman's Dakota FI16578/09
Erinomainen koko, hyvä substansi. Hyvät mittasuhteet, kauniit ääriviivat. Silmäluomet voisi olla
tiiviimmät. Hyvä kuonon pituus, hyvä purenta, riittävä otsapenger. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Hyvät kulmaukset ja eturinta. Hyvä väri ja karva. Yhdensuuntaiset liikkeet, jossa hyvä draivi, hyvä
luonne.
JUN ERI1 PU3 SERTI PMJV-09

Leonida La Vala Del Leone LOI09/132606
Erinomainen koko, ikäisekseen riittävä runko. Hyvä kuonon pituus, tummat silmät, silmäluomet
voisivat olla tiiviimmät. Hyvä purenta, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaulan pituus, ylälinja voisi
olla suorempi. Hyvin asettunut häntä, hyvä luusto ja jalat. Voisi olla paremmin kulmautunut.
Kaunis pohjaväri, hyvä karva. Voisi liikkua paremmalla drivilla, hyvä luonne.
JUN H
Love-Dane's Edison FI62928/08
JUN POISSA
Red Rublev Tabula Rasa FI10097/09
Erinomainen koko, neliömäinen. Tummat silmät, hyvä otsapenger, kuiva kallo, hyvä purenta.
Elegantti kaula, ikäisekseen riittävä rungon voimakkuus. Liian suora edestä, tarvitsee lisää luustoa,
kaunis väri ja karva. Tasapainoiset liikkeet, mutta tarvitsee lisää driveä. Hyvä luonne.
JUN H
nuortenluokka
Edendane's Hagbard FI41170/08
Hyvät mittasuhteet ja substanssi. Hyvä ilme ja tummat silmät, vahva kuono, toivoisin lisää
otsapengertä, purenta Ok, hyvät huulet. Elegantti kaula ja ylälinja, hyvä rintakehän syvyys. Hyvä
eturinta ja kulmaukset, vahvat jalat, hyvä väri ja karva. Vapaat liikkeet, hyvä luonne.
NUO ERI1
avoinluokka
Chic Carelia's Camelot FI49317/07
AVO POISSA
Dogiwogin Dexter FI52796/07
Erinomainen koko, hyvä mittasuhteet. Oikeanlainen ilme ja tummat silmät, hyvä otsapenger, kuiva
kallo, hyvä purenta, vahva elegantti kaula. Hyvä ylälinja, liian suora edestä ja välikämmenestä.
Hyvä alalinja ja takakulmaukset, hyvä väri ja karva. Liikkuu ok, mutta voisi olla vapaampi.
NUO ERI1 VASERT
Dogiwogin Eiffel FI14103/08
Hyvä koko, voisi olla neliömäisempi. Ihastuttavan tummat silmät, hyvä otsapenger, hyvä maski.
Hyvä purenta ja korvien kiinnitys, hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä runko ja luusto, liian suorat
välikämmenet, hyvät takakulmaukset. Hyvä väri ja karva, kantaa häntää liian korkealla, voisi
liikkua maatavoittavammin, hyvä luonne.
AVO EH4
Grand Fawn's Khaifahni S65846/2006
Hyvä substanssi ja ääriviivat. Kiva ilme, vahva kuono, hyvä otsapenger ja purenta. Hyvä kaula,
erinomainen säkä, vahva etuosa ja luusto. Hyvät kulmaukset, kiva väri ja karva, yhdensuuntaiset
liikkeet jossa hyvä draivi. Hyvä luonne.
AVO ERI2
Love-Dane's Cute Golddigger FI48908/07

Neliönmuotoinen, hyvät mittasuhteet, kallo ja kuono. Kiva ilme, hyvät huulet ja purenta. Hyvä
kaula ja ylälinja, toivoisin lisää substanssia runkoon ja luustoon. Hyvä väri, mutta voisi olla
puhtaampi jaloista. Saisi olla enemmän takapotkua ja ulottuvuutta edessä. Hyvä luonne.
AVO EH3
Ritzypal's Dracula FI51263/07
Hyvä koko, tummat silmät. Tarvitsee voimakkaamman kuonon ja enemmän otsapengertä, purenta
ok. Elegantti kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja eturinta. Voisi olla lisää substanssia rungossa.
Hyvä väri ja karva, liian kapea edestä, vapaat liikkeet, hyvä luonne.
AVO H
valioluokka
Chic Carelia's Candyman FI49315/07
VAL POISSA
Edendane's Henry Higgins FI37095/03
Ylpeä asenne, erinomainen ilme, erinomainen kuono, jossa hyvät huulikulmat. Kuiva kallo,
elegantti vahva kaula. Tasainen selkä, vahva etuosa, hyvät kulmaukset ja luusto. Hyvä väri ja karva,
liikkuu hyvällä takapotkulla, hyvä luonne ja asenne.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP PMV-09
Edendane's Jolly Roger FI32928/07
Erinomainen substanssi, vahva kuono, tummat silmät, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvin
kannetut isot korvat, vahva kaula ja selkä. Erinomainen etuosa, liian suorat välikämmenet, hyvä
alalinja ja hyväksyttävä väri. Liikkuu hyvin edestä, mutta tarvitsee lisää voimaa taakse.
VAL EH
Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06
Erinomainen koko ja substanssi. Hyvä ilme ja tummat sointuvat silmät. Vahva kuono, hyvä purenta,
vahva hyvin kannettu kaula, hyvä ylälinja. Erinomainen eturinta ja alalinja, hyvät kulmaukset, väri
ja karva. Liikkuu hyvällä draivilla, kantaa häntää liian korkealla. Hyvä luonne.
VAL ERI3 PU4
Euro Power Bob The Builder FI17132/07
Hyvä koko ja substanssi, hyvä kuonon pituus, tummat silmät, hyvä purenta. Vahva kaula, tasainen
selkä, hyvä syvä ja leveä etuosa. Vahva luusto, hyvä väri ja karva. Liikkuu hyvällä ulottuvuudella,
mutta tarvitsee lisää takapotkua. Ei ole tasapainoinen takaa, hyvä luonne.
VAL EH
Euro Power Boy Toy FI17131/07
Voimakas yleisilme, hyvät mittasuhteet, hyvä ilme, vahva kuono, toivoisin kuivemman kallon, hyvä
purenta. Elegantti kaula ja ylälinja, erinomainen etuosa, vahva luusto, hyvä väri ja karva. Tehokkaat
liikkeet, hyvä luonne.
VAL ERI4
Highesteem King IV Eden FI27687/08
Erinomaiset ääriviivat ja koko, kuiva kallo, vahva kuono. Hieman syvään asettuneet silmät, hyvä
purenta, elegantti kaula ja ylälinja. Riittävä substanssi, voisi seisoa enemmän etujaloillaan,
erinomainen väri ja karva. Tasapainoiset liikkeet jossa hyvä drive, hyvä luonne ja asenne.

VAL ERI2 PU2 VACA
Love-Dane's X-mas Duke FI20243/04
Hyvä substanssi, kiva ilme, tummat silmät, vahva kuono, hyvä purenta. Vahva kaula ja selkä, hyvä
alalinja ja kulmaukset. Vahva luusto ja jalat, hyvä väri ja karva. Liikkuu hyvällä drivellä, hyvä
luonne.
VAL ERI
veteraaniluokka
Diplomatic's Val Kilmer FI21975/03
VET POISSA
NARTUT
junioriluokka
Alpine's Reach For Ultima Thule FI17262/09
Hyvät mittasuhteet, hyvä ilme ja tummat silmät, riittävä kuono ja otsapenger. Hyvä purenta,
elegantti kaula ja ylälinja, tarvitsee ikäisekseen lisää substanssia runkoon ja luustoon. Hyvä eturinta,
vahvat jalat, hyvä väri ja karva. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta voisi olla enemmän draivia.
Lempeä luonne ja asenne.
JUN EH3
Delphidon's Graceful Girl S67865/2008
Hyvä koko ja mittasuhteet, tarvitsee vahvemman kuonon ja lisää huulia, tummat silmät, hyvä
purenta. Elegantti kaula, hyvä säkä, tarvitsee lisää substanssia luustoon ja runkoon. Hyvät jalat,
voisi olla puhtaampi väriltään. Suora olkavarsi, liikkuu tasapainoisesti, mutta voisi liikkua
vapaammin, luonne ok.
JUN H
Heritage Hill's Myles Of Style FI59355/08
Hyvä koko ja ääriviivat, ylpeästi kannettu pää, ihastuttava ilme, hyvä purenta. Hyvin kannetut
korvat, ylälinja voisi olla suorempi. Hyvä väri ja karva, toivoisin lisää luustoa, elegantit liikkeet.
JUN EH2
Mai Day Univers FI35494/09
Tasapainoinen yleisilme jossa hyvä substanssi. Vahva kuono, voisi olla enemmän silmäluomia.
Hyvä otsapenger ja purenta. Elegantti kaula ja ylälinja, vahva etuosa ja luusto. Hyvät kulmaukset,
kiva väri ja karva, liikkuu hyvällä draivilla, hyvä luonne.
JUN ERI1 SERTI PMJV-09
nuortenluokka
Chic Carelia's Deborah FI41624/08
Hyvä koko, tummat silmät, tarvitsee vahvemman kuonon ja tiiviimmät silmäluomet, hyvät huulet.
Elegantti kaula, tasainen selkä, voisi olla lisää substanssia rungossa ja etuosassa. Hyvä väri ja karva,
liikkeet ok, tarvitsee olla luottavaisempi.
NUO H

Red Rublev O'Hara FI22773/08
NUO POISSA
avoinluokka
Chic Carelia's Beulah Fawn FI16031/07
AVO POISSA
valioluokka
Love-Dane's Cute Aurum FI48910/07
Hyvä koko, kiva ilme, hyvä kuonon pituus, tarvitsee lisää otsapengertä, kuiva kallo, hyvä kaula ja
ylälinja. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Voisi olla puhtaamman värinen, hyvä purenta, vapaat
liikkeet, tarvitsee tänään lisää luottamusta.
VAL EH
Alder Glade's Dearie FI 35391/05
Tasapainoinen yleiskuva, erinomainen ilme, hyvät pään mittasuhteet. Hyvä otsapenger ja purenta.
Hyvä kaula ja ylälinja, hyvin muodostunut etuosa. Hyvät kulmaukset, tiiviit jalat, kiva väri ja karva.
Liikkuu drivellä ja asenteella.
VAL ERI2 PN2 VACA
All About The Daisy Chain FI39796/07
Erinomainen yleiskuva, erittäin kaunis ilme, hyvä kuonon pituus, elegantti kaula ja säkä.
Korostunut eturinta, hyvä luusto, jalat, väri ja karva. Liikkuu hyvällä takapotkulla, hyvä luonne.
VAL ERI
Edendane's Audrey Hepburn FI37098/03
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvin muotoinen pää jossa hyvä ilme. Erinomaiset huulet, hyvä purenta.
Vahva kaula ja ylälinja, hyvä etuosa ja kulmaukset. Hyvä luusto ja jalat, kiva väri, tasapainoiset
liikkeet, kiva luonne ja asenne.
VAL ERI3 PN3
Edendane's Pirate's Gold FI32929/07
Erinomainen tyyppi, erittäin tasapainoinen yleiskuva. Ihastuttava ilme, erinomainen kuono ja
huulet. Sointuvat tummat silmät, hyvä purenta. Vahva kaula ja ylälinja, erinomainen etuosa ja
kulmaukset, hyvä väri ja karva. Tehokkaat liikkeet, ylväs kokonaisuus.
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP PMV-09
Edendane's Tia Dalma FI32932/07
Hyvä substanssi, ihastuttava ilme ja tummat silmät. Vahva kuono, vahva elegantti kaula. Hyvä
ylälinja, vahva etuosa, hyvät takakulmaukset, hyvä väri ja karva. Tasapainoiset yhdensuuntaiset
liikkeet, hyvä luonne.
VAL ERI
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
Hyvä koko, erinomainen ilme, hyvä kuono jossa kiva huulet, elegantti kaula. Hyvät kulmaukset,
vahva luusto ja jalat, hyvä väri ja karva. Liikkuu vapaasti, kiva luonne ja asenne.
VAL ERI4 PN4

Red Rublev Sade FI44549/06
Hyvä mittasuhteet, tummat silmät, hyvä kuono, kuiva kallo, hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja,
hyvät kulmaukset, suora luusto, vahvat jalat, hyvä väri ja karva. Voisi liikkua paremmalla drivellä
ja asenteella. Toivoisin lisää itseluottamusta.
VAL EH
veteraaniluokka
Ritzypal's Amazing Pearl FI11053/02
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvän mittainen kuono, mutta voisi olla syvempi. Tummat silmät, hyvä
kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset. Tiiviit jalat, hyvä väri ja karva, elegantit liikkeet.
VET EH1
kasvattajaluokka
Kennel Chic Carelia's
KASV EI ESITETTY
Kennel Edendane's
Korkeatasoinen ryhmä, erinomaiset yleisilmeet, hyvät substanssit. Ylväät kokonaisuudet,
erinomaiset ilmeet, hyvät kuonot ja huulet. Vahvat etuosat, tasapainoiset liikkeet, erinomaiset
luonteet. Onnittelut kasvattajalle hyvästä työstä.
KASV1 KP ROP-KASV.
Kennel Love-Dane's
Kolmesta yhdistelmästä, hyvät mittasuhteet. Kivat ilmeet, tummat silmät. Hyvät luustot ja jalat.
Kivat liikkeet.
KASV2 KP

