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Bernoban Jätkänshakki FIN33803/04  JUN ERI3 
Hyvin kehittynyt 1v, hyvin urosmainen oikeamuotoinen hyväilmeinen uroksen pää. Niukasti leikkaava purenta. Hyvä kaula, 
lupaava eturinta, tasapainoisesti kulmautuneet hyväasentoiset raajat. Tilava runko. Liikkuu varsin hyvin. Taipumus nostaa 
häntäänsä, erinomainen käytös. 
Maroussia Crocodile-Coach FIN45494/04  JUN ERI2 VASERT 

Erittäin hyvin kehittynyt 10 kk ikäinen uros, hyvä sukupuolileima, kaunisilmeinen oikeanmuotoinen uroksen pää. vahva kuono, 
leikkaava purenta, oikeanmuotoinen tilava runko, niukasti kulmautuneet hyväluustoiset rajat, liikkuu varsin hyvin, nostaa 
häntäänsä. Erinomainen itsevarma käytös. 
Maroussia Zephyr-Zeus FIN16646/04  JUN EH4 

15 kk hyvin urosmainen, oikeat mittasuhteet, voimakas hyväilmeinen pää, leikkaava purenta, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, 
oikeamuotoinen runko, liikkuu sivusta hyvin mutta edestä varsin löysästi, tänään selkä pettää liikkeessä ja häntä nousee, 
punertava sävy turkissa, erittäin miellyttävä käytös. 
Riccarron Lancelot FIN19276/04  JUN ERI1 PU1 SERT VSP 
Upeasti kehittynyt junioriuros, voimakas luusto, oikeat mittasuhteet, erinomainen oikeanmuotoinen voimakas urosmainen pää, 
leikkaava purenta, kaunis kaula, tasapainoisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat, erinomainen tilava runko, oikeamuotoinen 
rintakehä ja eturinta, liikkuu erittäin hyvin, korkealle kiinnittynyt korkealla kannettu häntä. 
Maroussia Yoshid-Yingyong FIN38293/03 NUO EH1 

24kk nuori uros, hyväilmeinen oikeamuotoinen uroksen pää, hyvä kaula, riittävä eturinta, oikeamuotoinen rintakehä, 
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, joiden luuston toivoisin voimakkaammaksi, liikkuu sivusta hyvin, edestä löysästi, 
erinomainen käytös. 
Maroussia Sisley FIN33926701 AVO EH1 

Erittäin voimakkaasti kehittynyt, hyvin urosmainen, kaunisilmeinen voimakas uroksen pää, erittäin niukka purenta, jossa osa 
hampaista laskeutunut, hyvä kaula, erittäin hyvä raajaluusto, lyhyt olkavarsi, oikeamuotoinen runko, liikkuu edestä erittäin 
löysästi kerien, kääntää käpäliään ulos, miellyttävä käytös. 
Milbu Fabio to Mantelisilmän FIN10777/02  AVO H 

Turhan kapea 4-vuotias, kaunisilmeinen oikeailmeinen uroksen pää, leikkaava purenta, alaleuan tulisi olla voimakkaampi, hyvä 
kaula, riittävä raajaluusto mutta heikko ranne, liikkuu edestä löysästi, selkä pettää liikkeessä, häntä kiertyy erittäin voimakkaasti, 
miellyttävä käytös. 
Maroussia Shelby FIN33924/04 VAL ERI3 PU4 

Hyvin kehittynyt 3-vuotias, hyväilmeinen uroksen pää, jonka toivoisin oleva hivenen voimakkaampi, leikkaava purenta, hyvä 
kaula, oikeanmuotoinen runko, riittävä raajaluusto, liikkuu takaa kintereitään ulos kääntäen ja edestä kerien, miellyttävä käytös. 
Maroussia Sidney FIN33925/01  VAL ERI2 PU3 

Erittäin urosmainen erinomainen voimakas kokonaisuus, erinomainen rajaluusto, hyväilmeinen voimakas oikeailmeinen uroksen 
pää, leikkaava purenta, hyvä kaula, tilava oikeamuotoinen runko, tasapainoisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat joskin 
lantio aavistuksen luisu, miellyttävä käytös. 
Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI1 PU2 
Kaunislinjainen voimakas hyvin tasapainoinen uros, hyväolmeinen oikeamuotoinen vahva uroksen pää, erittäin kaunis kaula, 
tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, oikeamuotoinen tilava rintakehä, liikkuu erittäin hyvin joskin takaa 
hieman ahtaasti, miellyttävä käytös. 
Mantelisilmän Olivia FIN27272/04  JUN H 

Vielä varsin kevytrakenteinen ja luustoinen juniori, hyvin feminiininen, kaunis ilmeinen runkoon sopiva nartun pää, purenta ok, 
vaalea kirsupigmentti, riittävä kaula, niukasti kulmautuneet kevytluustoiset raajat, vielä kehittymätön mutta riittävän syvä 
rintakehä, saisi liikkua tehokkaammin, viehättävä olemus. 
Riccarron la Fayette FIN19280/04  JUN ERI1 PN1 SERT ROP 

Upeasti kehittynyt voimakasrakenteinen anatomisesti korrekti 13 kk ikäinen narttu, viehättäväilmeinen voimakas nartun pää, 
hieman alaskiinnittyneet korvat, kaunis kaula, tasapainoiset ja hyvin kulmautuneet sopivaluustoiset raajat, hyvin kehittynyt 
oikeamuotoinen runko, liikkuu vaivatta, viehättävä kokonaisuus. 
Maroussia Zacher FIN16640/04  NUO ERI1 PN3 VASERT 
Erittäin hyvin kehittynyt kaunislinjainen, hyvin narttumainen, voimakas, oikeat mittasuhteet, kaunis nartun pää, hyvä kaula, 
eturinta saa vieläkin kehittyä mutta runko on oikeamuotoinen, tasapainoisesti kulmautuneet oikea-asentoiset raajat, liikkuu 
vaivatta joskin löysästi edestä, viehättävä käytös. 
Atelier’s Dietlinde FIN45095/02 AVO H 

Kevytluustoinen ja lyhytlinjainen, hyvin narttumainen, runkoon sopiva hyvin kaunisilmeinen pää, leikkaava purenta, haalistunut 
kirsu, riittävä kaula, turhan kapea runko, pysty lapa, lyhyt olkavarsi, kevyt raajaluusto, liikkuu sivulta vaivatta edestä hyvin 
löysästi, varsin viehättävä olemus. 
Maroussia Tara FIN12572702  AVO EH 

Voimakas rakenteinen aikuinen narttu, voimakas oikeamuotoinen pää, vaaleat silmät ja kirsu häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, 
tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, oikeamuotoinen tilava rintakehä, liikkuu sivusta vaivatta mutta 
lannettaan köyristäen ja edestä epäpuhtaasti, miellyttävä käytös. 
Zestful Chelsea av Milkcreek FIN42578/03  AVO H 
Kapearunkoinen ja kevytluustoinen 2-vuotias narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, riittävä kaula, kehittymätön eturinta ja 
rintakehä, puutteellinen eturaajojen kulmaus, kevyt raajaluusto, liikkuu sivulta vaivatta edestä löysästi ja voimakkaasti kerien, 
ujo käytös. 
Amoroosa FIN19108/01  VAL H 

Pulskassa kunnossa esitetty aikuinen, kaunisilmeinen pää, leikkaava purenta, lyhyt kaula, oikeamuotoinen tilava runko, riittävä 
raajaluusto, selkä painuu sekä seistessä että liikkeessä  ja ylipaino häiritsee muutenkin löysää ja kerivää etuliikettä, miellyttävä 
käytös. 
Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00  VAL ERI1 PN2 

Erittäin tasapainoinen hyvin kehittynyt kaunislinjainen narttu, kaunisilmeinen runkoon sopiva pää, leveä leikkaava purenta, hyvä 
kaula, niukasti kulmautuneet hyväluustoiset raajat, oikeanmuotoinen tilava runko, liikkuu vaivatta, miellyttävä käytös. 



Riccarron Zimazuu FIN32630/98 VAL ERI2 PN4 

Erinomaisessa kunnossa esitetty aikuinen narttu, erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen oikeanmuotoinen pää, leikkaava 
purenta, erinomainen kaula, tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat, liikkuu vaivatta rodunomaisesti, miellyttävä 
käytös. 
 
 


