8.9.2012 Porvoo
tuomari Jens Myrman, SE
keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11
17kk. Erinomainen koko. Aavistuksen pitkä. Hyvin muotoutunut pää, erinomaisilla mittasuhteilla.
Erinomainen kaula, ylälinja, lantio ja takaosa. Ihana eturinta. Kaunis alalinja. Erinomainen luusto.
Ihana sivuliike, vielä aavistuksen epävakaa edestä, OK takaa.
JUN ERI1 SA PU1 ROP-JUN ROP SERTI RYP3
Red Rublev Cucculuuruu FI34411/11
16kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Maskuliininen pää, hyvillä mittasuhteilla. Taipumus poskiin.
Kaunis kaula ja ylälinja. Aavistuksen laskeva lantio. Riittävä rinnan syvyys, mutta hieman lyhyt
rintalasta. Eturinnan tarvitsee vielä täyttyä. Hyvä luusto ja käpälät. Kaunis väri. Hyvä askelpituus
sivusta, liikkuu aavistuksen pihtikinttuisesti takaa.
JUN EH2
VALIOLUOKKA
Euro Power Diamond FI33987/10
2-vuotias, keskikokoinen, miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Pää hyvillä
mittasuhteilla. Toivoisi paremman etuhuulen kulman. Erinomainen kaula, ylälinja, lantio ja takaosa.
Erinomainen eturinta. Kaunis alalinja. Erinomainen luusto. Hyvä askel sivusta, vielä hieman epävakaa
takaa.
VAL ERI1 SA PU2
Liebe Doggen Nightwish FI31372/10
2,5-vuotias, vaikuttava uros. Iso. Antaa hieman pitkän vaikutelman. Vankka, maskuliininen pää, hyvillä
yhdensuuntaisilla pään tasoilla. Toivoisi parempaa tasapainoa kallon ja kuonon välille. Erinomainen
kaula. Hyvä ylälinja. Laskeva lantio. Häntä voisi olla paremmin asettunut. Erinomainen eturinta.
Kaunis alalinja. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto. Hyvä askelpituus, mutta melko
vahvasti löysä liike. Hieman sidottu takaa.
VAL EH2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Edendane's Glittering Goldie FI58732/11
10kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Miellyttävä kokonaisuus. Feminiininen, hyvin muotoutunut,
erittäin lupaava pää. Vielä kehittyvä. Erinomainen kaula, ylälinja, lantio ja takaosa. Ikäisekseen riittävä

syvyys. Tarvitsee vielä täyttyä eturaajojen välistä. Erinomainen luusto. Erinomainen sivuaskel. Vielä
erittäin epävakaa edestä. Turkki ei ole tänään parhaassa kunnossa. Kokonaisuudessaan erinomaiset
raamit, mutta tarvitsee vielä enemmän sisältöä.
JUN ERI1
Red Rublev Cream FI34415/11
16kk. Erinomainen kokonaisuus. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Feminiininen, hyvin muotoutunut
pää, erinomaisilla mittasuhteilla. Hyvin kulmautunut edestä. Riittävä syvyys, mutta eturinnan tarvitsee
vielä täyttyä ja leventyä eturaajojen välistä. Turkki ei ole tänään parhaassa kunnossa. Iso napatyrä.
Hyvä askelpituus, mutta tarvitsee vielä tasapainoittua edestä ja takaa.
JUN ERI2
AVOINLUOKKA
C'mon Happy Adventurer FI10701/11
2-vuotias. Keskikokoinen. Erinomainen koko, aavistuksen pitkä. Hyvin muotoutunut pää, jossa
erinomainen kallon ja kuonon tasapaino. Liian vaaleat silmät häiritsee ilmettä. Erinomainen kaula.
Ylälinja voisi olla vahvempi. Erinomainen lantio ja takaosa. Hyvät kulmaukset edessä. Turkki ei ole
tänään parhaassa kunnossa. Hyvä sivuaskel, aavistuksen epävakaa edestä. Hyvin esitetty.
AVO ERI1
VALIOLUOKKA
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10
Runsaat 2,5-vuotias. Miellyttävä kokonaisuus. Hyvin muotoutunut, feminiininen pää. Erinomaiset
yksityiskohdat ja mittasuhteet. Kaunis kaula ja ylälinja. Hieman laskeva lantio. Erinomaiset kulmaukset
takana. Kaunis alalinja. Hieman suora olkavarsi. Erinomainen eturinta. Hyvä sivuaskel. Epävakaa
edestä. Turkki ei ole tänään parhaassa kunnossa.
VAL ERI1 SA PN1 VSP
Edendane's Runaway Bride FI48908/09
3-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvän pituinen pää. Taipumus poskiin. Erinomainen
kaula, ylälinja, lantio ja takaosa. Melko hyvin kulmautunut edestä, erittäin kevyt edestä. Eturinnan
tarvitsee vielä täyttyä ja levetä. Hyvä askelpituus sivusta, erittäin epävakaa edestä.
VAL EH2
VETERAANILUOKKA
Edendane's Luthien Tinuviel FIN27698/04
8,5-vuotias erittäin miellyttävä daami. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin hyvin muotoutunut pää, jossa
erinomaiset yksityiskohdat. Kaunis kaula, ylälinja, lantio ja takaosa. Erinomainen eturinta ja alalinja.
Erinomaiset raajat ja käpälät. Liikkuu edelleen tyylillä ja draivilla.
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Edendane's

Ryhmä, joka koostuu neljästä yhdistelmästä. 1+3. Kasvattaja on ehdottomasti onnistunut tuottamaan
ensiluokkaisia yksilöitä. Erinomaiset päät. Erinomaiset luustot ja hyvät liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV BIS-KASV-4

musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
C'mon Just Do It FI40267/11
16kk. Erittäin hyvin muotoutunut uros. Maskuliininen, hyvin muotoutunut pää, erinomaisilla
mittasuhteilla. Kaunis kaula, ylälinja. Laskeva lantio. Erinomainen takaosa. Aavistuksen suora
olkavarsi. Ikäisekseen erittäin hyvä syvyys. Tarvitsee vielä kehittyä ja levetä eturaajojen välistä.
Erinomainen turkki ja väri. Ihana sivuaskel, vielä erittäin epävakaa edestä.
JUN ERI1 SA PU1 ROP-JUN SERTI ROP
Figaro V Grand Oak's Vom Adamantium FI59699/11
Juuri ja juuri 1-vuotias. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Voimakas pää, joka tarvitsisi enemmän
eleganssia ja hienostuneisuutta. Raskaat huulet. Erinomainen kaula, ylälinja ja takaosa. Ikäisekseen
riittävä syvyys. Tarvitsee vielä täyttyä eturaajojen välistä ja eturinnasta. Hyvin jakautuneet ja
sijoittuneet mustat läiskät, mutta toisinaan hyvin vaaleat ruskeat läiskät. Tänään ei ole sinut tilanteessa.
Tehokas sivuliike. Vielä epävakaa edestä.
JUN H
NUORTENLUOKKA
Grandman's Pride Mannerheijm FI16315/11
19kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvän kokoinen ja pituinen pää, mutta toivoisi jalompaa
kallo-osaa. Roomalainen nenä. Erinomainen kaula ja ylälinja. Riittävät kulmaukset edessä ja takana.
Hyvä syvyys, eturinnan tarvitsee vielä täyttyä ja levetä. Erinomainen väri. Voisi kantaa ylälinjan
paremmin liikkeessä. Liian epätyypillinen eturaajojen liike.
NUO T
VALIOLUOKKA
C'mon Everybody Get Up FI17523/10
3-vuotias. Erinomainen koko. Aavistuksen pitkä. Tiukka uros asenteella. Erinomainen kaula, ylälinja,
lantio ja takaosa. Suora edestä. Toivoisi täyttyneempää eturintaa. Hvyään pituinen pä, hyvillä
mittasuhteilla. Hyvä askelpituus, mutta hieman löysä askel.
VAL ERI2 SA PU3
Rainmaster's Vito Corleone FIN52893/07

6-vuotias. Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Erinomainen koko. Melko hyvät mittasuhteet. Hyvän
pituinen pää. Toivoisi parempaa huulikulmaa. Erinomainen kaula, ylälinja, lantio ja takaosa. Erittäin
hyvä runko. Kaunis väri. Hyvä askelpituus.
VAL ERI1 SA PU2
NARTUT
JUNIORILUOKKA
C'mon Just Me FI40268/11
16kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvin muotoutunut pää, hyvillä mittasuhteilla ja
yksityiskohdilla. Erinomainen kaula, ylälinja, lantio ja takaosa. Hyvä luusto. Ikäisekseen hyvä runko.
Erinomainen väri. Harmooninen ja tasapainoinen liike.
JUN ERI1 SA PN1 SERTI VSP
NUORTENLUOKKA
C'mon Just So Chic FI40269/11
16kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Elegantti kaula. Hyvä ylälinja,
hieman laskeva lantio. Riittävät kulmaukset takana ja edessä. Eturinnan syvyyden ja volyymin tarvitsee
vielä kehittyä. Erinomainen väri. Lyhyt sivuaskel. Erinomaiset raamit joka vielä tarvitsee sisältöä.
NUO ERI2
Grande Gremin's Black Belinda FI56355/10
23kk. Miellyttävä kokonaisuus. Erittäin kaunis pää, jossa erinomaiset yksityiskohdat ja mittasuhteet.
Erinomainen kaula, ylälinja, lantio ja takaosa. Hyvä runko. Erinomainen luusto. Kaunis väri. Liikkuu
hyvin kun haluaa.
NUO ERI1
Perfect Sunshine Data Venia FI56022/10
juuri ja juuri 2-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Melko hyvä pää. Kaunis kaula, ylälinja,
lantio ja takaosa. Eturinnan tarvitsee vielä täyttyä, syvyydessä ja volyymissa. Vähän kynsien hoitoa ei
olisi haitaksi. Hyvä sivuaskel, vielä epävakaa edestä.
NUO EH3
AVOINLUOKKA
Dane Khan Akira FI39681/11
3-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvän pituinen pää, mutta liian kevyt kuono-osa. Liian
vaaleat silmät. Kaunis kaula, ylälinja ja lantio. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Alalinja voisi nousta
enemmän. Erinomainen sivuaskel, aavistuksen epävakaa edestä.
AVO H
VALIOLUOKKA
C'mon Expected Choice FI17528/10
AVO POISSA

KASVATTAJALUOKKA
Kennel C'mon
Ryhmä joka koostuu kahdesta yhdistelmästä. 2+2. Kasvattaja on ansiokkaasti tuottanut rotutyypillisiä
tanskandoggeja. Erinomaiset värit. Kauniit päät. Ja hyvät liikkeet.
KASV1 KP ROP-KASV

sininen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Riveran Call Me Fogman Jr. FI49906/11
12kk. Mukava kokonaisuus. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvän pituinen pää, hyvä
uhdensuuntaisuus. Voisi suvaita hieman elegantimpia kallo-osaa. Kaunis kaula, ylälinja, lantio ja
takaosa. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Ikäisekseen hyvä runko. Väri ei ole tänään paras
mahdollinen. Hyvin esitetty. Harmooninen sivuliike. Lupaava nuori koira.
JUN ERI1
AVOINLUOKKA
C'mon Exellent Choice FI17526/10
AVO POISSA
VALIOLUOKKA
Bonel Ä-Yön Ducadam FIN52855/08
4-vuotias. Iso, tukeva uros, hyvillä mittasuhteilla. Voimakas pää, hyvä pituus. Syvälle asettuneet
silmät. Toivoisi elegantimpaa kallo-osaa. Kaunis kaula, ylälinja. Niukat kulmaukset edessä ja takana.
Riittävä syvyys, mutta eturinta kaipaa leveyttä ja volyymia. Turkki ei ola parhaassa kunnossa. Hyvä
sivuaskel, erittäin epävakaa edestä.
VAL EH1
NARTUT
AVOINLUOKKA
Bonel Aamu-Yön Lumous FI19830/10
2-vuotias. Iso narttu, liian pitkä. Hyvän pituinen pää, hyvä yhdensuuntaisuus. Kaunis kaula. Voisi
kantaa ylälinjan paremmin. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Riittävä syvyys, eturinnan tarvitsee
vielä täyttyä ja levetä eturaajojen välistä. Hyvä askelpituus, hieman epävakaa edestä.
AVO EH2

Bonel Blue Hope FI40189/10
runsaat kaksi vuotta. Keskikokoinen narttu. Hyvän pituinen pää. Toivosi elegantimpia kallo-osia. Isot
korvat. Kaunis kaula, melko hyvä ylälinja, lantio ja takaosa. Riittävä syvyys. Niukat kulmaukset edessä
ja takana. Eturinnan tarvitsee vielä kehittyä. Lyhyt, mutta harmooninen sivuaskel, vielä hieman
epävakaa edestä.
AVO EH1
Herdolf Dyna Glide FIN46854/07
5-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Elegantti, erittäin kaunis narttu, mutta tänään ihon ja
turkin kunto vie kokonaisilmeen. Erinomaisen hyvin muotoutunut pää, hyvillä mittasuhteilla ja
yksityiskohdilla. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Erinomaiset kulmaukset, hyvä runko. Erinomainen
liike ympäri.
AVO H
Riveran All Blue Danemanian FI14615/10
2,5-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvän pituinen pää, mutta toivoisi huomattavasti
enemmän eleganssia kallo-osiin. Kaunis kaula, melko hyvä ylälinja. Erinomaiset kulmaukset takana,
riittävät edessä. Riittävä syvyys, mutta eturinnan tarvitsee täyttyä ja levetä. Erinomainen sivuaskel,
mutta voisi kantaa ylälinjan paremmin liikkeessä.
AVO H
VALIOLUOKKA
Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10
3-vuotias. Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvän pituinen pää,
jossa hyvät mittasuhteet. Erinomainen kaula, ylälinja, lantio ja takaosa. Hyvin kulmautunut edestä.
Hyvä runko. Erinomaiset raajat ja käpälät. Ihana liike.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

