Tervakoski 30.8.2009
tuomari: Juta Haranen, EE
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
nuortenluokka
Dogiwogin Eiffel FI14103/08
Hyvän tyyppinen uros, jolla maskuliininen pää & ilme. Pään linja ei aivan yhdensuuntainen,
korrekti purenta, elegantti kaula & ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Tyypilliset liikkeet.
NUO ERI1 SERTI
Maxidan's Lion King For Falaris DKK11036/2008
NUO POISSA
avoinluokka
Ritzypal's Dracula FI51263/07
Hyvän tyyppinen uros, jolla tyypillinen pää & ilme. Pään linjat voisivat olla hieman
yhdensuuntaisemmat. Hyvä huulilinja selkä voisi olla hieman korrektimpi. Lähes tasapurenta,
liikkuu hieman leveästi välillä takaa, muuten tyypillisesti. Tasapainoisesti kulmautunut.
AVO EH1
valioluokka
Euro Power Bora Bora FI17133/07
Vahva uros, jolla maskuliininen pää & ilme. Hyvä purenta, lähes yhdensuuntaiset pään linjat.
Hieman avoimet silmäluomet. Hyvä ylälinja, vahva runko, hyvät kulmaukset, hyvät liikkeet.
VAL ERI
Edendane's Henry Higgins FI37095/03
Vaikuttavan maskuliininen kaunislinjainen uros, jolla on kaunis maskuliininen pää. Hyvä purenta,
silmät & korvat, pään linjat. Hyvät luut & kulmaukset, erittäin hyvät maatavoittavat liikkeet.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Edendane's Jolly Roger FI32928/07
Vahva hyvän tyyppinen uros, jolla maskuliininen kaunis uroksen pää, yhdensuuntaiset pään linjat.
Hyvä purenta, silmät, korvat. Elegantti kaula, vahva selkä, hyvä rinta, luut & kulmaukset. Vasen
silmä hieman avoin. Liikkuu hyvin.
VAL ERI3 PU4
Edendane's Merry-Go-Round FI14446/06
Vahva uros, maskuliininen pää & ilme, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, silmät, korvat, purenta
OK. Vahva selkä, hyvä rintakehä, vahvat luut. Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman avoimet
alaluomet, hieman löysät kyynärpäät. Hyvät liikkeet, vahva selkä.
VAL ERI2 PU3 VACA

Euro Power Boy Toy FI17131/07
Vahva uros, maskuliininen pää & ilme. Hyvä huulilinja, yhdensuuntaiset päänlinjat. Niukka
purenta, hyvä ylälinja, hyvät luut & kulmaukset. Hyvät liikkeet.
VAL ERI
Love-Dane's X-mas Duke FI20243/04
Hyvän tyyppinen vanva uros, yhdensuuntaiset päänlinjat. Hyvät huulet, hyvä purenta & silmät &
korvat. Tasapainoisesti kulmautuneet, vahva selkä. Hyvät liikkeet.
VAL ERI4
veteraaniluokka
Diplomatic's Val Kilmer FI21975/03
Kaunis uros, maskuliininen hyvän mallinen pää, hyvä purenta, hyvä huulilinja. Hyvät silmät &
korvat, kaunis ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset edessä & takana, vielä erittäin hyvät liikkeet.
VAL ERI1 PU2 ROP-VET BIS-3-VET
NARTUT
junioriluokka
Mayday Univers PKR.11.97711/08
Hyvän tyyppinen neliönmallinen narttu. Feminiininen pää & ilme, hyvä purenta & huulilinja ja
silmät & korvat. Hyvä selkä, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, tasapainoisesti kulmautunut.
Liikkeessä hieman pehmeyttä, hieman ahtaat takaliikkeet.
JUN ERI2 VASERT
Chic Carelia's Deborah FI41624/08
Hyvän tyyppinen juniori narttu. Tyypillinen feminiininen pää, hieman löysät luomet. Kaunis
ylälinja, riittävä eturinta. Toivoisin korrektimman purennan. Riittävät takakulmaukset, hyvät
liikkeet.
JUN EH3
Heritage Hill's Myles Of Style FI59355/08
Nätti juniori narttu, feminiininen pää & ilme. Kaunis huulilinja, Hyvät silmät & korvat. Kaunis
kaula & ylälinja. Hyvä rintakehä, hyvät kulmaukset. Erittäin maatavoittavat liikkeet.
JUN ERI1 PN3 SERTI
avoinluokka
Red Rublev Sade FI44549/06
Elegantti narttu. Tyypillinen nartun pää, yhdensuuntaiset päänlinjat. Hyvä purenta, silmät, korvat
OK. Elegantti ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät luut, oikea silmä hieman löysä luomi,
hieman ahtaat takaliikkeet, edestä kerien, muuten OK.
AVO ERI1
valioluokka
Alder Glade's Daphne Great-M FI35389/05

Hyvän tyyppinen & kokoinen narttu. Oikean mallinen pää & ilme & korvat & purenta. Hyvä
topline, kulmaukset & luut Ok. Reippaat liikkeet.
VAL ERI2 PN2 VACA
Edendane's Pirate's Gold FI32929/07
Kaunis narttu, puhdaslinjainen pää, kaunis huulilinja, hyvä purenta. Hyvät silmät & korvat, kauniit
ääriviivat. Hyvät luut & kulmaukset. Erittäin hyvät maatavoittavat liikkeet, vasen takajalka hieman
löysä.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
veteraaniluokka
Helisain Messina FI37998/99
Hyvän tyyppinen & kokoinen, vielä aika reipas mummo-veteraani. Kaunislinjainen pää, oikea ilme,
aika on harmaannuttanut naaman, mutta muuten ikä ei näy vielä. Vahva selkä & eturinta & luut.
VAL ERI1 PN4 VSP-VET
kasvattajaluokka
Kennel Edendane's
Erittäin tasainen, tasapainoinen ryhmä. Koirat kolmesta pentueesta. Kauniit päät, vahvat luut,
kauniit ääriviivat. Näkee mitä kasvattaja tavoittelee. Onnittelut.
KASV1 KP ROP-KASV.

SININEN
UROKSET
nuortenluokka
Limbus vom Hause Wagner FI57480/08
Vahva uros, jolla lähes yhdensuuntaiset päänlinjat. Niukka purenta, hyvä ylälinja, hieman löysät
huulet. Hyvät luut, hyvät takaliikkeet. Hieman löysät edestä. Muuten liikkeet Ok, peitsaa
mielellään. Vasen ranne hieman pehmeä, muutoin liikkeet tarmokkaat.
NUO EH2
Saradane's King V the Ring FI22906/08
Hyvän tyyppinen vahva uros. Maskuliininen pää & ilme, hieman nouseva kuononselkä. Hyvä
ylälinja, edessä riittävät kulmaukset, takana hyvät. Vahvat luut, hyvä selkä. Haluaisin hieman
enemmän eturintaa, vahvat liikkeet.
NUO ERI1 PU2 VACA VASERT
avoinluokka
Bonel Zardoz FI46710/07
Hyvät tyyppinen uros, maskuliininen pää & ilme, lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, purenta &
silmät & korvat Ok. Seistessä hieman luisu lantio, olisin toivonut hieman eturintaa, edestä niukat
kulmaukset, takaa OK, vahvat luut, hyvät liikkeet.
AVO ERI2 PU3

Bonel Zimpson FI46711/07
Vahva erittäin hyvän tyyppinen. Hyvän mallinen pää & ilme & purenta, oikeat silmät. Kaunis
ylälinja, hyvä eturinta & kulmaukset. Vahvat liikkeet, hieman ahtaat takaa.
AVO ERI1 PU1 SERTI CACIB FI MVA ROP
valioluokka
Bonel Oswald FI41624/02
VAL POIS
Genedda Absit Invidia FI48194/05
Hyvän tyyppinen & kokoinen uros, jolla oikeanmallinen pää. Toivoisin voimakkaamman
huulilinjan. Kaunis ylälinja, vahvat luut, hyvä eturinta. Hyvät liikkeet, löysät takaa.
VAL ERI1 PU4
NARTUT
junioriluokka
Kozmic Blue's Lady FI29669/08
Elegantti juniori narttu, kaunislinjainen, mallinen pää. Hyvä purenta, silmät, korvat. Hyvä ylälinja,
erittäin hyvät kulmaukset takana. Reippaat liikkeet, hieman löysät takaa.
JUN ERI1 SERTI
avoinluokka
Herdolf Herminia Castor FI47231/06
AVO POISSA
valioluokka
Mantra Del Plassa FI35530/08
Hyvän tyyppinen vahva narttu, hyvät pään linjat, vahva huulilinja, purenta, silmät, korvat OK. Hyvä
eturinta, hyvät kulmaukset, hyvät liikkeet.
VAL ERI3 PN3
Bonel Xara FI21090/06
Kaunislinjainen vahva narttu. Hyvän mallinen pää, kaunis huulilinja, hyvä purenta. Hyvä ylälinja,
hyvä rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut, hieman aukinaiset silmäluomet, liikkeessä hieman
pehmeyttä.
VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Bonel Zara Odessa FI46709/07
Hyvän tyyppinen & kokoinen narttu. Tyypillinen pää, haluaisin voimakkaamman huulilinjan. Hyvät
silmät, korvat. Hieman luisu lantio. Hyvät kulmaukset kokonsa nähden. Tyypilliset liikkeet.
VAL ERI4 PN4
Danemanian Questa Pearl FI28106/07

Vahva narttu, tyypillinen pää & ilme. Hyvä purenta, hieman raskaat punottavat alaluomet. Hyvä
eturinta, hyvät kulmaukset, hyvät liikkeet, hieman taka-ahtaat.
VAL ERI2 PN2 VACA

MUSTA & HARLEKIINI
UROKSET
pentuluokka
King Ozzy For Oldstone Balao FI98578/08
7 kk, vahva urospentu, jolla hyvän tyyppinen pää, päänlinjat pitäisi olla yhdensuuntaisemmat. Hyvä
purenta, silmät, korvat. Hyvät korvat. Luisu lantio, hyvin kehittynyt, vahvat luut, hyvä eturinta.
Köyristää selkää liikkeessä, muuten hyvät liikkeet.
PEK3 KP
Konstantinus From Valvasor's Land FI22898/09
Vahva urospentu, hyväntyyppinen pää, jossa linjat ei aivan yhdensuuntaiset. Löysät luomet, hyvä
purenta, hyvä selkä. Haluaisin nähdä puhtaammat värimerkit. Hyvin kulmautunut, hyvät luut, hyvät
kulmaukset. Selkä elää liikkeessä, pennuksi hyvät liikkeet.
PEK2 KP
Mi'Havana Eye Of The Tiger FI62834/08
Nätti pentu, kaunis pää, jossa päänlinjat ei aivan yhdensuuntaiset. Hieman löysät luomet, kaunis
huulilinja, hyvä purenta. Kaunis ylälinja, vahvat luut, hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvät
kulmaukset, hyvät värimerkit. Hyvät liikkeet.
PEK1 KP ROP-PENTU
Namilon Dumle FI10947/09
PEK POISSA
NARTUT
pentuluokka
Mi'Havana Enchantement FI62829/08
PEK POISSA
Namilon Susu FI10944/09
Hyvän tyyppinen narttupentu. Hyvän mallinen pää & ilme. Lähes yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä
purenta, silmät, korvat. Hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvät värimerkit, hyvät luut &
kulmaukset. Liikkeessä nostaa häntää, muuten hyvät liikkeet.
PEK1 KP VSP-PENTU
UROKSET
junioriluokka
Apollodanes Boreas FI14515/09

Vahva juniori uros. Vahva pää, yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä purenta, hieman löysät huulet.
Hyvä selkä, hieman luisu lantio. Hyvät silmät & korvat, eturintaa saisi olla hieman enemmän. Hyvät
liikkeet, hieman taka-ahtaat.
JUN ERI2
Danemanian Trendi FI62266/08
JUN POISSA
Heksutasubody's Absolut FI55353/08
JUN POISSA
Jättiläisen Vipunen FI56911/08
Hyvän tyyppinen juniori uros. Maskuliininen pää & ilme. Yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä selkä,
eturintaa saa kehittyä vielä. Edessä riittävät kulmaukset, polvikulmaa saisi olla enempi. Köyristää
selkäänsä, liikkuu hieman pentumaisesti, mutta tyypillisesti. Löysät huulet.
JUN ERI4
Magappon Fantasticks FI44213/08
Vahva juniori uros, lähes yhdensuuntaiset pään linjat. Maskuliininen pää & ilme. Hyvä selkä,
riittävä eturinta, tarvitsee aikaa, vahvat luut, etukäpälät ulkokierteiset, kulmaukset OK, hyvät
liikkeet.
JUN ERI3
Mi'Havana Downsouthjunkin FI37542/08
JUN POISSA
Perfect Sunshine Control Freak FI50979/08
JUN POISSA
Ravendane Game On FI33259/09
Vahva juniori uros. Lähes yhdensuuntaiset pään linjat. Löysät suupielet, ilmettä häiritsevät avoimet
silmäluomet. Hyvä selkälinja ja hyvät kulmaukset. Hyvät liikkeet, haluaisin enemmän stoppia
päässä.
JUN EH
Venco V't Buitengebeuren NHSB2700924
Hyvälinjainen uros, jolla mallikas pää, yhdensuuntaiset päänlinjat. Hyvä huulilinja, hyvä purenta,
kauniin muotoiset silmät, toivoisin tummemmat silmät. Kaunis ylälinja, hyvä rintakehä, hyvät luut
& kulmaukset. Riittävän hyvät maatavoittavat liikkeet.
JUN ERI1 PU3 VASERT
nuortenluokka
Megappon G-Force FI22813/08
Vahva uros, oikean mallinen & ilmeinen pää, avoimet silmät, kaunis huulilinja, hyvä purenta.
Elegantti kaula, hyvä ylälinja ja riittävä eturinta. Hyvät kulmaukset, liikkeet edestä hieman ahtaat.
NUO ERI1
avoinluokka

Danemanian Messenger FI27257/05
AVO POISSA
Jättiläisen Robust Rocker FI53237/07
Hyvän tyyppinen uros. Ei ihan yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä purenta, stoppia voisi olla enempi.
Hyvä selkä & luut, edestä hieman suora olkavarsi, haluaisin polvikulmaa hieman enemmän. Silmät
saisi olla tummemmat. Hyvä luusto, taka-ahtaat liikkeet.
AVO ERI4
Kristofer Robin FI27388/08
Hyvän tyyppinen uros. Maskuliininen pää & ilme, lähes yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä selkä,
luut & kulmaukset. Hyvät etuliikkeet, ahtaa takaa. Toivoisin hieman puhtaammat värimerkit.
AVO ERI3
Mil-Dog's Julle FI39115/06
Vahva uros, maskuliininen pää & ilme, yhdensuuntaiset pään linjat. Vahva selkä, voimakas eturinta,
vahvat luut & hyvät kulmaukset. Liikkuu jos haluaa ahtaasti takaa, liikkuu jos haluaa, tarvii
kehätreeniä.
AVO ERI2
Pekka On Nimeni v.T. Buitengebeuren FI47223/03
Vahva uros, jolla maskuliininen pää & ilme, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät silmät & purenta,
hyvä huulilinja, mutta löysät suupielet., Elegantti ylälinja, hyvä eturinta & luut & kulmaukset.
Kauniit värimerkit, maatavoittavat liikkeet.
AVO ERI1 PU1 SERTI CACIB FI MVA ROP
valioluokka
Magic Alaunt Elokuun Väinö FI43175/06
Voimakas uros, jolla yhdensuuntaiset päänlinjat. Maskuliininen pää & ilme, hieman raskaat huulet.
Vahva selkälinja, hieman luisu lantio. Hyvä eturinta, vahvat luut, hyvät kulmaukset. Tyypilliset
liikkeet, ahtaat takaa, ristiin edestä.
VAL ERI4
Genedda De Improviso Fi44434/07
Hyvän tyyppinen uros, jolla maskuliininen pää & ilme, yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä asentoiset
silmät, voisivat olla tummemmat. Elegantti kaula & ylälinja, sopusuhtaiset kulmaukset, kokoon
sopivat luut, tyypilliset liikkeet.
VAL ERI
Ozaenas Lovejoy FI17909/05
Hyvän mallinen uros, puhdaslinjainen pää & hyvä ilme, hyvä purenta & silmät. Kaunis ylälinja,
hyvä rintakehä & kulmaukset. Vahvat luut, hyvät liikkeet.
VAL ERI1 PU2 VACA
Rainmaster's Vito Corleone FI52893/07
Hyvänmallinen uros, kaunis maskuliininen pää & ilme. Elegantti kaula, hyvä selkä. Hyvät
kulmaukset edessä & takana. Hyvät luut.
VAL ERI2 PU4

Rivercrest Mr McCoy FI42583/07
Vahva uros, maskuliininen pää & ilme. Päänlinjat ei aivan yhdensuuntaiset. Hyvä ylälinja, hieman
luisu lantio. Niukka purenta, hyvänmuotoiset silmät, voisi olla tummemmat. Hyvin kulmautunut.
VAL ERI3
NARTUT
junioriluokka
Perfect Sunshine Choose Me FI50974/08
Hyvän tyyppinen narttu, riittävän kehittynyt ikäisekseen. Hyvän mallinen pää, hyvä purenta, hyvät
silmät. Elegantti ylälinja, rintakehä tarvii aikaa, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto, hyvät
liikkeet.
JUN ERI2
Brianna FI60005/08
Hyvän tyyppinen narttu, vahva juniori narttu. Hyvän mallinen pää, hyvä purenta, kaunis ylälinja.
Haluaisin vähän enemmän eturintaa, takana hyvät kulmaukset, hyvät liikkeet.
ERI1 VASERT
Danemanian She's A Showgirl FI32763/08
JUN POISSA
Danemanian Tähtisilmä FI62268/08
9 kk narttu. Tyypillinen pää, ei aivan yhdensuuntaiset linjat, avoimet luomet pilaavat ilmeen. Ei
ihan korrekti selkä, tarvitsee aikaa & polvikulmauksia. Hyvä selkä, vahvat käpälät. Toivoisin
puhtaammat värimerkit, hyvät liikkeet.
JUN EH3
nuortenluokka
Danemanian Restless Heart FI32780/08
Hyvän tyyppinen narttu. Korrekti pää & ilme. Hyvä selkä, toivoisin hieman enemmän eturintaa.
Hyvät kulmaukset, kokoon sopivat luut. Tällä hetkellä hieman sirolta vaikuttava. Liikkuu hyvin.
NUO ERI2
Saradane's Join Mil-Dog's FI11277/08
Vahva narttu, hyvän mallinen, hieman raskashuulinen pää, hyvä purenta & silmät & korvat. Vahva
eturinta & luut. Hyvä eturinta, liikkeessä pehmeä selkä, hieman köyristää.
NUO ERI1
avoinluokka
Angelika FI44973/06
Hyvän tyyppinen narttu, tyypillinen pää & ilme, yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät silmät, niukka
purenta. Hyvä selkä, riittävästi kulmauksia, sopivat luut.
AVO ERI1 PN4 SERTI
Jättiläisen Pioni Fi38433/07

Hyvän tyyppinen narttu, hyvän mallinen pää, lähes yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvä purenta,
ylälinja ja eturinta. Hieman niukat polvikulmat. Avoimet luomet. Liikkeessä nostaa hieman
takaosaa, muuten hyvät liikkeet.
AVO ERI2
Mil-Dog's Jutta FI39113/06
Hyvän tyyppinen narttu, oikean mallinen pää & ilme, avoimet silmäluomet, niukka purenta. Hyvä
selkälinja, voisi olla paremmat etukulmaukset. Polvikulma voisi olla hieman parempi. Tyypilliset
liikkeet, heittelee etujalkoja.
AVO ERI3
Piistar Casus Genedda FI4654/07
AVO POISSA
valioluokka
Jättiläisen Hyacint Hebe FI22058/04
Vahva narttu, jolla tyypillinen pää, toivoisin enemmän huulia, hyvät silmät & korvat & ylälinja.
Erittäin hyvät kulmaukset, eturinta. Tyypilliset liikkeet, hieman taka-ahtaat.
VAL ERI3
Anxious Full Of Life FI38989/07
Hyvän tyyppinen narttu, jolla hyvän mallinen pää, tahtoisin yhdensuuntaisemmat päänlinjat.
Elegantti kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, selkä elää liikkeessä.
VAL ERI4
Ozaenas Liquid Gold FI17908/05
Hyvän tyyppinen narttu, kaunis pää, yhdensuuntaiset pään linjat. Hyvä purenta & silmät & korvat.
Kaunis kaula, hyvä selkä, eturinta, kulmaukset & luut. Värimerkit voisi olla paremmat, hyvät
liikkeet.
VAL ERI1 PN2 CACIB
Ozaenas Nomparel FI54549/06
Hyvän tyyppinen narttu, jolla feminiininen pää & ilme. Hyvä purenta & silmät & korvat. Elegantti
ylälinja. Eturintaa voisi olla enempi, hyvät luut & kulmaukset takana. Hyvät liikkeet.
VAL ERI2 PN3 VACA
veteraaniluokka
Danemanian Calla Camelina FI26287/99
Erittäin hyvän tyyppinen 10 v veteraani. Hyvän mallinen pää, yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis
huulilinja & ylälinja. Hyvät luut & kulmaukset, hyvä eturinta, ikä näkyy liikkeessä, mutta hyvässä
kunnossa, onnittelut omistajalle.
VET ERI2
Jättiläisen Barbarea FI25994/99
Hyvän tyyppinen, hyvin säilynyt 10 v. veteraani, jolla hyvän mallinen pää & silmät & korvat. Hyvät
etuliikkeet, hyvät luut & kulmaukset. Liikkuu vielä reippaasti, onnittelut omistajalle.
VET3

Jättiläisen Batseba FI25999/99
Hyvän mallinen kaunislinjainen veteraani narttu. Kaunis oikeanmallinen pää & ilme. Kaunis
ylälinja, vahva eturinta. Vahvat luut, erittäin ripeät liikkeet, onnittelut omistajalle.
VET ERI1 PN1 VSP ROP-VET
Jättiläisen Bebe FI25995/99
Vahva veteraani narttu. Hyvän mallinen pää & ilme. Hyvä ylälinja, hyvä eturinta, hyvät luut &
kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet, onnittelut omistajalle.
VET ERI4
kasvattajaluokka
Kennel Danemanian
Ei ESITETTY
Kennel Jättiläisen
Kahdesta eri pentueesta, erittäin hyvin rakentuneet. Hyvät eturinnat & kulmaukset & selkälinjat.
Toivoisin paremmat värimerkit. Koirat pitkäikäisiä & hyvin säilyneitä.
KASV1 KP ROP-KASV.

