
20170705 Tampere KV, RESIDORI ANTONELLA 

50371/16 Funatic Catch Me If You Can PEN2 

7kk. Hyväluonteinen. Ikäisekseen korrekti turkki. Tummat silmät. Hyvät kallon ja kuono-osan 

mittasuhteet. Hyvä häntä ja eturinta. Hyvän väriset merkit ja pigmentti. Mittasuhteet tyypilliset 

tämän ikäiselle. Ok ylälinja ikäisekseen, saa vielä kiinteytyä. Liikkeessä hyvä häntä, ylälinja ei vielä 

vakaa. Liikkeessä hyvä draivi ja potku. Eturaajat hieman itä-länteen. Erittäin lupaava. 

52888/16 Riccarron Tino Saurus PEN1 KP VSP-pentu 

7kk. Tyypiltään maskuliininen. Voimakas luusto, hyvä pää. Hyvä luonne. Korrekti turkki, 

värimerkit, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, purenta, hampaat, korvat ja silmät. Ylälinja tarpeeksi 

vakaa. Tiiviit huulet. Hyvät ja voimakkaat raajat. Liikkeessä hyvä draivi ja potku, ylälinja ei vielä 

vakaa, korrekti hännänkanto. Erittäin lupaava. 

47229/16 Vinkizz Liukas Lennart PEN3 

8kk. Maskuliininen tyypiltään. Hyvä luusto, luonne ja raajat. Tummat silmät. Korrekti turkki, värit, 

??? valkoinen, silmät, korvat, purenta, hampaat, häntä. Tyypillinen pää ikäisekseen, korrektit pään 

ja kuono-osan mittasuhteet. Tiiviit huulet. Ylälinja tarpeeksi vakaa. Liikkeessä riittävästi draivia ja 

potkua, häntä ok. Erittäin lupaava. 

55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof PEN3 

6kk. Erittäin feminiininen tyyppi. Erittäin kiva luonne. Feminiininen pää. Korrekti turkki, värit, 

kallon ja kuono-osan mittasuhteet, kuono, pigmentti, nenä, korvat, silmät, purenta, hampaat, 

eturinta, ylälinja. Hyvät raajat. Liikkeessä hieman löysä kyynärpäistä tällä hetkellä. Ylälinja ei 

liikkeessä vielä vakaa. Hyvä draivi ja potku. Erittäin lupaava. 

50367/16 Funatic Clamour For Glamour PEN4 

7kk. Feminiininen tyyppi. Hyvät värit ja pää. Korrekti turkki, oikeat kallon ja kuono-osan 

mittasuhteet, silmät, korvat, kuono, pigmentti, nenä, purenta, hampaat, häntä, lantio. Ylälinja ei 

vielä vakaa. Liikkeessä iloinen häntä, liikkeet ei vielä yhdensuuntaiset. Tarvitsee lisää harjoitusta. 

Erittäin lupaava. 

52889/16 Riccarron Testarossa PEN 

7kk. Tyypiltään feminiininen. Tummat silmät. Toivoisin enemmän itsevarmuutta. Korrekti turkki, 

värit, pää, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, nenä, purenta, hampaat, korvat, häntä. Ylälinja ei vielä 

vakaa. Hieman suora lapa. Liikkeessä korrekti häntä, hyvä draivi ja potku. Erittäin lupaava. 

52890/16 Riccarron Topaz PEN2 KP 

7kk. Tyypiltään feminiininen. Kiva luonne ja pää. Tummat silmät. Hyvä tan-väri. Iloinen häntä. 

Hyvä ylälinja. Korrekti turkki, värit, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, nenä, purenta, hampaat, 

korvat, silmät, pigmentti. Tiiviit huulet. Liikkeessä hyvä draivi ja potku. Hyvä häntä. Erittäin 

lupaava. 

47232/16 Vinkizz Custom Sonza PEN1 KP ROP-pentu 

8kk. Tyypiltään feminiininen. Voimakas narttu, hyvä luusto. Tyypillinen pää, hyvä luonne. Hyvät 

kulmaukset. Korrekti turkki, värit, merkit, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, korvat, silmät, kuono, 

purenta, hampaat, lantio, häntä. Ylälinja ei vielä vakaa. Liikkeessä häntä tuntuu kääntyvän oikealle. 

Hyvä draivi ja potku. Erittäin lupaava. 

26773/16 Black Amiikos Mirek Melle JUN ERI2 

12kk. Tyypiltään erittäin voimakas uros. Voimakas luusto ja pää. Hyvä luonne. Riittävä eturinta, 

tasapainoiset kulmaukset. Korrekti turkki, hieman pentuturkkia mukana, värit, kallon ja kuono-osan 

mittasuhteet, silmät, korvat, kuono, nenä, purenta, hampaat, huulet, ylälinja, lantio, häntä. Toivoisin 

hieman pidemmän kaulan. Liikkeessä riittävästi draivia ja potkua. Korrekti häntä. 

41388/16 Funatic Dark Necessity JUN EH 



10kk. Tyypiltään maskuliininen. Valkoinen väri rinnassa saisi olla puhtaampaa. Tyypillinen pää. 

Ahtaat eturaajat, seisoo itä-länteen. Korrekti turkki, värit, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, kuono, 

korvat, silmät, pigmentti, nenä, hampaat, kaula, rinta, häntä, lantio. Ylälinja saa vahvistua. 

Liikkeessä riittävästi draivia ja potkua, korrekti häntä. Tarvitsee lisää kehäharjoitusta. 

11402/16 Kultaruskan Cotton Eye Joe JUN EH 

17kk. Maskuliininen. Erittäin voimakas uros. Liian massiivinen pää, valkoista puuttuu naamasta, 

joten rodulle tyypillinen ilme puuttuu. Korrekti purenta, hampaat, pigmentti, nenä, lantio, häntä. 

Hyvä eturinta. Voimakas ylälinja. Otsapenger on erittäin korostunut. Tummat silmät, hyvä luonne. 

Liikkeessä löysät kyynärpäät, tasapainoinen ja korrekti häntä. 

44946/16 Maroussia Versace JUN ERI4 

9kk. Maskuliininen tyyppi. Turkki vielä hieman pennunturkkia ja laineikasta, erityisesti ylälinjassa. 

Korrektit värit. Korrektit pään ja kallon mittasuhteet. Korrektit silmät, korvat, kuono, pigmentti, 

nenä, purenta, hampaat, lantio, häntä. Tuplakannukset ok. Liikkeessä riittävästi potkua ja draivia. 

44945/16 Maroussia Vivaldi JUN ERI 

9kk. Tyypillinen pää, korrektit mittasuhteet, pigmentti. Korrekti turkki, värit, valkoista rinnassa ja 

päässä, korvat, silmäluomet, purenta, hampaat, häntä, raajat. Toivoisin tummemmat silmät. Ylälinja 

ei vielä vakaa. Liikkeessä tasapainoinen ylälinja, ok häntä. Tarvitsee lisää itsevarmuutta kehässä. 

Edessä hieman ahdas kyynärpäistä ja tassut ovat avoimet, saattaa johtua myös nuoresta iästä. 

44949/16 Maroussia Volbeat JUN ERI3 

9kk. Maskuliininen, voimakas urostyyppi. Täynnä energiaa ja itsevarmuutta. Korrektit värit, turkki, 

pää, kuonon ja kallo-osan mittasuhteet, korvat, silmät, nenä, kuono, purenta, hampaat, tan-värit, 

lantio, häntä. Hyvät kulmaukset. Ylälinja ja eturinta saa kehittyä. Liikkeessä hyvä draivi ja potku. 

Iloinen häntä, ok ylälinja ikäisekseen. 

21114/16 Vinkizz Unbreakable JUN ERI1 SA 

14kk. Maskuliininen tyypiltään. Itsevarma. Hyvä luonne. Hyvät raajat. Riittävän vakaa ylälinja. 

Korrektit värit, turkki, ylälinjassa vielä hieman pehmeää karvaa, pää, mittasuhteet, profiili, 

pigmentti, kuono, nenä, purenta, hampaat, huulet, silmäluomet. Kaula hyvässä suhteessa päähän 

verrattuna. Liikkeessä löysä edestä, ei yhdensuuntainen. 

11917/16 Cheerful Black Daddy Cool NUO EH1 

18kk. Hyvä luonne ja ilme. Hieman laineikas turkki. Riittävän vakaa ylälinja. Korrekti väri, profiili, 

kallon ja kuono-osan mittasuhteet, silmät, korvat, kuono, pigmentti, huulet, purenta, hampaat, 

eturinta, rinta ikäisekseen. Tasapainoinen pää, korrekti lantio, häntä. Liikkeessä tasapainoinen, 

häntä liian korkea. Hyvät raajat. 

53805/15 Tassupihan Hortonomix NUO EH3 

19kk. Maskuliininen tyyppi. Hyvä luonne. Ylälinja hieman kupera. Hyvät raajat. Tasapainoiset 

kulmaukset. Korrekti turkki, värit, pää, mittasuhteet, kuono, nenä, pigmentti, silmät, korvat, 

purenta, hampaat, ylälinja, lantio, häntä. Tiiviit huulet ja silmäluomet. Liikkeessä riittävästi draivia 

ja potkua. Häntä menee rullalle ja ajoittain koskettaa myös selkää. 

38415/15 Xantran Hurly-Burly NUO EH2 

23kk. Maskuliininen tyyppi. Hyvä luonne. Riittävä eturinta ja ylälinja. Tyypillinen pää, 

tasapainoiset kulmaukset. Korrekti turkki, värit, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, profiili, silmät, 

korvat, kuono, purenta, hampaat ja pigmentti. Liikkeessä etuosa on erittäin löysä ja liian korkea 

häntä. 

52668/13 Bernirannan Bertil AVO EH 

3v. Maskuliininen tyyppi. Itsevarma. Hyvät raajat. Hyvä turkki, värit, temperamentti, pigmentti. 

Hyvä pää, vakaa ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Korrektit kallon ja kuono-osan mittasuhteet, 



korvat, silmät, kuono, nenä, kaula, lantio ja häntä. Toivoisin tummemmat silmät ja syvemmän 

rinnan. Liikkeessä ylälinja on tarpeeksi vakaa. Korrekti häntä, mutta liikkeet eivät yhdensuuntaiset. 

15670/15 Cheerful Black Chivas Regal AVO ERI2 SA VASERT 

2v 5kk. Maskuliininen tyyppi. Voimakas luusto, hyvä luonne. Itsevarma. Iloinen häntä, iloinen 

koira! Tyypillinen ilme. Tummat silmät. Korrekti pää, silmät, korvat, pigmentti, nenä, purenta, 

hampaat, huulet, silmäluomet, ylälinja, lantio, häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkeessä 

tasapainoinen, korrekti ylälinja ja häntä. 

46668/09 Tassupihan Akvavitix AVO ERI1 SA PU2 SERT VARACA FI MVA 

7v. Maskuliininen tyyppi. Erittäin hyvässä kunnossa. Hyvä turkki, värit. Hyvä pää ja ilme sekä 

luonne. Korrekti profiili, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, silmät, korvat, kuono, nenä, purenta, 

hampaat, pigmentti, huulet. Hyvät raajat. Vakaa ylälinja. Toivoisin enemmän eturintaa, syvä rinta. 

Liikkeessä hyvä draivi ja potku. Hieman avonaiset kyynärpäät. Hyvä ylälinja ja häntä. 

56254/14 Teddypark’s Buster Showman AVO ERI3 

2v 5kk. Maskuliininen tyyppi. Hyvä pää, ilme, raajat. Korrekti turkki, hieman laineikas turkki, 

kallon ja kuono-osan mittasuhteet, silmät, korvat, kuono, purenta, hampaat, lantio, häntä. Toivoisin 

enemmän itsevarmuutta ja suoremman ylälinjan ja paremmat kulmaukset. Liikkeessä tasapainoinen, 

korrekti häntä. 

29207/15 Vuorenpeikon Monnet AVO EH4 

2v. Maskuliininen tyyppi. Hyvä turkki, värit ja pää. Riittävän hyvä ylälinja, tasapainoiset 

kulmaukset. Korrektit kallon ja kuono-osan mittasuhteet, korvat, kuono, purenta, silmäluomet, 

lantio, häntä, rinta. ??? puuttuu. Hyvät raajat. Toivoisin tummemmat silmät. Liikkeessä avoimet 

kyynärpäät, tarvitsee lisää liikeharjoituksia. 

29219/15 Vuorenpeikon Napoleon AVO EH 

2v. Maskuliininen tyyppi. Hyvä luonne. Ylälinja ei tarpeeksi vakaa. Toivoisin tummemmat silmät 

ja paremmat kulmaukset. Korrekti turkki, värit, pää, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, kuono, 

nenä, purenta, hampaat, silmäluomet, huulet. Riittävästi eturintaa ja rintaa. Liikkeessä hieman löysä 

kyynärpäistä. Toivoisin enemmän draivia takaliikkeisiin. Ylälinja ei myöskään liikkeessä vakaa. 

19660/13 Alpigiano Juvel Jörgen VAL ERI 

4v. Erittäin voimakas uros, jolla voimakas luusto. Voimakas pää ja raajat. Hyvä luonne, itsevarma. 

Hyvä ilme. Iloinen häntä. Korrektit silmät, korvat, nenä, pigmentti, purenta, hampaat, tiiviit 

silmäluomet ja huulet, lantio, häntä. Kuono hieman lyhyt ja korostunut otsapenger. Toivoisin 

paremman rintakehän. Liikkeessä tasapainoinen, korrekti häntä. Ylälinja tarpeeksi vakaa. 

43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI 

3v 10kk. Maskuliininen tyyppi. Ei täysin kompakti ylälinja, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luonne, 

kaula. Hyvä pää, huulet ja silmäluomet. Korrekti turkki, värit, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, 

pigmentti, kuono, osapenger, purenta, hampaat. Toivoisin tummemmat silmät. Liikkeessä 

tasapainoinen, korrekti häntä. Kiva luonne. 

40417/15 Mount Magic’s Xtra Fun VAL ERI 

2v 4kk. Maskuliininen tyyppi. Hyvä turkki, värit, tan-värit. Hyvä pää, ilme, hampaat, luonne. 

Korrektit korvat, silmät, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, nenä, purenta, hampaat, pigmentti, 

eturinta, ylälinja, lantio ja häntä. Liikkeessä tasapainoinen, riittävästi draivia ja potkua, korrekti 

häntä. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI4 

5v. Maskuliininen tyyppi. Hyvä turkki ja värit. Hyvä ilme, tasapainoiset kulmaukset. Toivoisin 

voimakkaamman pään. Korrektit kallon ja kuono-osan mittasuhteet, purenta, hampaat, pigmentti, 

korvat, silmät, silmäluomet, ylälinja, lantio, häntä, rinta. Hieman avoimet huulet. Liikkeessä 

tasapainoinen, riittävä draivi ja potku, korrekti häntä. 



19319/12 Riccarron Rolls Royce VAL ERI3 

4v. Maskuliininen tyyppi. Hyvä turkki, värit ja kulmaukset. Hyvä tan-väri. Hieman tumma tan-väri 

raajoissa. Hyvä pää, silmät ja raajat. Toivoisin paremman ilmeen. Korrekti profiili, korvat, kuono, 

nenä, purenta, hampaat, huulet ja silmäluomet, pigmentti, lantio, eturinta. Syvä ja leveä rinta. 

Toivoisin paremman ylälinjan seistessä. Liikkeessä tasapainoinen, hyvä draivi ja potku. Vakaa 

ylälinja, korrekti häntä. 

17517/14 Tulipanos Berni Newsmaker VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

3½v. Maskuliininen tyyppi. Voimakas uros, luusto, pää, hyvät raajat ja rinta. Hyvät värit, turkki ja 

luonne. Korrekti otsapenger, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, korvat, silmät, purenta, hampaat, 

nenä, kuono, kaula, lantio ja häntä. Voimakas ylälinja. Liikkeessä hyvä draivi ja potku. 

Tasapainoinen, korrekti ylälinja ja häntä. 

42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI 

2½v. Maskuliininen tyyppi. Maskuliininen pää, korostunut otsapenger. Hyvä turkkim värit, hieman 

mustaa eturaajojen tan-värissä. Iloinen häntä. Korrekti pigmentti, korvat, silmät, silmäluomet, 

kuono, nenä, purenta, hampaat, huulet, lantio, häntä. Riittävä rinta ja eturinta. Liikkeessä toivoisin 

eturaajojen olevan vakaampia. Hyvä luonne. 

29208/15 Vuorenpeikon Monopol VAL ERI 

2v. Maskuliininen tyyppi. Hyvä luonne, turkki, erityisesti rinnassa ja raajoissa. Leveä rinta. 

Toivoisin tummemmat silmät, hieman enemmän kulmauksia taakse. Korrekti pää, kallon ja kuono-

osan mittasuhteet, korvat, kuono, nenä, pigmentti, purenta, hampaat, silmäluomet ja huulet, lantio ja 

häntä. Liikkeessä korrekti häntä, tasapainoinen. Vain etuosan toivoisin olevan kompaktimpi. 

38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI2 SA PU4 

5v. Maskuliininen tyyppi. Hyvä turkki, värit, luonne ja silmät. Hyvä pää ja ilme, rinta ja raajat. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Korrektit kallon ja kuono-osan mittasuhteet, profiili, korvat, kuono, 

nenä, purenta, hampaat, kaula, silmäluomet, lantio ja häntä. Riittävän vakaa ylälinja. Liikkeessä 

hyvä potku ja draivi. Vakaa ylälinja ja korrekti häntä. 

48593/08 Dandybern Biccu-Keno VET ERI2 SA 

9v. Maskuliininen tyyppi. Voimakas uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvä turkki, värit, tan-värit. Korrektit 

silmät, korvat, purenta, pigmentti, silmäluomet ja huulet, lantio, häntä. Hyvä rinta. Ylälinja edelleen 

kompakti. Liikkeessä hyvä ylälinja ja häntä sekä hyvä draivi ja potku. 

44999/09 Ovunque Di Fanum Fortunae VET ERI1 SA PU3 ROP-VET 

8v 9kk. Maskuliininen tyyppi, voimakas uros, hyvä pää. Erittäin hyvä pitkä turkki. Hyvin 

kulmautunut. Hyvä väri, luonne. Korrektit kallon ja kuono-osan mittasuhteet, korvat, silmät, 

silmäluomet, huulet, lantio ja häntä. Syvä rinta, hyvä eturinta. Liikkeessä vielä hyvä, vakaa ylälinja 

ja hyvin kannettu häntä. 

26778/16 Black Amiikos Micheline Minka JUN EH4 

12kk. Feminiininen tyyppi. Feminiininen pää, kiva ilme. Tyypillinen turkki ikäisekseen. 

Tyypillinen ylälinja ikäisekseen, mutta saisi olla vakaampi. Korrektit värit, kallon ja kuono-osan 

mittasuhteet, korvat, silmät, purenta, hampaat, silmäluomet, huulet, häntä. Toivoisin paremmat 

takakulmaukset. Liikkeessä hyvä draivi ja potku, hieman korkea häntä. Tänään koira ei esiinny 

itsevarmasti. 

35080/16 Divabernina All-Time Dream JUN ERI1 SA PN4 

13kk. Erittäin feminiininen tyyppi. Erittäin hyvät tan-värit. Feminiininen pää. Tyypillinen turkki 

ikäisekseen. Hyvä ilme. Hyvät värit. Hyvä luonne. Korrektit korvat, silmät, kuono, nenä, purenta, 

hampaat, pigmentti, raajat, ylälinja, lantio, häntä. Tällä hetkellä tasapainoisesti kulmautunut. 

Liikkeessä hyvä draivi ja potku. Hyvä ylälinja ja häntä liikkeessä. 

40116/16 Goldbear’s Disney JUN ERI2 SA 



9kk. Feminiininen tyyppi. Voimakas narttu. Hyvä luusto, turkki ja värit. Hyvä pää, korrekti ilme. 

Hyvät kallon ja kuono-osan mittasuhteet, silmät, korvat, nenä, purenta, hampaat. Korrektit 

silmäluomet ja huulet, lantio ja häntä. Hyvä luonne. Hyvä rinta ja eturinta. Tasapainoiset 

kulmaukset. Liikkeessä hyvä draivi ja potku. Korrekti ylälinja ja häntä. 

44943/16 Maroussia Violett Rose JUN EH3 

9kk. Feminiininen tyyppi. Tyypillinen turkki ikäisekseen. Hyvä väri, feminiininen pää, silmät, 

korvat, nenä, purenta, hampaat. Tiiviit silmäluomet ja huulet. Korrektit kallon ja kuono-osan 

mittasuhteet, pigmentti, lantio ja häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Ylälinja ei vielä riittävän vakaa. 

Liikkeessä tasapainoinen, riittävästi draivia ja potkua, korrekti häntä. Tarvitsee lisää harjoitusta. 

49017/15 Black Amiikos Kreszentia Kresel NUO EH 

1½v. Feminiininen tyyppi. Turkiton ja koira saisi olla itsevarmempi. Ok väri, ylälinja, lantio ja 

häntä. Feminiininen pää. Korrektit mittasuhteet päässä, silmät, korvat, kuono, purenta, hampaat, 

pigmentti. Tällä hetkellä riittämätön rinta. Toivoisin paremmat takakulmaukset. Tällä hetkellä 

korkea häntä. 

53632/15 Funatic Fun For Your Life NUO EH4 

19kk. Feminiininen tyyppi. Tyypillinen turkki ikäisekseen. Hyvät värit, tan-väri. Korrektit silmät, 

korvat, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, silmäluomet ja huulet, lantio, raajat, häntä. Feminiininen 

pää. Riittävän itsevarma. Liikkeessä riittävästi draivia ja potkua, hieman korkea häntä. Eturaajat 

hieman itä-länteen. 

10755/16 Goldbear’s Chardonnay NUO ERI1 SA 

19kk. Feminiininen tyyppi. Hyvä turkki, värit, toivoisin tummemman tan-värin. Feminiininen pää, 

hyvä ilme. Korrektit kallon ja kuono-osan mittasuhteet, korvat, silmät, kuono, purenta, hampaat, 

silmäluomet, huulet, pigmentti. Riittävän kompakti ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkeessä 

tasapainoinen, korrekti häntä. Ei riittävän yhdensuuntainen vielä. 

40107/15 Rajaköörin Italian Ihme NUO EH3  

22kk. Feminiininen tyyppi. Feminiininen pää. Toivoisin tummemmat silmät ja enemmän 

kulmauksia. Korrekti turkki, värit, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, korvat, kuono, purenta, 

hampaat, tiiviit silmäluomet ja huulet. Suora etuosa. Lisää harjoitusta. Liikkeessä häntä ja ylälinja 

korrekti, löysä kyynärpäistä. 

38416/15 Xantran Hulabaloo NUO ERI2 

23kk. Feminiininen tyyppi. Hieman mustaa väriä eturaajojen tan-värissä. Feminiininen pää. 

Korrekti turkki, värit, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, korvat, silmät, purenta, nenä, hampaat, 

pigmentti, lantio ja häntä. Toivoisin enemmän eturintaa. Liikkeessä häntä ja ylälinja korrektit. 

Etuliike ei ole vielä harmonista. 

15913/14 Bernarossa Odelia AVO EH 

2v. Feminiininen tyyppi. Hyvä tan-väri. Feminiininen pää. Ylälinja riittävän vakaa. Korrekti turkki, 

väri, profiili, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, korvat, silmät, purenta, hampaat, silmäluomet, 

huulet, pigmentti, lantio, häntä ja rinta. Liikkeessä häntä ja ylälinja korrektit, hieman löysä 

kyynärpäistä. Eturaajat seistessä itä-länteen. 

50550/12 Eoszline Shakira AVO EH 

  



4½v. Feminiininen tyyppi. Hyvä luusto. Hyvä pää. Toivoisin enemmän itsevarmuutta. Vakaa 

ylälinja. Korrekti turkki, värit, silmät, korvat, kuono, nenä, purenta, hampaat, lantio ja häntä. Kiva 

luonne. Rinta leveä ja syvä. Liikkeiden toivoisin olevan yhdensuuntaisempia, eturaajat itä-länteen. 

Hyvä häntä. 

52594/14 Kotivainion Rubiini AVO EH 

2v 9kk. Feminiininen tyyppi. Toivoisin voimakkaamman luuston ja rinnan, sekä eturinnan. Myös 

tummemmat tan-värit. Feminiininen pää. Korrektit silmät, korvat, purenta, hampaat, nenä, turkki, 

värit, lantio ja häntä. Toivoisin paremmat kulmaukset. Liikkeessä häntä korrekti, löysä 

kyynärpäistä. 

56359/14 Mustetassun Ainokainen AVO ERI 

2v. Feminiininen tyyppi. Turkki ja värit korrektit. Hyvä pää ja ilme. Hyvät raajat. Hyvä kaula. 

Korrektit korvat, silmät, kuono, purenta, hampaat, silmäluomet, huulet, lantio. Toivoisin 

kompaktimman ylälinjan ja kulmaukset. Liikkeessä korrekti häntä. Hyvä draivi ja potku. 

43594/14 Riccarron Santa Fe AVO ERI2 SA PN3 VASERT 

3v. Feminiininen ja voimakas narttu. Hyvä luusto. Feminiininen pää. Syvä rinta. Tan-värit hyvät. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Korrekti turkki, värit, pigmentti, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, 

korvat, nenä, purenta, hampaat, silmäluomet, huulet, lantio ja häntä. Hyvät silmät ja raajat. 

Liikkeessä korrekti häntä, hyvä draivi ja potku. 

43595/14 Riccarron Shangri La AVO ERI 

3v. Feminiininen tyyppi. Hyvä luonne, rinta ja kulmaukset. Tumma tan-väri. Toivoisin tummemmat 

silmät. Korrekti turkki, väri, otsapenger, pigmentti, kuono, purenta, hampaat, lantio, kaula, 

silmäluomet, huulet. Riittävän vakaa ylälinja. Liikkeessä korrekti häntä. Riittävästi draivia ja 

potkua. 

20352/15 Soo-Soo Generous Arwen AVO EH 

2v. Feminiininen tyyppi. Feminiininen pää. Toivoisin tummemman tan-värin ja tummemmat silmät, 

sekä kompaktimman ylälinjan. Korrekti turkki, värit, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, purenta, 

hampaat, pigmentti, silmäluomet, huulet, lantio, häntä, kulmaukset. Liikkeessä löysä kyynärpäistä, 

häntä ok. 

43507/13 Vuorenpeikon Hania AVO ERI1 SA PN2 SERT VARACA FI MVA 

3v. Feminiininen tyyppi. Tasapainoinen koira. Feminiininen ilme ja pää. Hyvät raajat. Korrekti 

turkki, värit, kallon ja kuono-osan mittasuhteet, korvat, silmät, purenta, hampaat, silmäluomet, 

huulet, lantio, häntä, pigmentti. Hyvä rinta. Liikkeessä tasapainoinen. Ylälinja ja häntä korrektit. 

29212/15 Vuorenpeikon Mailly AVO EH 

2v. Feminiininen tyyppi. Hyvä luonne ja rinta. Toivoisin voimakkaamman ylälinjan. Hyvä pää, 

toivoisin tummemmat silmät. Korrekti turkki ja väri, korvat, nenä, purenta, hampaat, silmäluomet, 

huulet, lantio, häntä. Vahvat raajat. Liikkeessä häntä korrekti. Liian löysä kyynärpäistä, ei 

yhdensuuntaiset edessä ja takana. 

29224/15 Vuorenpeikon Noora AVO ERI 

2v. Feminiininen tyyppi. Vahvat raajat. Toivoisin tummemman tan-värin. Hyvä luonne ja rinta. 

Feminiininen pää. Korrekti turkki, värit, mittasuhteet, purenta, hampaat, silmäluomet, huulet, 

pigmentti, lantio, häntä, ylälinja. Liikkeessä häntä ok. Riittävän vakaa ylälinja. Toivoisin 

voimakkaamman takapotkun. 

1885/13 Xantran Enchanting Elisabet AVO ERI4 

4v. Feminiininen tyyppi. Feminiininen pää. Hyvä luonne. Hyvä rinta, vahvat raajat. Korrekti turkki, 

värit, tan-värit, kallon mittasuhteet, korvat, silmät, pigmentti, purenta, hampaat, silmäluomet, 

huulet, lantio, häntä. Riittävän vakaa ylälinja. Liikkeessä korrekti häntä. Tasapainoinen liike, hyvä 

draivi ja potku. 



LV36256/15 Zhu Zhu Rosa Joneedle AVO EH 

22kk. Feminiininen tyyppi. Hyvä pää ja otsapenger. Hyvä luonne ja pigmentti. Tumma tan-väri. 

Eturinta ja rinta ok. Toivoisin vakaamman ylälinjan. Korrekti turkki, kallon ja kuono-osan 

mittasuhteet, silmät, korvat, kuono, purenta, hampaat, silmäluomet, huulet, lantio ja häntä. 

Liikkeessä tasapainoinen, korrekti häntä. 

43053/13 Zweierteam Vitellina AVO ERI 

3v. Feminiininen tyyppi. Voimakas narttu. Hyvä luusto, vahva pää, kuono ja raajat. Toivoisin 

tummemman tan-värin. Kompakti ylälinja, tasapainoinen. Korrekti turkki, värit, korvat, silmät, 

nenä, kuono, purenta, hampaat, silmäluomet, huulet, pigmentti. Hyvä luonne. Liikkeessä ylälinja 

tarpeeksi vakaa, hieman korkea häntä. 

60526/09 Berondan Belicia VAL ERI2 

7½v. Tyypiltään vahva narttu, hyvä luusto, luonne, pää, kaula ja rinta. Hieman mustaa väriä 

eturaajojen tan-värissä. Vakaa ylälinja, tasapainoinen. Korrekti turkki, värit, kallon mittasuhteet, 

korvat, silmät, purenta, hampaat, silmäluomet, huulet. Liikkeessä korrekti ylälinja ja häntä. Hieman 

löysä kyynärpäistä. 

49003/10 Funatic Now I’m Stepping Out VAL EH4 

6½v. Tyypiltään feminiininen. Hyvä rinta. Toivoisin kompaktimman ylälinjan. ??? puuttuu. 

Toivoisin tummemmat silmät ja enemmän itsevarmuutta. Liikaa valkoista poskessa. Korrekti turkki, 

väri, kallon mittasuhteet, korvat, silmät, silmäluomet, huulet. Liikkeessä korrekti ylälinja ja häntä. 

Tasapainoinen. 

42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

2½v. Tyypiltään voimakas narttu. Voimakas luusto. Hyvä luonne, pää ja kaula. Korrekti turkki, 

värit, kallon mittasuhteet, korvat, silmät, silmäluomet, huulet, purenta, hampaat, nenä, kuono, 

pigmentti, lantio, häntä, ylälinja. Liikkeessä korrekti ylälinja ja häntä. Tasapainoinen. 

36501/11 Zweierteam Tazetta VAL ERI3 

6v. Feminiininen tyyppi. Hyvä luusto. Toivoisin tummemman tan-värin. Hyvä pää, kaula ja 

ylälinja. Korrekti turkki, värit, kallon mittasuhteet, korvat, silmät, silmäluomet, huulet, purenta, 

hampaat, nenä, kuono, pigmentti, lantio, häntä ja rinta. Liikkeessä korrekti häntä. Hieman ilmava 

kyynäristä. Liikkuu hyvin ikäisekseen. 

48290/08 Black Amiikos Irmgaro Imara VET ERI3 

8½v. Feminiininen tyyppi. Hyvässä kunnossa. Hyvät kallon mittasuhteet. Tumma tan-väri. Hyvä 

pää ja silmät. Korrekti purenta, korvat, silmäluomet, huulet, kuono, pigmentti. Ylälinja edelleen 

vakaa. Seistessä häntä menee rungon alle. Liikkeessä vakaa ylälinja, korrekti häntä. 

10069/06 Fridkullas Ultra Bra VET ERI 

11½v. Feminiininen tyyppi. Erittäin hyvässä kunnossa ikäisekseen. Vahvat raajat. Toivoisin 

tummemman tan-värin ja silmät. Korrektit korvat, kallon mittasuhteet, silmäluomet, huulet, 

pigmentti, lantio, häntä. Ylälinja edelleen kompakti. Liikkeessä edelleen tasapainoinen ja hyvä 

ylälinja ja häntä. 

52816/08 Funatic Oh Whad’ya Know VET ERI2 

8½v. Feminiininen tyyppi. Hyvä luonne, heiluva häntä. Hyvä turkki ja värit. Hyvä pää ja ilme. 

Korrektit korvat, silmät, purenta, nenä, kuono, hampaat, silmäluomet, huulet, pigmentti, lantio ja 

häntä. Hyvä leveä rinta. Kompakti ylälinja. Korrekti häntä ja ylälinja liikkeessä, tasapainoinen. 

19168/08 Funatic Qt-Ness VET ERI4 

9v 2kk. Feminiininen tyyppi. Hyvä turkki, värit. Hyvä tan-väri. Vahvat raajat. Korrektit kallon ja 

kuono-osan mittasuhteet, korvat, silmät, purenta, kuono, silmäluomet, huulet, ylälinja, lantio, häntä 

ja kulmaukset. Liikkeessä häntä ja ylälinja korrektit, erittäin hyvä draivi ja potku. 

50881/07 Gunhild Vom Gipfelfeuer VET ERI1 SA VET-VSP 



10v 4kk. Feminiininen tyyppi. Hyvä turkki, luonne. Feminiininen pää ja ilme. Leveä ja syvä rinta. 

Korrektit värit, raajat, kallon mittasuhteet, korvat, silmät, silmäluomet, huulet, purenta, kuono, 

nenä, pigmentti. Edelleen vakaa ylälinja. Häntä ja ylälinja korrektit liikkeessä. Koira liikkuu 

edelleen vaivattomasti. 

Kennel Riccarron (Rico Enrico, Rolls Royce, Santa Fe, Shangri La) KASV1 KP ROP-kasv 

Ryhmä koostuu laadukkaista koirista. 2 eri yhdistelmää. Hyvät luustot, päät, värit, tumma tan-väri. 

Liikkuvat hyvin. 

Kennel Vuorenpeikon (Monopol, Hania, Mailly, Noora) KASV2 KP 

3 yhdistelmää. Yhtenäinen, päät ja pään valkoiset merkit samankaltaiset. Hyvät turkit ja ilmeet. 

 

 


