15.9.2013 Porvoo
tuomari: Matti Luoso
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Wundervoll Barowait FI40253/12
Erittäin hyvän tyyppinen, mutta vielä kovin pentumainen juniori. Hyvän mallinen, pitkä pää, loiva
otsapenger, purenta saa vielä tiivistyä, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula samoin luusto ja käpälät,
eturinta ja runko saavat vielä kehittyä ja kulmaukset voimistua. Vielä pyöreä lanneosa, liikkeessä
korkea häntä, hyvä sivuaskel, nostelee edestä vielä turhan paljon, hyvä käytös.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
Edendane'äs American Express FI42557/11
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen uros. Hyvä pään pituus, kallo-osa saisi olla täyteläisempi,
hieman epätasainen purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälä, hyvä
eturinta ja runko, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin kun haluaa, hyvä käytös.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA
VALIOLUOKKA
Edendane's Concpiracy Theory FI48906/09
Erinomaista tyyppiä edustava uros, jolla hyvä koko ja mittasuhteet, oikean mallinen, joskin hieman
lyhyt pää, loiva otsapenger, hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät,
hyvä eturinta ja runko, hyvin kulmauksin. Liikkuu hyvin, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen uros, jolla erinomainen pää, oikea purenta, hyvät silmät ja
korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto, samoin eturinta ja runko, hyvin kulmauksin. Pitkä lanneosa,
liikkuu hyvin, hyvä käytös.
VAL ERI2 SA PU3
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane's Queen Of Hearts FI43473/12
Erinomainen rotunsa edustaja. Kaunis pää, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja,
hyvä luusto ja käpälät, oikea rungonmalli. Hyvät kulmaukset, eturinta saa vielä kehittyä. Koira
liikkuu erittäin tasapainoisesti ja hyvin ja siinä on liikkeessä sitä ylväyttä mitä dogilla tulee olla.
Todella lupaava.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI RC-JUNIORI
NUORTENLUOKKA

Grandman's Sunshine FI35813/12
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen narttu. Hyvä pään malli, jossa yhtenäiset linjat, oikea
purenta, hyvät silmät ja korvat, samoin kaula. Etuasentoiset lavat, sopiva luusto, hyvät käpälät, hyvä
eturinta ja runko. Hyvä polvikulma, hieman pyöreä lanneosa, leveät etuliikkeet, hyvä käytös.
NUO ERI1
AVOINLUOKKA
Edendane's Piece Of My Heart FI37754/10
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, kaunis kokonaisuus. Hyvä koko, erittäin hyvä pää, oikea
purenta, hyvät silmät ja korvat, kaunis kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät, erittäin hyvä eturinta ja
runko, hyvin kulmauksin. Hyvät tasapainoiset liikkeet, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
Edendane's Pirate's Gold FI32929/07
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla hyvä koko, erittäin hyvä pää, oikea purenta. Kaunis
kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, erinomainen eturinta ja runko, hyvin kulmauksin. Liikkuu erittäin
hyvin, hyvä käytös.
VAL ERI2 SA PN3
VETERAANILUOKKA
Love-Dane's Wild Midnight FI12615/04
Still going strong. Edelleen upeassa kunnossa oleva lähes 10 v narttu, joka edelleen edustaa rodun
ehdotonta huippua. Kaunis pää, kauttaaltaan hyvin rakentunut. Liikkuu ikäisekseen hyvin, mukava
käytös.
VET ERI1 SA PN4 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane's
Erinomainen ryhmä, joka koostuu 4 eri yhdistelmästä. Kaikilla koirilla kauniit ja rotumääritelmän
mukaiset päät. Hyvät luusto ja rakenteet, miellyttävät luonteet.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1-KASV.

musta / harlekiini
UROKSET
NUORTENLUOKKA
Jättiläisen Baltazar Xlparadisio FI29760/12

Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen nuori uros. Hyvät yhtenäiset pään linjat ja pituus, loiva
otsapenger, oikea purenta, tummat silmät. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, ikäisekseen hyvä
eturinta ja runko, hieman pitkä lanneosa, sopivat kulmaukset. Vielä leveät etuliikkeet, erittäin hyvä
sivuaskel, ei täydellinen mantteliväritys, erittäin hyvä käytös.
NUO ERI1 SA PU3 VASERT
AVOINLUOKKA
Danemanian Quality Perfect FI28104/07
Hyvän tyyppinen, hyvän kokoinen uros, joka on liian pitkärunkoinen. Yhtenäiset pään linjat ja hyvä
pituus, loiva otsapenger, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja
käpälät, hieman pukkijalkainen. Hyvä eturinta ja runko, pitkä lanneosa, saisi olla paremmin
kulmautunut varsinkin edestä, hieman nousevat etuliikkeet ja taka-askeleessa saisi olla enemmän
voimaa, miellyttävä käytös.
AVO EH2
Dane Khan Milo FI38519/11
Hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen uros, jolla pitkä pää ja yhtenäiset pään linjat, otsapenger saisi
olla selvempi ja silmät tummemmat. Hyvä kaulalinja, luusto saisi olla vahvempi ja käpälät
korkeammat. Hieman kapea eturinta ja runko, hyvä etulima, polvikulma saisi olla vahvempi, hyvä
sivuaskel, edestä löysä. liikkeessä korkea häntä, jota koira pitää kippurassa. Hyvä käytös.
AVO H
Danemanian All In FI25022/11
AVO POISSA
Dogiwogin Ft. Ja'Shay FI57890/08
AVO POISSA
Figaro V Grand Oak's Von Adamantium FI59699/11
Tyypiltään erittäin hyvä uros, kokoa voisi olla vieläkin enemmän. Hyvät pään linjat ja pituus, huulia
voisi olla vähemmän, oikea purenta. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät, etutina ja runko
saavat vielä voimistua. Hyvät kulmaukset, erittäin hyvä harlekiiniväritys. Koira liikkuu erittäin
hyvin, käytös on liian väistelevää.
AVO H
Jättiläisen Äestäjä FI29865/11
Hyvän tyyppinen, kookas uros, joka ei tunnut viihtyvän näyttelykehässä. Hyvät pään linjat ja pituus,
oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Sopiva kaulan pituus, hyvä luusto, käpälät voisivat olla
korkeammat, kapea eturinta ja runko. Takaosan tulisi olla paremmin rakentunut, etukulma saisi olla
parempi, takana hyvät. Liikkuu hyvin lyhyellä taka-askeleella ja edestä ahtaasti, harlekiini väritys
koiran toisella kyljellä liian musta / harmaa. Koira saisi esiintyä vapautuneemmin.
AVO T
Patch-Quilt's Daimler FI34444/11
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen uros. Oikeamallinen uroksen pää, joka voisi olla
hieman pidempi, yhtenäiset pään linjat, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Oikea kaulalinja ja
luusto, käpälät voisivat olla korkeammat, hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset, takapotkua
voisi olla enemmän, hieman löysä edestä. Hyvä mantteliväritys, hyvä käytös.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA

VALIOLUOKKA
C'mon Just Do It FI40267/11
Erinomaista tyyppiä edustava, kookas uros, hyvät pään linjat, sopiva pituus, kuono-osa voisi olla
hieman täyteläisempi, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, korkea säkä, hyvä
luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset, hieman huolimattomat etuliikkeet,
takapotkua voisi olla enemmän, miellyttävä käytös.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
Dogiwogin Snowman FI51019/05
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen uros. Hyvä pään pituus, hieman eriävät linjat ja loiva
otsapenger, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, oikea purenta. Oikea kaulalinja, hyvä luusto
ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, samoin kulmaukset. Liikkuu hyvin joka suunnasta, harlekiini
väritys on liian vajavainen rungosta puuttuu lähes täysin musta värivaihtelut. Miellyttävä käytös.
VAL EH3
Patch-Guilt's De Soto FI34441/11
Erinomaista tyyppiä edustava uros, jolla hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman eriävät pään linjat,
muuten hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko,
sopivat kulmaukset, leveät etuliikkeet, hyvä sivuaskel, takapotkua voisi olla hieman enemmän.
Hyvä harlekiini väritys. Koiran toinen silmä ei täysin kunnossa, josta johtuen palkinto EVA.
VAL EVA
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen uros, joka saisi olla rungoltaan lyhyempi. Hyvät pään linjat ja
pituus, samoin malli, oikea purenta, joskin muutama pieni etuhammas. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto
ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, mutta liian pitkä lanneosa. Sopivat kulmaukset, leveät etuliikkeet
ja taka-askeleissa voisi olla enemmän voimaa. Hyvä harlekiiniväri, hyvä käytös.
VAL ERI2 SA PU4
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Grand Oak's Mustang Sally FI46119/12
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen juniori narttu, joka esiintyy turhan väistelevästi. Hyvät pään
linjat ja pituus, oikea purenta, hyvät silmät ja isot korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät,
eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset, pitkä sivuaskel, edestä ja
takaa vielä hieman löysä. Käytökseen saa tulla lisää itsevarmuutta.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Doggidanes Black Baby FI40501/12
Erinomaista tyyppiä edustava narttu. Hyvä pään pituus, hieman kovera kuononselkä, oikea purenta,
silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runo,
hyvin kulmauksin. Hieman löysät etuliikkeet, hyvä sivuliikkeet, hyvä käytös.
NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP

Jättikäisen Bouvardia Albiflora FI29757/12
Erittäin hyvän tyyppinen, vielä hieman rungoton nuori narttu. Hyvät pään linjat ja pituus, mutta
vahvuutta saa tulla lisää, purenta saa vielä tiivistyä, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaulalinja, luusto
saisi olla vahvempi, hyvät käpälät. Vielä kovin kevyt eturinta ja runko, hyvät kulmaukset, hyvä
sivuaskel, edestä vielä leveä. Erittäin hyvä harlekiiniväritys, hyvä käytös.
NUO ERI2
AVOINLUOKKA
C'mon Just Me FI40268/11
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Hyvät pään linjat, riittävästi pituutta, oikea
purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko,
etukulmaus saisi olla parempi, takana hyvä. Liikkuu hyvin, hyvä käytös.
AVO ERI3 SA
Danemanian Awesome Annie FI25021/11
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen narttu. Pää voisi olla hieman pidempi ja otsapenger selvempi.
Yhtenäiset pään linjat, oikea purenta, hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja
runko, samoin kulmaukset. Hyvä sivu- ja taka-askel, edestä löysä. Hyvä käytös.
AVO ERI4
Jättiläisen Atsalea FI58814/11
Hyvän tyyppinen, mutta kauttaaltaan liian kevyt narttu. Hyvä pään pituus, hieman eriävät pään
linjat, pään tulisi olla kauttaaltaan voimakkaampi, oikea purenta, loiva otsapenger, hyvät silmät ja
korvat. Hyvä kaulalinja, liian kevyt luusto. Kapea eturinta ja runko, sopivat kulmaukset. Liikkeessä
korkea häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta edestä ahtaasti. Hyvä käytös.
AVO H
Patch-Guilt's Dame Mustharin FI34448/11
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Hyvä pään malli ja yhtenäiset linjat, pituutta
saisi olla kuonossa enemmän, hyvä purenta, samoin silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja
käpälät. Hyvä eturinta ja runko sopivin kulmauksin, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä
mantteliväritys, hyvä käytös.
AVO ERI2 SA PN4
Sorbus Intermedia Energy FI61259/10
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla hyvä koko, hyvät pään linjat ja pituus, samoin malli,
hieman loiva otsapenger, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja ja luusto, pitkät
käpälät, hyvä eturinta ja runko, sekä kulmaukset. Leveät etuliikkeet, hyvä taka-askel, hyvä
harlekiiniväritys, hyvä käytös.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT
VALIOLUOKKA
Chernaja Gratsija Key Naomi FI16492/12
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja malli, riittävästi pituutta, oikea
purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko,
sopivin kulmauksin. Liikkuu hyvin, hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN2

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen narttu. Pitkä pää, jossa linjat, eivät täysin yhtenäiset, loiva
otsapenger, oikea purenta, avonaiset silmäluomet. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät. Eturinta
saisi olla parempi, hyvä runko, pitkä lanneosa, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin, mutta liikkeessä
hieman takakorkea. Hyvä mantteliväritys, hyvä käytös.
VAL ERI2 SA
Sorbus Intermedia Festa FI17317/11
Tyypiltään ja kooltaan erittäin hyvä narttu. Hyvät pään linjat, mutta pituutta tulisi olla enemmän,
oikea purenta, tummat silmät, hieman kaulanahkaa. Hyvä kaula, hyvä luusto ja käpälät, eturinta
voisi olla vahvempi, hyvä runko, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin, hyvä plattenhund -väritys,
hyvä käytös.
VAL ERI3 SA
VETERAANILUOKKA
Jättiläisen Hyacint Hebe FI22058/04
VET POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
KASV EI ESITETTY

sininen
UROKSET
VALIOLUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr FI49906/11
Erinomaista tyyppiä edustava uros, jolla erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvät pään linjat ja
pituus, sekä malli, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaulalinja, hyvä luusto, hieman
litteät käpälät, hyvä runko ja kulmaukset. Hyvät tasapainoiset liikkeet, hyvä sininen väri, hyvä
käytös.
VAL ERI1 SA PU1 ROP
Bonel Ä-Yön Ducadam FI52855/08
Erittäin hyvän tyyppinen, kookas uros, hyvän mallinen pää, jossa yhtenäiset linjat, oikea purenta,
silmäluomet voisivat olla hieman avonaisemmat. Hyvä kaulalinja, korkea säkä, hyvä luusto, hieman
pitkät käpälät, eturinta saisi olla parempi. Hyvä runko, tulisi olla paremmin kulmautunut niin edestä
kuin takaa. Saisi liikkua jäntevämmin, hyvä käytös.
VAL EH3
Bonel Öinen Galaxi FI16551/09
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen uros. Hyvät pään linjat, mutta kallo-osa turhan raskas ja
päässä saisi olla enemmän pituutta. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto, hyvä eturinta ja runko. Hyvät
kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä käytös.

VAL ERI2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Herdolf Very Expensive FI58859/12
Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen juniorinarttu. Hyvä pään malli, jossa yhtenäiset linjat,
loiva otsapenger, oikea purenta, isohkot korvat. Hyvä kaula, sopiva luusto, melko hyvät käpälät,
hyvä eturinta ja runko, kulmaukset saavat vielä voimistua, varsinkin takana. Liikkuu hyvin, hyvä
sininen väri, hyvä käytös.
JUN ERI1 RC-JUNIORI
AVOINLUOKKA
Bonel Diamante Celeste FI46987/11
Hyvän tyyppinen, kookas narttu, joka kauttaaltaan turhan kevyt. Hyvä pään pituus, mutta vahvuutta
saisi olla enemmän, loiva otsapenger, oikea purenta, toinen korva vekillä. Hyvä kaula, raajat ja
käpälät, luusto saisi olla vahvempia, samoin eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset, liikkuu hyvällä
askeleella, edestä kapeasti, saisi esiintyä vapautuneemmin, hyvä sininen väri.
AVO H
Riveran Call Me Sweet Melody FI49911/11
Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen narttu. Hyvät pään linjat ja pituus, sekä malli, oikea purenta.
Hyvä kaulalinja, luusto voisi olla vahvempi ja käpälät paremmat. Eturinta ja runko saisivat olla
vahvemmat, pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset. Liikkuu melko hyvin, koiran tulisi esiintyä
vapautuneemmin.
AVO H
VALIOLUOKKA
Grande Gremin's Amaranth FI17768/09
Hyvän tyyppinen, kookas narttu. Hyvä pään malli, jossa yhtenäiset linjat ja hyvä pituus, oikea
purenta. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät. Kapea eturinta ja runko, etukulmaus tulisi olla
parempi, pyöreä lanneosa. Hyvä polvikulma, lyhyt taka-askel, liikkeessä ryhditön, hyvä käytös.
VAL H
VETERAANILUOKKA
Bonel Victoria FI46546/05
Erittäin hyvän tyyppinen, 8 v veteraani narttu. Hyvä koko, hyvät pään linjat, riittävä pituus, oikea
purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko.
Etukulmaus voisi olla parempi, takana hyvä. Liikkuu hyvin, hyvä käytös.
VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET

