20050109 KAJAANI (KV) Eeva Rautala
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 JUN ERI 1 PU4 SERT
Erittäin hyväntyyppinen, voimakas nuori uros, hyvä maskuliininen pää, kaula voisi olla hieman
pitempi, erinomainne rintakehä, vielä hieman pehmeä selkä, jykevä luusto, riittävät kulmaukset, liikkuu
vetävällä askeleella, hyvä luonne.
Riccarron Lion King FIN19277/04 JUN H
Voimakasrakenteinen näyttävä uros, jolla erittäin vahva maskuliininen pää, riittävä kaula, voimakas
hieman pitkä runko, selkä vielä pehmeä, jykevä luusto, saisi olla paremmin kulmautunut, runsas karva,
liikkuu hyvin, valitettavasti kantaa häntäänsä liikaa selän yli, hännän vuoksi h.
Alpweiden Or Nothing FIN31389/03 NUO EH 2
Hyväntyyppinen ja kokoinen nuori uros, hyvä maskuliininen pää, jonka tulee vielä kehittyä kalloosastaan, kaula ok, hyvä suora selkä, rungon tulee kehittyä, eturinta puutteellinen, hyvä luusto ja
takakulmat, liian pysty lapa ja olkavarsi, liikkuu melko hyvin, ei parhaassa karvassa, vilkas luonne,
hieman korkea häntä.
Janipan Xseri FIN17731/03 NUO EH 4
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä selkä, rungon tulee vielä
kehittyä paljon, samoin eturinnan, voisi olla paremmin kulmautunut ja hieman vahvaluustoisempi, ei
parhaassa karvassa, liikkuu normaalisti, erittäin hyvä luonne.
Janipan Xson FIN17730/03 NUO ERI 1
Miellyttäväntyyppinen ja sopivan kokoinen uros, jolla hyväilmeinen pää, saa vielä kehittyä, riittävä
kaula, hyvä selkä ja rintakehä, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä karva,
liikkuu normaalisti, hieman korkea häntä liikkeessä, luonne ok.
Janipan Xsorro FIN17732/03 NUO EH 3
Hyvä tyyppi ja koko, maskuliininen pää, hieman vaaleat silmät, hyvä selkä ja rintakehä, luusto voisi
olla hieman vankempi ja eturaajat suoremmat, riittävästi kulmautunut, toivoisin paremmat etuliikkeet,
taka ok, häntä voisi olla suorempi, luonne ok.
Momandan Rantanplan FIN30897/03 NUO H
Melko hyvä tyyppi, maskuliininen pää, hyvä kaula, selkälinjan tulisi olla suorempi, rintakehän tulee
kehittyä vielä paljon, riittävät takakulmat, hieman pysty olkavarsi, luusto saisi olla hieman vankempi,
sivuliikkeet ok, hieman kapea takaa, raajat voisivat olla hieman korkeammat rungon pituuteen nähden,
luonne ok.
Alpweiden Iron Man FIN40761/00 AVO H
Erittäin voimakasrakenteinen uros, jolla maskuliininen hyväilmeinen pää, liian lyhyt kaula, hyvä
rintakehä, hyvä runko, erittäin vahva luusto, liian pysty lapa ja olkavarsi, saisi olla paremmin
kulmautunut takaa, pehmeät ranteet, hyvä karva, liikkuu normaalisti, häntä voisi olla suorempi,
rauhallinen luonne.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 AVO ERI 2
Erittäin hyväntyyppinen uros, jolle toivoisin hieman suuremman ja maskuliinisemman pään ja
pidemmän kaulan, erittäin miellyttävä ilme, erinomainen selkä ja rintakehä, hyvä luusto, voisi olla
paremmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä luonne, liikkuu erittäin hyvin vetävällä askeleella.
Barunel Boy Scout FIN17736/02 AVO EH
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros, maskuliininen pää, hyvä kaula, ylälinjan tulisi olla suorempi, lantio
melko jyrkkä, rungon kehitys vielä kesken, hyvä luusto, riittävät takakulmat, saisi olla paremmin
kulmautunut edestä, liikkuu normaalisti, luonne ok, häntä voisi olla suorempi.
Bernario Pinkus FIN19124/00 AVO ERI 3
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, miellyttävä maskuliininen pää, riittävä kaula, erinomainen
ylälinja ja rintakehä, hyvä takaosa, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, liikkuu normaalisti, hyvä
luonne.
Black Indira’s Ladykiller FIN40583/01 AVO EH
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros, voimakas maskuliininen pää, riittävä kaula, ylälinja saisi olla
parempi, riittävä runko, luusto voisi olla vahvempi ja kulmaukset voimakkaammat, liikkuu normaalisti,
luonne ok.
Golan vom Worblental FIN32122/02 AVO T
Tyydyttävä tyyppi, pää voisi olla voimakkaampi kallo-osastaan, kirsun pigmentti saisi olla tummempi,
jonkin verran mustia läikkiä kuonon valkoisessa, nokisuutta tan-merkeissä, hyvä ylälinja ja rintakehän
muoto, riittävä luusto, liian suorat kulmaukset erityisesti taka-osassa, avoin karvapeite, kantaa
häntäänsä selän päälle kiertyneenä liikkeessä, puutteellisista kulmauksista johtuen liian jäykät
takaliikkeet. Hyvä luonne.

Janipan Osku FIN37823/01 AVO H
Voimakasrakenteinen hyväntyyppinen uros, jolla maskuliininen pää, toivoisin lempeämmän ilmeen,
mustemman kirsun, hyvä rintakehä, puutteellinen eturinta, etuasentoinen lapa ja olkavarsi,
etukulmaukset saisivat olla paremmat, liian suorat takakulmaukset, heikko kinner, liikkuu erittäin
kinnerahtaasti, joskin sivusta katsoen vetävästi, luonne ok.
Janipan Peter-Pan FIN41433/01 AVO ERI 1 VASERT
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, miellyttävä pää, kaula voisi olla pitempi, erinomainen selkä
ja rintakehä, sopusuhtainen luusto, voisi olla hieman paremmin kulmautunut, liikkuu hyvin vetävällä
askeleella, hyvä karva, hyvä luonne, häntä voisi olla suorempi.
Janipan Qastor FIN16757/02 AVO EH 4
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros, jolla hyvä pää, riittävä kaula, hyvä rintakehä, sopusuhtainen luusto,
riittävästi kulmautunut, takaliikkeet saisivat olla vapaammat, edestä ok, häntä voisi olla suorempi,
luonne ok.
Maroussia Tarzan FIN12570/02 AVO EH
Hyväntyyppinen uros, jonka toivoisin kookkaammaksi ja hieman maskuliinisemmaksi. Pää voisi olla
voimakkaampi. Hyvä kaula ja rintakehä, sopusuhtainen luusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa,
liikkuu normaalisti, vilkas luonne.
Alpenbach Prinz Junior FIN43090/97 VAL ERI 3 PU3
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, jolla hyvänmuotoinen ja maskuliininen pää. Kaula voisi olla
hieman pitempi. Erinomainen ylälinja ja rintakehä, vahva luusto, riittävät kulmaukset, eturinta voisi
olla hieman voimakkaampi, liikkuu hyvin vetävällä askeleella, erinomainen luonne, hyvä häntä.
Bernario Norman FIN28002/99 VAL ERI
Voimakasrakenteinen, erittäin hyväntyyppinen uros, hyvä maskuliininen pää, riittävä kaula, hyvä
ylälinja, hieman raskas runko, vahva luusto, hieman etuasentoinen lapa ja olkavarsi, eturinta voisi olla
selvempi, takakulmat ok, melko hyvät sivuliikkeet, mutta voisi olla vakaampi edestä ja takaa, hyvä
luonne.
Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI 4
Erittäin hyväntyyppinen uros, jolla miellyttävän maskuliininen pää, kaula voisi olla hieman pitempi,
erinomainen rintakehä, hyvä ylälinja, vahva luusto, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä,
eturinnan tule vielä kehittyä, liikkuu hyvin vetävällä askeleella, hyvä luonne, voisi olla aavistuksen
korkearaajaisempi.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI 2 PU2
Voimakas, erittäin hyväntyyppinen uros, erittäin hyvänmuotoinen maskuliininen pää, hyvä kaula,
erinomainen rintakehä sekä eturinta, vahva luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin hyvällä askeleella,
hyvä luonne.
Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP RYP 1
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, jolla miellyttävä pää, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen
rintakehä, vankka luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta, liikkuu hyvin vetävällä
askeleella, erinomainen iloinen luonne, miellyttävä kokonaisuus.
Alpweiden Problems Not Me FIN40708/03 JUN ERI 1
Erittäin hyväntyyppinen juniorinarttu, jolla hyvä feminiininen pää. Hyvä kaula ja selkä, hyvin
kehittynyt runko, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, liikkuu vetävällä askeleella, hieman ahdas takaa,
erinomainen luonne.
Janipan Zimppeli FIN40398/03 JUN EH
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori narttu, pään tulee vielä voimistua, hyvä kaulan pituus,
erinomainen ylälinja. rungon tulee vielä kehittyä, hyvä eturinta, riittävä luusto, hyvin kulmautunut,
vetävät liikkeet, erinomainen luonne, vatii kehittymisaikaa.
Janipan Åpal FIN13559/04 JUN EH 4
Hyvä tyyppi ja koko, pään tulisi olla parempi, liian loiva otsapenger ja kallo-osan tulee kehittyä, melko
pyöreät silmät, hyvä kaula ja ylälinja, vielä kehittymätön runko ja eturinta, sopusuhtainen luusto, voisi
olla hieman paremmin kulmautunut, liikkuu hyvin vetävällä askeleella, luonne ok.
Janipan Öster FIN17874/04 JUN EH
Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, pään tulee kehittyä, riittävä kaula, hieman luisu lantio, rungon
tulee kehittyä, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, liikkuu normaalisti, luonne ok, kaipaa vielä
itseluottamusta lisää.
Maroussia Aida FIN19384/04 JUN ERI 2
Voimakasrakenteinen erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla hyvä feminiininen pää, riittävä kaula, hyvä
selkä, erinomainen runko ja eturinta, hieman jyrkkä lantio, vahva luusto, voisi olla hieman paremmin
kulmatunut, liikkuu normalisti, hyvä luonne.

Tepantorpan Jetriina FIN15568/04 JUN ERI 3
Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, pään tulee vielä kehittyä kuono-osasta. Hyvä kaula ja selkä, hyvä
rungon kehitysaste, hyvä eturinta, riittävä luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu pitkällä askeleella hieman
kapeasti takaa, hyvä luonne.
Alpigiano Amato Aida FIN30418/03 NUO EH
Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu, jolla hyvänmuotoinen pää, riittävä kaula, hyvä rintakehä, hieman
luisu lantio, vahva luusto, hyvin kulmautunut, riittävä eturinta, liikkuu hyvin, kaipaa lisää
itseluottamusta esiintyäkseen hyvin.
Alpweiden Oberland Canada FIN31391/03 NUO EH
Miellyttävän tyyppinen narttu, feminiininen pää, kaula voisi olla hieman pitempi, erittäin hyvä
rintakehä, riittävä luusto, hyvät takakulmaukset, hieman pysty lapa ja olkavarsi, liikkuu hyvin, kaipaa
hieman lisää itseluottamusta, hyvin esitetty.
Bollbölen Doncella FIN28740/03 NUO H
Hyvä tyyppi, mutta pää melko kapealinjainen. Toivoisin paremman ilmeen, hieman suuret korvat, hyvä
kaula ja selkä, hieman jyrkkä lantio, hyvä rintakehä, luusto saisi olla voimakkaampi kokoon nähden,
riittävät takakulmat, etukulmat saisivat olla paremmat, hyvät reisilihakset, mutta liikkuu ahtaasti,
luonne ok.
Charonjen Occean Fever FIN13807/03 NUO EH
Hyvä tyyppi, feminiininen pää, hieman pyöreät silmät, toivoisin pehmeämmän ilmeen, riittävä kaula,
hyvä ylälinja ja rintakehä, eturinnan tulee kehittyä, hieman pysty lapa ja olkavarsi, hyvät takakulmat,
hyvä aktiivinen liikunta, luonne ok.
Janipan Xena FIN17734/03 NUO EH 4
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, pään tulee kehittyä kallo-osaltaan ja toivoisin paremman
otsapengereen ja ilmeen, riittävä kaula, erinomainen ylälinja ja rungon syvyys, hyvä luusto, riittävät
kulmaukset, liikkuu normaalisti, luonne rauhallinen, vaatii kehittymisaikaa.
Maroussia Xidnina FIN35293/03 NUO ERI 2 PN2 VASERT VACACIB
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, kauniin muotoinen ja feminiininen pää, hyvä kaula,
erinomainen ylälinja, sopiva runko, hyvä eturinta, vahva luusto, hieman pysty olkavarsi, riittävät
takakulmat, kauniit vetävät liikkeet, hyvä luonne, hyvä hännän asento.
Momandan Real Sugar FIN30902/03 NUO H
Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, liian korkeakalloinen pää ja jyrkkä
otsapenger, pyöreät vaaleat silmät, hieman raskaat korvat, kallo voisi olla pitempi, erinomainen runko
ja selkälinja, vahva luusto, hyvät takakulmat, pysty lapa ja olkavarsi, liikkuu hieman jäykästi edestä,
normaalisti takaa, häntä saisi olla suorempi, luonne ok.
Plaudite Great Touch FIN32408/03 NUO ERI 3
Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, pään tulee kehittyä, hieman pyöreät silmät, hyvä kaulan pituus ja
ylälinja, hyvä rungon tilavuus, sopusuhtainen luusto, hyvät takakulmat, hieman suorat edestä, liikkuu
vetävällä askeleella, luonne hyvä.
Riccarron Just Gold FIN34138/03 NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, kaunismuotoinen feminiininen pää, hyvä kaula,
erinomainen ylälinja ja rintakehä, vahva luusto, riittävästi kulmautunut, liikkuu kauniisti pitkällä
askeleella, hyvä häntä, erinomainen luonne ja esiintyminen, korkealuokkainen nuori narttu.
Alppimajan Noriko FIN25758/02 AVO T
Tyydyttävä tyyppi, feminiininen pää, riittävä kaula ja rintakehä, ylälinja voisi olla parempi, melko luisu
lantio, riittävä luusto, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu takakorkeasti,
takaliikkeet saisivat olla hieman vapaammat, lievä alapurenta.
Arancha vom Rummelsbach FIN15917/02 AVO EH 4
Voimakasrakenteinen hyväntyyppinen narttu, voimakas hyvämuotoinen pää, hieman raskaat korvat,
hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, vahva luusto, riittävät kulmaukset, saisi liikkua hieman vakaammin
takaa, sivusta ok, hieman pehmeä selkälinja.
Beneco’s Starlet FIN27660/00 AVO ERI 2
Voimakasrakenteinen kookas narttu, jolla hyvämuotoinen pää, hyvä kaulan pituus, vahva runko ja
luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin pitkällä askeleella, ei parhaassa karvassa, toivoisin hieman
feminiinisemmän yleisvaikutelman, luonne ok.
Janipan Peppi FIN41436/01 AVO ERI 1 PN3
Kookas voimakasrakenteinen narttu, toivoisin hieman feminiinisemmän pään ja yleisvaikutelman,
kaula voisi olla pitempi, hyvä rungon tilavuus, vahva luusto, voisi olla paremmin kulmautunut,
varsinkin edestä, hyvä karva, liikkuu hyvin, luonne ok, hieman lyhytrunkoinen.

Janipan Qata FIN16754/02 AVO H
Erittäin voimakasrakenteinen sopivankokoinen narttu, pää voisi olla feminiinisempi ja kaula pitempi,
hyvä rintakehä. Toivoisin suoremman selkälinjan, jykevä luusto, liian niukat kulmaukset edessä ja
takana ja liikkuu lyhyellä askeleella, häntä saisi olla suorempi, luonne ok.
Laurannan Jennihunajainen FIN34041/01 AVO H
Melko hyvä tyyppi, sopiva koko, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja kaula pitempi, hyvä rintakehän
tilavuus, riittävät kulmaukset, luusto saisi olla voimakkaampi, liikkeet voisivat olla vetävämmät,
rauhallinen luonne.
Maroussia Starlina FIN33930/01 AVO H
Voimakasrakenteinen hyväntyyppinen narttu, hieman voimakas kallo, hyvä kuono, riittävä kaula,
runko voisi olla syvempi ja eturinta selvempi, hyvä luuston voimakkuus, melko pysty lapa ja olkavarsi.
Hyvät takakulmat, saisi liikkua hieman vetävämmin, korkea häntä liikkeessä, voisi olla hieman
vapautuneempi kehässä.
Pemar’in Flashdance FIN23474/00 AVO EH 3
Pienehkö, mutta vankka narttu, toivoisin hieman pehmeälinjaisemman pään ja ilmeen sekä pitemmän
kaulan, erittäin hyvä runko ja ylälinja, vahva luusto, riittävästi kulmautunut, liikkuu vetävällä
askeleella, hyvät käpälät, hyvä turkki, hyvä luonne ja esiintyminen.
Riccarron Hoccus Poccus FIN40909/02 VAL ERI 1 PN4
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, feminiininen pää, hyvä kaula, erinomainen ylälinja, rinta ja
rintakehä. Hyvä luuston vahvuus, hyvät kulmaukset, liikkuu vetävällä askeleella, ei parhaassa karvassa.
Hieman liian tukevassa kunnossa. Hyvä luonne ja esiintyminen.
Momandan Mur Mur FIN42390/97 VAL ERI 4
Erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla hyvä pää, hieman raskaat korvat, riittävä kaula, hyvä selkä,
hieman tynnyrimäinen rintakehä, riittävästi kulmautunut, energiset liikkeet, vilkas luonne.
Riccarron Gold Fever FIN29999/01 VAL ERI 2
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen voimakas narttu, voimakas kalloinen pää, hyvä kuono-osa, riittävä
kaula, erinomainen selkä ja rintakehä, vahva luusto, hyvinkulmautunut, pehmeät ranteet, kauniit
sivuliikkeet, melko leveä edestä, hyvä luonne.
Tepantorpan Hindriikka FIN42371/00 VAL ERI 3
Voimakasrakenteinen erittäin hyväntyyppinen narttu, hyvä pää ja kaula, erinomainen runko ja ylälinja,
vahva luusto, pysty olkavarsi, hyvät takakulmat, vetävät sivuliikkeet, melko leveät edestä, hyvä luonne.

