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Hexa-Han Robbie Ruben FIN27037/04 JUN EH 
13kk, hyvä rungon pituus.  Lupaava tilavuus.  Hyvä ylälinja. Riittävä rungon luusto. Hyvät taka- riittävät etukulmaukset. Eturinta 

tarvitsee ymmärrettävästi aikaa. Lupaava pää, jossa hyvä profiili, täyteläinen kuono-osa, hyvät silmät ja korvat. Kirsupigmentti 

saisi olla syvempi, hyvä purenta. Erittäin lupaavat takaliikkeet, edessä vielä hiukan löysyyttä. Hyvä väritys. Kantaa häntäänsä  

kauniisti myös liikkeessä, tarvitsee kehäharjoitusta. 

Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04  JUN EH4 

99kk, erinomainen tasapainoisesti kehittynyt juniori uros, jolla äärimmäisen lupaavat liikkeet. Hyvä rungon pituus ja lupaava 

tilavuus. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä pään profiili. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä suupigmentti. Kaunis väritys. Vielä vähän 

takakorkeutta. Tulevaisuuden koira. 

Maroussia Crocodile-Coach FIN45494/04  JUN EH3 
9kk hyvä rungon pituus, voimakas luusto. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Lupaava rungon tilavuus. Hyvä ylälinja. 

Hyvä pään profiili. Lupaava kuono-osa. Kauniit korvat ja silmät. Hyvä väritys. Vielä hieman kapeat mutta suorat liikkeet. 

Erittäin lupaava juniori. 

Mar-Lini Niilo FIN40328/04  JUN EVA 

10kk, hyvä rungon pituus, riittävä  tilavuus ja kulmaukset. Vielä melko pieni pää, hyvät silmät, hyvät korvat. Vielä varsin kapea 

etuosa. Pään valkoinen melko runsas, muuten hyvä väritys. Kevyet liikkeet. Koira on erittäin tottumaton näyttelykehään, josta 

syystä sitä ei voi tutkia. 

Piharinteen Sebastian FIN28017/04 JUN H 

1v. hyvä rungon pituus ja riittävä tilavuus ja raajojen luusto. Eturinta tarvitsee aikaa. Kulmaukset saisi olla voimakkaammat. 

Kantaa häntäänsä varsin korkealla. Riittävän voimakas pää, jossa hyvä profiili. Hyvä purenta ja silmät. Kapeat mutta suorat 

takaliikkeet vielä, varsin tanssivat etuliikkeet. Karvapeite ei tänään parhaassa kunnossa. 

Riccarron Lancelot FIN19276/04  JUN EH2 
14kk, erittäin kaunis pää, jossa hyvä kallo, lupaava kuono-osa, hyvä purenta, hiukan matala korvien kiinnitys. Kauniit 

tasapainoiset kulmaukset. Hiukan pitkärunkoinen, etuosa vielä täytettä vailla. Erinomaiset takaliikkeet, etuliikkeet vielä 

kapeahkot. Muuten hyvä väritys mutta tassuissa niukasti valkoista. 

Riccarron Lucky Luke FIN19275/04  JUN EH1 

14kk. Hyvä rungon pituus. Kaunis ylälinja. Riittävä raajojen luusto. Hyvät kulmaukset. Hiukan pehmeät ranteet. Rintakehä saa 

huomattavasti täyttyä. Lupaava kallo. Voimakas otsapenger. Tasapurenta. Lupaava kuono-osa. Oikeassa eturaajassa runsas 

valkoinen. Erinomaiset takaliikkeet, vielä melko kapeat etuliikkeet. 

Riccarron Idefix FIN36417/03  NUOEH2 
15kk leikkisä uros. Tänään varsin karvattomassa kunnossa esitetty. Riittävä raajojen luusto. Hyvä rungon pituus. Hyvä ylälinja, 

hyvä etuosan leveys mutta täyte puuttuu vielä. Hyvä pään profiili. Lupaava riittävän voimakas kuono-osa. Tiukka purenta. Hyvät 

takaliikkeet, lupaavat etuliikkeet. 

Zweierteam Hibiscus FIN15974/04 NUO EH1 

15kk seistessään näyttävä uros, jolla hyvä rungon pituus, hyvä raajojen luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvä ylälinja. Rintakehä 

vielä varsin vajaa. Erittäin kaunis pää. Kauniit silmät, korvat, purenta. Melko kapeat mutta suorat takaliikkeet, rintakehän 

keskeneräisyys näkyy etuliikkeissä. 

Black Amiikos Amyas Aidan FIN21416/99  AVO EH 

6v. riittävän suuri, hyvä rungon pituus. Hiukan pehmeä ylälinja. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Varsin täyteläinen 

eturinta. Kaunis pää, joka saisi olla asteen urosmaisempi. Hyvä purenta. Terve liikunta. Karvapeite ei  tänään riittävässä 

näyttelykunnossa. 

Fridkullas Quo Vadis FIN17964/02 AVO EH4 
3v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Riittävät takakulmaukset. Aavistuksen jyrkkä lantio. Turhan korkea häntä liikkeessä. 

Rintakehä saisi olla täyteläisempi. Kaunis pää, jossa hyvä profiili. Kirsupigmentti saisi olla syvempi. Hyvät korvat, silmät, 

purenta. Hyvät takaliikkeet turhan kapeat etuliikkeet. Hyvä väritys. Kaunis karvapeite. 

Hexa-Han Pasifax FIN20787/03  AVO H 

2v 2kk, hyvät rungon mittasuhteet. Tasap. riittävät kulmaukset. Riittävä raajojen luusto. Hyvä ylälinja. Riittävän täyteläinen 

eturinta. Kaunis pää, jossa hyvä kallo, täyteläinen kuono-osa. Hyvä purenta. Tasapainoiset liikkeet. Valitettavasti ei tänään oma 

itsensä. 

Maroussia Shelby FIN33924/01  AVO ERI1 SERT FIN MVA 

3v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Riittävät kulmaukset. Varsin täyteläinen eturinta. Hyvä pään profiili, silmät voisivat olla 

tummemmat. Hyvä kuono-osa, pään valkoinen väritys varsin niukka. Etutassuissa ei valkoista. Hyvät liikkeet. 

Maroussia Sisley FIN33926/01  AVO ERI2 VASERT 

3v. voimakas, hyvät rungon mittasuhteet omaava uros. Hyvä raajojen luusto. Hyvät taka-riittävät etukulmaukset. Hieman 

pehmeyttä ranteissa, varsin täyteläinen eturinta. Hyvä pään profiili, kuono-osa voisi olla hiukan täyteläisempi, tasapurenta. Hyvät 

takaliikkeet, kauniit sivuliikkeet, etuliikkeissä hieman pehmeyttä. 

Rajaköörin Dohvelisankari FIN31778/02  AVO EH 
2,5 v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Niukat takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Hyvä ylälinja. Turhan pysty välikämmen. 

Kaunis pään profiili, tiukka purenta. Niukka huulipigmentti. Tänään pohjavillaton. Liikkeessä hieman iloinen häntä. Hyvät 

takaliikkeet. Riittävän vakaat etuliikkeet. 

Stonecrest Keen Gilbert FIN26588/02  AVO EH3 

3v.  Suuri kookas uros, jolla erinomainen rungon tilavuus, aavistuksen pitkä lanneosa. Riittävät etukulmaukset, hyvät 

takakulmaukset. Voimakas uroksen pää, jossa hyvä profiili. Voimakas täyteläinen kuono-osa. Tiukka purenta. Hyvä 

huulipigmentti. Liikkeet voisivat olla tehokkaammat. Niukka pohjavilla, tänään turhan kihara päälivilla. 

Vincent FIN32382/03  AVO EH 

3v. melko lyhytrunkoinen riittävän suuri uros. Kokoonsa nähden riittävä raajojen luusto. Hyvä ylälinja. Kulmaukset voisi olla 

voimakkaammat. Lyhyt kaula, joka näyttää vielä lyhyemmältä johtuen runsaasta karvoituksesta. Hyvä pään profiili. Kaunis 

väritys päässä. Täyteläinen eturinta. Hyvät liikkeet. 

Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3 PU3 
2,5 v. tasapainoinen nuori koira, jolla hyvä rungon pituus. Riittävän tasapainoiset kulmaukset. Hyvä raajojen luusto. Kaunis 

ylälinja. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Kaunis pää. Hyvät silmät, korvat, purenta. Erinomaiset taka- ja sivuliikkeet. Riittävän 

leveät etuliikkeet. Kaunis väritys. 

Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP 



3,5 v. kookas voimakas uros, jolla erinomainen raajojen luusto. Hyvät takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Hyvä ylälinja, 

eturinta . Voimakas tasapainoinen uroksen pää. Kauniit silmät, hyvät korvat, purenta. Tasapainoiset liikkeet. 

Stenhöjdens Calippo FIN44141/04  VAL ERI2 PU2 

4,5 v. voimakas uros, jolla hyvä rungon pituus ja tilavuus. Kaunis ylälinja, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä raajojen luusto. 

Kaunis pää, jossa riittävä otsapenger ja suupigmentti. Hyvä purenta. Hieman kapeat mutta suorat takaliikkeet. Hyvät sivuliikkeet. 

Zweierteam Grandis FIN42163/02  VAL ERI4 PU4 

2,5 v. riittävän suuri kokoonsa nähden erittäin jäntevä ja voimakas uros. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Kaunis 

ylälinja. Erinomainen uroksen pää. Täyteläinen kuono-osa. Riittävän pitkä kaula. Tasapainoiset liikkeet. 

Kotilinnun Eemeli FIN40200/94 VET ERI1 ROP VET BIS VET-4 

10 v 10kk. Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani, jolla hyvä rungon pituus. Tasapainoinen luusto, kaunis ylälinja. Erinomainen 

pää. Kauniit liikkeet. Ihana mainos pitkästä iästä ja terveydestä tälle rodulle. 

Alte Sage Bestia FIN26107/04  JUN EH 

13kk. Hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus. Riittävä rungon luusto. Kaunis ylälinja. Hyvät takakulmaukset, riittävät 

etukulmaukset. Hyvä pään profiili. Hyvä purenta. Riittävän tummat silmät. Lupaava kuono-osa. Vielä varsin kapeat mutta suorat 

liikkeet. Tänään melko niukassa karvassa. 

Black Indira’s Unetar FIN19352/04  JUN EH 

1,5 v. pienikokoinen narttu, joka on tasapainoisesti rakentunut. Kokoonsa nähden hyvä rungon tilavuus. Kaunis ylälinja. Hyvä 

pään profiili, lupaava kallo-osa. Hyvä purenta. Hyvä huulipigmentti. Terveet liikkeet. Ei tänään täydessä karvapeitteessä. 

Maroussia Aiko-Avelina FIN19387/04  JUN EH 

1v. hyvä rungon pituus. Riittävä raajojen luusto. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja. Kaunis narttumainen 

pää, lupaava kuono-osa. Hyvä purenta. Tasapainoiset liikkeet. Karvaton. 

Maroussia Zacher FIN16640/04 JUN ERI1 PN1 SERT VSP 

1v. tasapainoisesti kehittynyt voimakas jun narttu, jolla tasapainoiset kulmaukset. Kaunis ylälinja. Ikäisekseen erinomainen 

rungon tilavuus. Erittäin lupaava eturinta. Hyvä pään profiili ja purenta. Erinomaiset liikkeet. 

Riccarron La Fayette FIN19280/04  JUN ERI2 PN2 VASERT 

14kk. Kaunis tasapainoisesti rakentunut jun narttu, kaunis ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä rungon tilavuus. Kaunis 

liioittelematon nuoren nartun pää. Riittävä huulipigmentti, hyvä purenta. Hyvät sivuliikkeet, edessä hiukan löysyyttä. 

Riccarron Milla Magia FIN257322/04  JUN EH4 
13kk. Lupaava jun narttu, jolla hyvä rungon tilavuus ilman ylimääräistä painoakin. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Lupaava 

eturinta. Profiililtaan kaunis pää, joka saa ymmärrettävästi levietä. Vielä kapeat mutta suorat takaliikkeet. Edessä vielä nuoruuden 

löysyyttä. 

Zweierteam Ixora FIN39830/04  JUN EH3 

9kk. Sievä jun narttu, jolla hyvä rungon pituus. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja. Kaunis nasrrttumainen 

pää. Hyvä purenta. Erittäin lupaavat liikkeet. 

Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03  NUO EH2 

1,5 v. tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, jolla riittävä raajojen luusto, kaunis ylälinja. Erinomainen rungon tilavuus. Hyvät 

takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Lupaava eturinta. Kaunis tasapainoinen nartun pää. Miellyttävä ilme, hyvä purenta. 

Erinomaiset takaliikkeet, luonnolliset etuliikkeet. Tänään karvaton mikä laskee palkintosijaa. 

Maroussia Xalvadora FIN35292/03  NUO EH3 

1v 10kk. Hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvä raajojen luusto. Kulmaukset saisi olla voimakkaammat. Hyvä ylälinja. Lupaava 

rintakehä. Hyvä pään profiili. Hyvät korvat, silmät, purenta. Liian kapeat takaliikkeet. Saisi liikkua pidemmällä askeleella. 

Riccarron Just Magic FIN34140/03 NUO ERI1 

23kk. Hyvä rungon pituus. Erinomainen tilavuus. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Lyhyehkö häntä. Erittäin lupaava 

eturinta. Hyvä pään profiili. Riittävän täyteläinen kuono. Hyvä purenta. Kapeahkot mutta suorat takaliikkeet, hyvät etuliikkeet, 

erinomaiset sivuliikkeet. Riittävä karvapeite. 

Alppimajan Nana FIN25756/02  AVO ERI 
3v. hyvä rungon pituus. Erinomainen tilavuus. Hyvä ylälinja. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä eturinta. Riittävä 

raajojen luusto. Tasapainoinen voimakas nartun pää. Hyvä purenta. Hyvät takaliikkeet. Tasapainoiset etuliikkeet. Rinnan 

valkoinen epäsymmetrinen. 

Black Indira’s Kizzmotar FIN41793/00  AVO ERI2 

4,5v. voimakas narttu, jolla hyvä ylälinja. Erinomainen rungon tilavuus. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyvä eturinta. 

Kaunis nartun pää. Hyvät silmät. Hyvät taka ja sivuliikkeet. Turhan sisäkierteiset etuliikkeet. 

Black Indira’s Maxie FIN15469/02  AVO ERI3 

3+ v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Riittävät etukulmaukset. Hyvät takakulmaukset. Hyvä eturinta. Hyvä pään profiili. 

Täyteläinen kuono-osa. Hyvä purenta. Hyvät takaliikkeet. Etuliikkeet voisi olla leveämmät. Pitäisi hankkia pienempi ruokakippo. 

Fridkullas Odile FIN10565/01  AVO ERI4 

4v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvät takakulmaukset. Riittävät etukulmaukset. Hyvä eturinta. Hyvä kallo. Riittävä 

otsapenger. Hyvä kuono-osa. Hyvät takaliikkeet. Etuliikkeet turhan voimakkaasti sisäänkääntyneet. 

Fridkullas Rhonda FIN12654/03  AVO ERI1 

2v 4kk. Hyvä rungon pituus, erinomainen tilavuus. Hyvä ylälinja. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Täyteläinen eturinta. 

Kaunis narttumainen pää, jossa hyvä kallo, riittävä otsapenger. Hyvä purenta. Hyvät sivuliikkeet. Kapeahkot, mutta suorat 

takaliikkeet. Riittävän leveät etuliikkeet. Tukevahko. 

Maroussia Kastanie FIN20600/02  AVO EH 

3v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvä ylälinja. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Eturinta saisi olla täyteläisempi. 

Pehmeähkö karvapeite. Hyvä kallo, kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Kapeahkot mutta suorat takaliikkeet. Hyvät sivuliikkeet. 

Eturinnan puute vaikuttaa etuliikkeisiin. 

Amoroosa FIN19108/01 FIN19108/01  VAL ERI3 
4v. Voimakas narttu, jolla hyvä rungon pituus ja tilavuus. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä eturinta. Kaunis nartun 

pää, jossa hyvä täyteläinen kuono-osa. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvät taka- ja sivuliikkeet. Riittävän vakaat etuliikkeet. 

Bernerdalens Gina FIN15261/03  VAL ERI2 PN4 
6v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Hyvä täyteläinen rintakehä. Hyvä kuono-osa. 

Kallo voisi olla muhkeampi. Riittävä suupigmentti, suuret silmät. Kapeat, mutta suorat takaliikkeet. Hyvät etuliikkeet. 

Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00  VAL ERI1 PN3 
4,5v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvä raajojen luusto. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Täyteläinen eturinta. 

Narttumainen pää, jossa riittävä otsapenger. Hyvät korvat, silmät, purenta. Erinomaiset liikkeet. 



Zweierteam Calendula FIN16375/99  VAL ERI 

6v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Erinomainen raajojen luusto. Hyvät etukulmaukset. Riittävät takakulmaukset. Kaunis ylälinja. 

Hyvä eturinta. Hyvä pään profiili. Riittävä huulipigmentti. Turhan pehmeät takaliikkeet. Hyvät etuliikkeet. 

Zweierteam Dracaena FIN38928/00  VAL ERI 

4,5 v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvät etukulmaukset. Niukat takakulmaukset. Hyvä eturinta. Kaunis narttumainen pää. 

Riittävän täyteläinen kuono-osa. Tänään varsin laiskat liikkeet. 

Zweierteam Excelsa FIN37129/01  VAL ERI4 

3,5 v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Eturinta voisi olla hiukan 

täyteläisempi. Kaunis voimakas pää. Riittävä huulipigmentti. Hyvät takaliikkeet. Riittävän tehokkaat etuliikkeet.  

    

 


