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Musta / harlekiini
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Jättiläisen Natrolite Of Diamond FI53623/18
10 kk, hyvillä mittasuhteilla varustettu, oikean kokoinen junioriuros, jolla selkeä
sukupuolileima, tässä kehitysvaiheessa kallossa hieman leveyttä. Hyvä kuonon pituus,
pään tasot jo melko hyvät, hyvä huulikulma, mutta turhan runsaat huulet. Ikään riittävä
eturinta, erittäin lupaava raajaluusto, hyvä kaula, ylälinja sekä rintakehän muoto.
Tasapainoiset kulmaukset, värissä voisi olla enemmän väriä. Liikkuu hyvin joka suunnasta.
Ystävällinen käytös.
JUN EH1
AVOINLUOKKA
Jättiläisen Isidorus Jay FI33036/15
4 v 3kk, hyvänkokoinen, melko lyhyen kokoisen vaikutelman antava uros, jolla selkeä
sukupuolileima. Varsin hyvät pään tasot, purenta ok, riittävän voimakas kuono-osa, hyvä
kaula, melko niukka eturinta, kauniit käpälät, erittäin hyvä raajaluusto, hyvä rungon muoto.
Toivoisin reiteen hieman lisää leveyttä, tasapainoiset, mutta melko niukat kulmaukset.
Liikkuu hyvin joka suunnasta, ystävällinen käytös.
AVO EH2
Jättiläisen Keep The Flame Otis FI33139/16
3 v, hyvänmallinen uros, jolla riittävä sukupuolileima, varsin hyvät pääntasot, silmät
voisivat olla tummemmat, hyvä huulikulma. Kaunis kaula, erittäin hyvä eturinta, kokoon
sopiva raajaluusto, hyvä rintakehän muoto, melko pitkä lanne, hieman pehmeä selkä.
Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä teholla ja askelpituudella, mutta tippuu
liikkeessä edestä alas. Ystävällinen käytös.
AVO EH3
Jättiläisen Loitsun Laakeripuu FI16251/17
2 v 7kk, hyvänkokoinen ja mallinen uros, jolla selkeä sukupuolileima. Varsin hyvät pään
tasot, keskiruskeat silmät, hyvä kuonon / kallon suhde ja huulikulmaa. Hyvä kaula,
paremmin kulmautunut takaa kuin edestä, kokoon sopiva raajaluusto, hyvä rungon muoto
ja hännän kiinnitys. Liikkuu varsin hyvin joka suunnasta, aktiivinen ja ystävällinen.
AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP
NARTUT
AVOINLUOKKA
Bigfort Enigma FI17378/18

2v 2kk, erittäin kauniin värinen harlekiini narttu, jolla selkeä sukupuolileima, varsin hyvät
pään tasot, hieman löysää huulta, hyvä pään muoto. Erittäin kaunis kaula, erinomainen
raajaluusto, melko niukka eturinta, hyvä rintakehän muoto, hieman pitkä lanne. Paremmin
kulmautunut takaa kuin edestä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten hyvin, silloin kun
haluaa. Valitettavasti tämä kaunis narttu seisoo kehässä häntä koipien välissä ja esiintyy
hyvin ujosti mikä pudottaa palkintosijaa.
AVO H
Genedda Inouï Succés FI42052/17
2v täyttänyt hyvin värittynyt harlekiini, jolla hyvä koko ja sukupuolileima, erittäin
feminiininen pää, hyvät pään tasot, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä
huulikulma. Erittäin kaunis kaula, erittäin hyvä eturinta, kokoon sopiva raajaluusto, hyvä
rintakehän muoto, pitkä lanne, erinomainen hännän kiinnitys, kauniisti kulmautunut.
Liikkuu hyvällä askeleella ja teholla kun haluaa. Ystävällinen käytös.
AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Jättiläisen
4 U, 4 yhdistelmää, ryhmä hyvänkokoisia uroksia, 2 mustaa, 2 harlekiinia. Kasvattajan
tulee kiinnittää huomiota huulten määrään sekä koirien väriin. Hyvät luusto, yhtä koiraa
lukuun ottamatta hyvät mittasuhteet. Ryhmä hyvin liikkuvia tanskandoggeja värissä, jonka
kasvattaminen ei ole helppoa.
KASV1 KP ROP-KASV.

Keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Chic Carelia’s National Treasure FI46527/18
11 kk, erittäin kauniisti kehittynyt, oikeankokoinen sopivan voimakas, mutta tyylikäs uros,
jolla selkeä sukupuolileima. Pään tasot tarvitsevat vielä aikaa, kaunis pigmentti. Hyvät
huulet, hyväasentoiset korvat, kaunis kaula. Lupaava eturinta ja raajaluusto sekä rungon
muoto. Vasen etujalka voisi olla hieman suorempi, paremmin kulmautunut edestä kuin
takaa. Kauniit käpälät, liikkuu hieman ahtaasti takaa, erinomaisesti sivusta, vielä hieman
heittelevästi edestä. Ystävällinen käytös.
JUN ERI1 SA PU2 SERTI
Edendane’s Snoopy The Flying Ace FI34008/18
Hyvin kehittynyt 15 kk tiikeri, jolla hyvät mittasuhteet, pään tasot saavat vielä kehittyä
yhdensuuntaisemmiksi. Melko syvällä sijaitsevat silmät. Kaunis kaula, lupaava eturinta,
raajaluusto ja runko, kauniit käpälät, hyvin kulmautunut edestä. Tässä kehitysvaiheessa
hieman jyrkkä lantio, liikkuu hyvin joka suunnasta, mutta toivoisin takaraajoihin hieman
lisää voimaa.
JUN ERI2

AVOINLUOKKA
Chic Carelia’s Magic Trick FI11197/17
Reilu 2 v tiikeri, hyvänkokoinen, hyvillä mittasuhteilla varustettu, hyvät pään tasot ja
pigmentti, keskiruskeat silmät, kaunis kaula. Erinomainen raajaluusto, hyvin ja
tasapainoisesti kulmautunut, riittävän voimakas reisi. Oikea rintakehän muoto, kaunis väri,
hyvä hännän kiinnitys, tiiviit käpälät. Liikkuu hyvin joustavalla askeleella, valitettavasti
hampaiden katsominen ei tänään luonnistu, tästä syystä palkintosija EVA.
AVO EVA
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Lucky Luke FI53650/15
3 v, erinomaista tyyppiä edustava valiouros, jolla hyvä koko ja selkeä sukupuolileima.
Voimakas, tyylikäs pää, kaunis ylälinja, varsin hyvä eturinta. Erinomainen raajaluusto,
rintakehä, käpälät ja väri. Paremmin kulmautunut takaa, kuin edestä, liikkuu hyvin joka
suunnasta, ystävällinen käytös.
VAL ERI1 SA PU1 VSP
NARTUT
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Jodie Forster FI12895/13
6,5 v, erinomaista tyyppiä edustava keltainen narttu, jolla sopivasti voimaa ja eleganssia.
Kaunislinjainen feminiininen pää, keskiruskeat silmät, kauniisti ja tasapainoisesti
kulmautunut, erittäin hyvä eturinta. Kauniit käpälät, kokoon sopiva raajaluusto,
hyvänmuotoinen runko. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja teholla, kääntää etukäpäliä
hieman sisäänpäin. Esiintyy ja esitetään kauniisti. Rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PN1 ROP
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Chic Carelia’s
KASV EI ESITETTY

Sininen
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