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Alte Sage Badimo FIN26104/04  JUN ERI1 PU3 VASERT 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula. Vahva luusto. Erittäin hyvä rinta ja runko, sopiviin 
kulmauksiin. Liikkuu erittäin hyvällä pitkällä askeleella, edestä hieman löysästi. Hyvä väritys ja luonne. 
Beneco’s Asterix FIN27580/04  JUN H 
Hyvän tyyppinen junioriuros, joka kooltaan turhan pieni. Hyväilmeinen pää, joka voisi olla pidempi. Oikea purenta. Hyvä luusto. 
Oikeanmallinen, mutta hieman lyhyt runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella edestä ja takaa. Hyvä luonne. 
Janipan Balou FIN39264/04  JUN EH2 
Erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen junioriuros. Hyväilmeinen pää. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä luusto. Hyvä runko. 
Eturinta saa vielä kehittyä. Melko hyvät tassut. Saisi olla paremmin kulmautunut varsinkin edestä. Liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella. Hyvä väritys ja luonne. 
Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04  JUN EH3 

Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen junioriuros. Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta. Riittävä kaulan pituus. hyvä luusto ja 
runko. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvät polvikulmat. Liikkeessä etuosa painuu. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä 
väritys. Karvapeite turhankin kiharaa. Hyvä luonne. 
Momandan Rolling Stone FIN30899/03  NUO EH2 

Erittäin hyvän tyyppinen nuori uros. Voimakas kallo-osa, muuten hyvä pää. Oikea purenta. Silmät saisivat olla tummat. Vahva 
kaula ja luusto. Hyvä runko, turhan pitkä lanneosa. Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä turhan leveästi. 
Hyvä väritys ja luonne. 
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 NUO ERI1 PU2 SERT 
Erinomainen tyyppi. Sopiva koko. Hyväilmeinen kaunis pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja luusto. Hyvä eturinta ja runko hyvin 
kulmauksin. Liikkuu hyvällä askeleella, Hyvä luonne. 
Hardy v. Hubelihof  FIN31993/03  AVO ERI1 
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, jolla hyvä pää ja purenta. Silmät voisivat olla ?. hyvä kaula ja luusto. Hyvä runko. 
Eturinta voisi olla hieman parempi. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 
Jlijoscha vom Stershihubel FIN31891/03  AVO H 

Hyvän tyyppinen sopivan kokoinen uros. Hyvä pää ja purenta. Vaaleat silmät. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hyvä eturinta, lyhyt 
runko. Etukulmaus saisi olla parempi, takana sopiva. Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä väritys ja 
luonne. 
Maroussia Tarzan FIN12570/02 FIN12570/02  AVO H 

Pienikokoinen ja hieman feminiininen uros. Hyvä pää, oikea purenta. Silmät saisivat olla tummat. Hyvä luusto, lyhyt runko. 
Riittävät kulmaukset. Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu edestä hieman harottaen, hyvä sivuaskel. Hyvä luonne. 
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02  VAL ERI1 PU1 ROP RYP2 

Erittäin hyvän tyyppinen sopivan kokoinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Vahva kaula. Hyvä eturinta ja runko. 
Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä häntä ja väritys ja luonne. 
Beneco’s Proffa FIN24598/99  VAL ERI3  

Erittäin hyvä tyyppinen keskikokoinen uros. Hyvä ? pää. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja luusto ja eturinta ja runko sopivin 
kulmauksin. Liikkuu edestä hieman ahtaasti. Hyvä sivuaskel ja häntä ja luonne. 
Coody van’t Pachthof FIN14164/04  VAL ERI2 PU4 

Erittäin hyvän tyyppinen sopivan kokoinen uros. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula. Vahva luusto. Hyvä eturinta ja runko sopivin 
kulmauksin. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä luonne. 
Maroussia Shelby FIN33924/01  VAL ERI4 

Erittäin hyvän tyyppinen sopivan kokoinen uros. Hyvä pää. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä luusto ja runko. Etuosa 
saisi olla paremmin kulmautunut. Sopivat polvikulmat. Liikkuu edestä tassut hieman sisäänpäin, takana ?. Hyvä luonne. 
Bellaffen Amor FIN35864/04  JUN EH1 

Pienehkö ja vielä kovin pentumainen nuori narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Hyväilmeinen kaunis pää. Oikea purenta. Tummat silmät 
ja riittävä luusto. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Sopivat kulmaukset. Etuliikkeet vielä leveät. Hyvä sivuaskel. 
Black Indira’s Unetar FIN19352/04  NUO H 

Pienehkö hyväntyyppinen nuori narttu. Pää voisi olla hieman pidempi. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Sopiva 
luusto. Hieman pehmeät ranteet. Saisi olla raajakkaampi. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Ei parhaassa turkissa 
tänään. Esitetään HYVIN. 
Maroussia Aida FIN19384/04  NUO EH4 
Erittäin hyvä tyyppinen nuori narttu. Hieman korkea kallo-osa. Hyvä purenta. Tummat silmät. Hyvä luusto. Hyvä eturinta ja 
runko ja kulmaukset voisi olla paremmat. Leveät etuliikkeet. Takaliikkeissä saisi olla enemmän työntöä. Ei parhaassa karvassa 
tänään. Hyvä luonne. 
Maroussia Xidnina FIN35293/03  NUO ERI1 PN1 SERT VSP 

Erittäin hyvä tyyppinen ja kokoinen nuori narttu, joka voisi olla ? .  Hyväilmeinen pää. Oikea purenta. Hyvä kaula, luusto ja 
runko. Kulmaukset voisi olla hieman paremmat. Liikkuu edestä hieman löysästi, takaa hyvin. Hyvä luonne. 
Riccarron Just Tiina FIN34141/03  NUO ERI2 PN2 VASERT 

Erittäin hyvän tyyppinen sopivan kokoinen nuorinarttu. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Oikea purenta, tummat silmät. Hyvä 
kaula ja luusto. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu edestä löysästi. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03  NUO ERI3 

Erittäin hyvän tyyppinen sopivan kokoinen nuori narttu. Korkea kallo-osa. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Hyvä 
luusto. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä runko sopivin kulmauksin. Liikkuu edestä hieman löysästi. Hyvä sivuaskel ja luonne. 
Beneco’s venla FIN21166/03  AVO H 

Hyvän tyyppinen sopivan kokoinen, mutta turhan tukevassa kunnossa oleva narttu. Otsapenger saisi olla loivempi. Hyvä purenta. 
Lyhyt kaula. Hyvä luusto. Hyvä eturinta. Runko saisi olla pidempi ja etukulmaus parempi. Liikkuu edestä ahtaasti. Hyvä 
sivuaskel. Liikkeessä korkea häntä. 
Black Indira’s Maxie FIN15469/02  AVO H 

Erittäin hyvän tyyppinen tukevassa kunnossa oleva narttu. Hyvä pää ja purenta. Tummat silmät. Vahva kaula. Hyvä luusto. 
Voimakas runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu lyhyellä takaaskeleella ja voimattomasti. Hyvä luonne. 
Beneco’s Qapri FIN36961/01  VAL ERI1 PN3 

Erittäin hyvän tyyppinen sopivan kokoinen narttu. Hyväilmeinen kaunis pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula. Sopiva 
luusto. Hyvä runko. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, edestä ja takaa löysästi. Hyvä luonne. 



Dagacia Felicia FIN19816/97  VET ERI1  PN4 ROP-VET 

Erittäin hyvä tyyppinen erinomaisessa kunnossa oleva VET-narttu. Melko voimakas kallo-osa. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja 
luusto. Hyvä runko hyvin kulmauksin. Liikkuu edestä leveästi muuten hyvin. Hyvä luonne. 
Janipan Dala FIN13869/97  VET EH2 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, hieman tukevassa kunnossa oleva narttu. Hyvä pää ja purenta. Tummat silmät. Lyhyt 
kaula. Sopiva luusto. Etulapa saisi olla parempi. Niukka polvikulmaus, joka jo hieman lihasköyhä. Ikä alkaa näkyä liikkeissä. 
Hyvä luonne. 
 
 

 

  


