Seinäjoki 26.10.2008
Keltainen – Tiikerijuovainen
Tuomari: Ove Germundsson, Ruotsi
urokset
pentuluokka
Red Rublev Orion FI2270/08
7,5 kuukautta vanha, erinomainen malli, jolla rodunomaiset yksityiskohdat paikallaan, ihana pää ja
ilme, hyvä sukupuolileima, erinomainen kaula, selkä ja mittasuhteet, hyvin muodostunut etuosa,
erinomainen kulmaukset, vielä pentumainen liikunta, erittäin lupaava kaikin puolin, super
temperamentti.
PEN1 KP ROP-PENTU
junioriluokka
C´mon Zahir FI15365/08
JUN POISSA
Daneplanet Cloak´n Dagger FI15547/08
9 kuukautta, uros vahvassa kasvussa, maskuliininen hyväpiirteinen pää, hieman korkealle
kiinnittyneet korvat, erinomainen kaula, vahva selkä hyvällä pituudella, hyvä häntä, hyvin
muotoutunut edestä, rintakehä joka saa vielä kehittyä paljon, hyvät raajat ja käpälät, tarvitsee
paremman tasapainon liikkeessä ja enemmän tilavuutta, hyvin esitetty, lupaava mutta tarvitsee
aikaa.
JUN EH4
Dogiwogin Dexter FI52796/07
13 kuukautta, uros joka hyvää mallia ja vahvasti kehittymässä, maskuliininen erittäin hyväpiirteinen
pää, oikea ilme, erinomainen kaula, hyvänpituinen vahva selkä, erinomainen luusto, hyvät käpälät,
suorat lapakulmaukset, erittäin hyvin muodostunut etuosa, rintakehä joka saa vielä kehittyä, liikkuu
erinomaisesti takaa ja sivusta, hieman huolimattomasti edestä, kaikkiaan erinomainen edustaja.
JUN ERI3
Edendane´s Caribian Pirate FI32927/07
JUN POISSA
Edendane´s Jolly Roger FI3292807
17 kuukautta, uros oikeaa mallia, maskuliininen, erittäin hyväpiirteinen pää, oikea ilme,
erinomainen kaula, hyväpituinen vahva selkä, hyvä häntä, hyvin muodostunut rintakehä, hieman
etuasentoiset lavat, hyvät raajat ja käpälät, liikkuu erinomaisesti takaa ja sivusta, hieman löysästi
edestä, erinomainen kokonaisuus, hyvin esitetty.
JUN ERI2
Highsteem King IV Eden FI27687/05
Erittäin miellyttävä uros oikeaa mallia, upea pää ja ilme, erittäin maskuliininen, erinomainen kaula
ja siisti jatke oikeaan selkälinjaan, hyvä lantio ja häntä, erittäin hyvin muodostunut etuosa,

rintakehä, hyvät raajat ja käpälät, rodunomainen liikunta, hyvä kokonaisuus oikeilla linjoilla, hyvin
esitetty.
JUN ERI1 PU3 SERTI
nuortenluokka
Euro Power Boy Toy FI17131/07
21 kuukautta, uros hyvää mallia, maskuliininen hyväpiirteinen pää, voisi olla hieman enemmän
kaulaa, hyvänpituinen vahva selkä, erinomaiset raajat ja tassut, hieman etuasentoiset lavat, erittäin
hyvin muodostunut etuosa ja rintakehä, liikkuu hyvällä askeleella, hieman löysästi edestä, hyvä
kokonaisuus, hieman korkea häntä liikkeessä.
NUO ERI1
Euro Power Bruno FI17134/07
17 kuukautta, uros jolla saisi olla kaikkea hieman enemmän, maskuliininen pää, oikea ilme,
erinomainen kaula ja selkä, vielä hieman kehittymätön edestä ja rintakehästä, hyvät raajat ja tassut,
tarvitsee lisää tasapainoa liikkeisiinsä, tarvitsee lisää volyymia.
NUO EH2
avoinluokka
Edendane´s Roller Coaster FI14448/06
2,5 vuotta, uros, erittäin maskuliininen, hyväpiirteinen, hieman karkea pää, voisi olla enemmän
kaulaa ja vakaampi selkä, laskeva lantio, hyvä luusto ja käpälät, huono etuosa, suorat ja
etuasentoiset lavat, liikkuu lyhyellä askeleella, jalat rungon alla takaa, voisi olla vakaampi edestä,
uros, jolla minulle, on liian paljon anatomisia virheitä ansaitakseen korkeampaa palkintosijaa.
AVO H
Genedda Ex Animo FI52061/06
AVO POISSA
Giant Dane´s Bless My Heart FI11736/06
AVO POISSA
Opertunity´s Couldn´t Be Better FI43992/05
Uros pienempää mallia, mutta standardin sisällä, maskuliininen pää, hyväpiirteinen pää, hieman
paksu kuono-osa, erinomainen kaula ja selkä, lyhyt lantio ja korkea häntä, hieman puutteellinen
etuosa, hyvin muodostunut rintakehä, liikkuu hyvällä askeleella mutta saisi olla vakaampi, hyvä
temperamentti ja hyvin esitetty.
AVO EH2
Red Rublev Wigwam FI44277/05
AVO POISSA
Ritzypal´s Codenamewarlock FI48826/06
2 vuotta, uros eriomaista mallia, ihastuttava pää ja ilme, erinomainen kaula joka liittyy siististi
hyvän pituiseen ja oikeamalliseen selkään, erittäin hyvin muodostunut etuosa, rintakehä tarvitsee
vielä kehittyä, erinomaiset raajat ja käpälät, vielä puutteellinen edestä, liikkuu hyvällä askeleella,
tarvitsee hieman lisää volyymia, hyvin esitetty.
AVO ERI1

valioluokka
Edendane´s Henry Higgins FI37095/03
5 vuotta, uros erinomaista mallia ja oikeilla mittasuhteilla, maskuliininen, todella hyväpiirteinen
pää, oikea ilme, erinomainen kaula, selkä, häntä, erinomaiset raajat ja tassut, erittäin hyvin
kehittynyt etuosa ja rintakehä, tyypilliset kulmaukset ja liikunta, siististi esitetty, huippu kunnossa.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Edendane´s Merry-Go-Round FI14446/06
2,5 vuotta, uros hyvää mallia, maskuliininen, erittäin hyväpiirteinen pää, hyvä ilme, erinomainen
kaula ja selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, hymen etuasentoiset lavat, hyvät raajat ja käpälät, liikkuu
erinomaisesti takaa ja sivusta, hymen löysästi edestä, hyvin esitetty.
VAL ERI2 PU2 VACA
Grand Kröyer´s Athos FI42483/03
VAL POISSA
Grandman´s Luca Jr FI46881/04
Uros pienempää mallia mutta standardin sisällä, maskuliininen, hyväpiirteinen pää, voisi olla
enemmän kaulaa, vahva selkä, etuasentoiset lavat, hyvä eturinta ja rintakehä, liikkuu hyvällä
askeleella, mutta voisi olla vakaampi liikkeessään, pehmeä karva.
VAL ERI
Love-Dane´s Ying Yang FI30091/04
4 vuotta, uros hyvää mallia, hyväpiirteinen pää, oikea ilme, erinomainen kaula, vahva selkä, hyvät
raajat, litteät käpälät, hyvin muodostunut etuosa ja rintakehä, liikkuu erinomaisesti takaa ja sivulta,
mutta hien huolimattomasti edestä.
VAL ERI4
Love-dane´s ZZ Top Guy 27638/05
3 vuotta, uros hyvää mallia, ihastuttava pää ja ilme, erinomainen kaula ja selkä, hyvä luusto ja
käpälät, hyvin muodostunut rintakehä, etuasentoiset lavat, voisi olla vakaampi edestä, liikkuu hyvin
takaa ja sivusta, karkea karva.
VAL ERI
Love-Dane´s Öky-Vip FI22763/06
2 vuotta, uros erinomaista mallia, erinomainen pää ja ilme, erittäin maskuliininen, erinomainen
kaula ja selkä, erinomaiset raajat ja käpälät, hyvä eturinta, hyvin muodostunut rintakehä, erittäin
tyypilliset kulmaukset ja liikunta, hyvä kokonaisuus.
VAL ERI3
nartut
junioriluokka
Anastacia FI38947/07
16 kuukautta, narttu vahvassa kasvussa, feminiininen, erittäin hyväpiirteinen pää, liioittelematon
hyvä ilme, erinomainen kaula, selkä ja häntä, vielä iästä johtuva puutteellinen etuosa, riittävä luusto,

hyvät käpälät, tarvitsee paljon enemmän volyymiä runkoon, liikkuu hyvällä askeleella, mutta
löysästi edestä, tarvitsee lisää aikaa.
JUN EH2
Edendane´s Pirate´s Gold FI32929/07
1,5 vuotta, narttu erinomaista mallia, feminiininen todella hyväpiirteinen pää, oikea ilme,
erinomainen kaula, selkä ja häntä, ihastuttava luusto, hyvät käpälät, hyvin muotoutunut etuosa ja
rintakehä, liikkuu erinomaisella askeleella ja vakaalla etuosalla, erittäin lupaava kaikin puolin.
JUN ERI1 PN2 SERTI
nuortenluokka
All About Daisy Chain FI39796/07
2 vuotta, narttu oikeaa mallia, feminiininen, erittäin hyväpiirteinen pää, oikea ilme, selkä vajoaa
hieman, erinomaiset raajat ja tassut, hyvin muodostunut edestä ja rintakehästä, tyypilliset
kulmaukset, hyvä kokonaisuus.
NUO ERI1
avoinluokka
C´mon Sweetheart FI29384/05
3,7 vuotta, narttu, feminiininen, hyväpiirteinen pää, oikea ilme, erinomainen kaula, selkä ja häntä,
pitäisi olla enemmän luustoa, hyvät käpälät, lisäksi liian huono etuosa ja rintakehä, voisi olla
paremmassa rungonmassassa, ei parhaassa näyttelykunnossa, häntä jalkojen välissä koko ajan, antaa
pelokkaan vaikutelman, saisi olla vakaampi liikunta ja temperamentti, tästä syystä palkintosija.
AVO H
Grandman´s Lucerne FI46887/04
AVO POISSA
Grandman´s Lucille 46882/04
4 vuotta, narttu hyvää mallia, feminiininen hyväpiirteinen pää ja oikea ilme, erinomainen kaula,
selkä ja häntä, sopiva luusto, hyvät käpälät, riittävä eturinta, hyvin muodostunut rintakehä, voisi olla
vakaampi liikkeessä, hyvin esitetty.
AVO ERI4
Love-Dane´s Ällis-Stella FI19890/06
2 vuotta, erittäin miellyttävä narttu joka oikeaa mallia, ihastuttava pää ja ilme, erinomainen kaula,
selkä ja häntä, hymen puutteellinen etuosa, hyvin muodostunut rintakehä, erinomaiset raajat ja
käpälät, liikkuu erinomaisesti takaa, hieman löysä, hyvin esitetty.
AVO ERI1 PN4 VASERTI
Love-Dane´s Åps My Beauty FI47619/05
4 vuotta, narttu hyvää mallia, hieman ujo, feminiininen hyväpiirteinen pää, hyvä kaula ja selkä,
etuasentoiset lavat, raskas edestä, liikkuu ok takaa ja sivusta, aivan liian löysästi ja huolettomasti
edestä, ei aggressiivinen mutta hieman erilainen temperamentti.
AVO EH
Red Rublev Sade FI44549/06

2 vuotta, narttu hyvää mallia, ihastuttava pää, erinomainen kaula, ja oikeapituinen selkä,
erinomaiset raajat ja käpälät, hieman puutteellinen etuosa, hyvin muodostunut rintakehä, liikkuu
hyvällä askeleella, mutta löysästi edestä.
AVO ERI2
Ritzypal´s Charmed Queen FI48828/06
2 vuotta vanha narttu hyvää mallia, ihastuttava pää ja ilme, erinomainen kaula, vahva hyvän
pituinen selkä, hyvät raajat ja tassut, tarvitsee täyttä edestä ja rintakehästä, liikkuu hyvällä askeleella
mutta löysästi ja huolimattomasti edestä, hyvä kokonaisuus.
AVO ERI3
valioluokka
Abragabra´s Fawn Fairytale FI33156/04
VAL POISSA
Alder Glade´s Daphne Great-M FI35389/05
3 vuotta, valionarttu hyvää mallia, jossa voisi olla hieman enemmän kaikkea, feminiininen
hyväpiirteinen pää, oikea ilme, erinomainen kaula, selkä ja häntä, hieman puutteellinen etuosa,
hyvin muotoutunut rintakehä, hyvät raajat ja käpälät, haluaisin lisää volyymia, liikkuu hyvin takaa
ja sivusta, hieman löysästi edestä, hyvin esitetty.
VAL ERI3
Alder Glade´s Dearie FI35391/05
VAL POISSA
Alder Glade´s Dina FI35395/05
Valionarttu jolla saisi olla parempi ja avoimempi käyttäytyminen, upea pää ja ilme, erinomainen
kaula, selkä ja mittasuhteet, erinomaiset raajat ja tassut, hyvin muodostunut etuosa ja rintakehä,
liikkuu hyvällä askeleella mutta huolimattomasti edestä.
VAL ERI
Edendane´s Audrey Hepburn FI37098/03
Miellyttävä narttu erinomaista mallia, ihastuttava pää, suora kaula joka pitäisi taipua enemmän,
erinomainen selkä, hieman etuasentoiset lavat, hyvät raajat ja tassut, liikkuu hyvin takaa ja sivusta,
hieman löysästi edestä, hyvä kokonaisuus.
VAL ERI2 PN3 VACA
Edendane´s My Fair Lady FI37097/03
5 vuotta, erittäin miellyttävä narttu joka saisi olla hymen feminiinisempi, mutta on täynnä laatua,
upea pää ja ilme, erinomainen kaula, selkä, häntä ja mittasuhteet, hyvin muodostunut etuosa ja
rintakehä, hyvät raajat ja tassut, tyypilliset kulmaukset ja liikunta, erinomainen kokonaisuus.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Love-Dane´s Veryhot Romance FI16369/03
VAL POISSA
Red Rublev Walkyria FI44273/05

3 vuotta, narttu hyvää mallia, feminiininen, hyväpiiteinen pää, hyvä ilme, erinomainen kaula ja
selkä, voisi omata enemmän eturintaa, hyvät raajat ja tassut, liikkuu hyvällä askeleella, hieman
löysästi edestä.
VAL ERI4
veteraaniluokka
Helisain Dominica FI38985/00
Iloinen päivä on täällä taas! 8,5 vuotta, narttu joka on huippukunnossa, upea pää ja ilme,
erinomainen kaula ja selkä, ihastuttava anatomia, omaa kaikki oikeat osat, esitetään huippu
kunnossa, super temperamentti.
VET ERI1 ROP-VET
kasvattajaluokka
Kennel Edendane´s
Erittäin tasainen ryhmä, jossa kasvattaja on onnistunut pitämään tyypin ja mallin erittäin korkealla
tasolla, fantastiset päät ilman ylilyöntejä, oikeat ilmeet, erinomaiset anatomiat ja terveet liikkeet,
kasvattaja joka ei tarvitse moitteita, ainoastaan onnentoivotuksia.
KASV1 KP ROP-KASV
Kennel Love-Dane´s
Ryhmä jossa eri-ikäisiä ja kasvuvaiheisia koiria joilla hyvä kokonaisuus, hyvät sukupuolileimat
päissä, erinomaiset rungot, hyvät anatomiat, ryhmä josta kasvattaja voi olla ylpeä,
kunniapalkintonsa arvoinen.
KASV2 KP

Sininen
Tuomari: Ove Germundsson, Ruotsi
urokset
junioriluokka
Sardane´s Karmas Law FI22907/08
10 kuukautta vanha uros joka on hyvää mallia, erittäin hyvin muotoutunut pää, oikea ilme, voisi olla
enemmän kaulaa, vahva selkä, hymen lyhyt lantio, etuasentoiset lavat, tarvitsee vahvemmat
kulmaukset eteen ja taakse, hyvin muodostunut rintakehä, hyvät raajat ja tassut, hyvä väri, tarvitsee
lisää aikaa saadakseen lisää tasapainoa liikuntaan.
JUN EH1
nuortenluokka
Oldstone´s Amiral Harley FI15166/07

20 kk, uros hyvää mallia, erittäin maskuliininen, hyvin muodostunut pää, oikea ilme, erinomainen
kaula, selkä ja häntä, erittäin hyvin muodostunut etuosa ja rintakehä, hieman etuasentoiset lavat,
liikkuu erinomaisesti takaa ja sivusta, hieman löysästi edestä, hyvä väri, erittäin lupaava.
NUO ERI1 PU1 SERTI CACIB VSP
avoinluokka
Kozmic Blue´s Günther FI37652/05
3 vuotta, uros hyvää mallia, maskuliininen, hyvin muodostunut pää, hyvä ilme, hyvä kaula, selkä ja
häntä, tahtoisin enemmän syvyyttä rintakehään, hyvät raajat, voisi olla paremmat tassut, hieman
ilmava etuosa, voi olla puhtaampi väri.
AVO ERI1 VASERTI
Thunderlord V.´t Buitengebeuren FI29165/08
AVO POISSA
valioluokka
Bonel Oswald FI41624/02
6,5 vuotta, uros hyvää mallia, hyvin muodostunut, mutta hieman karkea pää, voisi olla hieman
enemmän kaulaa, vahva hyväpituinen selkä, hyvä häntä, huono etuosa, hyvä rintakehä, liikkuu
hyvällä askeleella, hieman löysästi edestä, hyvä väri, hyvin esitetty.
VAL ERI2 PU3
Genedda Communis Sensus FI16211/06
3-vuotias uros, ihana pää ja ilme, erittäin maskuliininen, riittävä kaula, lyhyt risti, korkea häntä
liikkeessä, etuasentoiset lavat, suorat etukulmaukset, hyvä rintakehä, liikkuu erinomaisesti sivusta ja
takaa, mutta löysästi edestä.
VAL ERI3
Saradane´s Dude Of Dreams FI43584/04
4 vuotta, uros hyvää mallia, maskuliininen, hyvin muodostunut pää, oikea ilme, erinomainen kaula,
pehmeä ylälinja, korkea häntä liikkeessä, hyvin muodostunut etuosa ja rintakehä, hyvät raajat ja
tassut, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä väri.
VAL ERI1 PU2 VACA
veteraaniluokka
Saradane´s A Kid Of Heart FI37192/00
Melkein 8 vuotta, hyvänmallinen uros, maskuliininen, hyvin muodostunut pää, oikea ilme,
erinomainen kaula, selkä ja häntä, hieman huono etuosa, hyvin muodostunut rintakehä, hyvät raajat
ja tassut, pätee kaikkiin osiin, liikkuu hyvällä askeleella mutta hieman väsyneesti.
VET ERI1 PU4 ROP-VET
nartut
junioriluokka
Genedda Gladii Ius FI46331/07

15 kk, hyvämallinen narttu, vahvassa kasvuvaiheessa oleva, hyvämuotoinen pää jossa hyvät
yksityiskohdat, hyvä kaula, hieman pitkä ylälinja, tarvitsee täyttä etuosastaan, hyvämuotoinen
rintakehä, riittävästi kulmautunut, tarvitsee paljon enemmän vakautta ja tasapainoa liikuntaan, hyvä
väri, tarvitsee aikaa.
JUN EH2
Herdolf Prior Shau`nac FI46567/07
JUN POISSA
Oldstone´s Be Daddy´s Glory FI12210/08
11 kk, hyvämallinen narttu, vahvassa kasvuvaiheessa oleva, feminiininen, hyvin muodostunut pää,
oikea ilme, erinomainen kaula, hyväpituinen selkä joka saa vahvistua, vielä hieman vajaa etuosa,
etuasentoiset lavat, liikkuu hyvällä askeleella mutta sen tarvitsee muuttua tasapainoisemmaksi, hyvä
väri.
JUN EH3
Oldstone´s Bessi Wenniina FI12213/08
11 kk, erinomaisen tyyppinen narttu, vahvassa kasvuvaiheessa oleva mutta täynnä laatua,
ihastuttava pää ja ilme, erinomainen kaula, vahva hyväpituinen selkä, erittäin hyvin muodostunut
etuosa, rintakehä saa kehittyä lisää, erinomaiset raajat ja tassut, liikkuu erinomaisesti ikäisekseen,
hyvä väri ja hyvin esitetty.
JUN ERI1 PN4 VASERTI
avoinluokka
Genedda Bonum Omen FI50861/05
3 vuotta, narttu hyvää mallia, jolla saisi olla hieman jalompi pää, erinomainen kaula, vajoaa selästä,
hyvät raajat, löysät tassut, etuasentoiset lavat, voisi olla paremmin täyttynyt ja tasapainoisempi
etuosa, liikkuu hyvällä askeleella mutta löysästi edestä, voisi olla parempi sininen väri.
AVO EH2
Saradane´s Highlight Girl FI43414/06
2 vuotta, narttu, jossa saisi olla kaikkea hieman enemmän, feminiininen, hyvämuotoinen pää, oikea
ilme, erinomainen kaula ja selkä, laskeva lantio, liian huono etuosa, etuasentoiset, suorat lavat, voisi
olla enemmän luustoa, hyvät tassut, liikkuu hyvin takaa ja sivusta, löysästi edestä, hyvä väri.
AVO EH3
Saradane´s It´s Our Lady FI27807/07
20 kk, narttu oikeaa mallia, ihastuttava pää ja ilme, erinomainen kaula, selkä ja häntä, oikeat
mittasuhteet, hyvin muodostunut etuosa ja rintakehä, hieman suora lapakulmaus, liikkuu hyvin
takaa ja sivusta, hieman löysästi edestä, hyvä väri, hyvin esitetty, super temperamentti.
AVO ERI1 PN1 SERTI CACIB ROP
valioluokka
Bonel Onella FI41628/02
6 vuotta, narttu hyvää mallia, feminiininen, hyvämuotoinen pää, oikea ilme, voisi olla hieman
enemmän kaulaa, vahva, hyväpituinen selkä, hyvät raajat ja tassut, hyvämuotoinen rintakehä,
hieman huono etuosa, liikkuu hyvällä askeleella, hieman löysästi edestä, hyvä väri, hyvin esitetty.
VAL ERI2 PN3

Bonel Victoria FI46546/05
3 vuotta, narttu hyvää mallia, feminiininen, hyvin muodostunut pää, oikea ilme, erinomainen kaula,
selkä, häntä ja mittasuhteet, etuasentoiset lavat, suora lapakulmaus, melko huono etuosa, hyvin
rakentunut rintakehä, liikkuu hyvällä askeleella, hieman löysästi edestä, hyvä väri, hyvin esitetty.
VAL ERI1 PN2 VACA
kasvattajaluokka
Kennel Saradane´s
Erittäin tasainen ryhmä, jossa kasvattaja on onnistunut pitämään tyypin ja mallin erittäin korkealla
tasolla ilman ylilyöntejä, tarvitsee toki keskittyä etuosiin, kunniapalkintonsa arvoinen.
KASV1 KP ROP-KASV

