JÄRVENPÄÄ E 20050611 USCHI EISNER
Alpenbach Prinz Junior FIN43090/97 VAL ERI
Voimakas, massava uros. Voimakas pää. Melko niukka (melkein tasapurenta) saksipurenta. Tummat silmät. Voimakas luusto. Hyvä rinnanleveys.
Kauniit kulmaukset. Seisoo raajat hieman ulospäin, liikkuu edestä hieman ahtaasti. Erinomaisesti hoidettu ja esitetty.
Ateliers Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI
Voimakas hyvinrakentunut uros. Kaunis pää, hieman lyhyt kaula. Selkä voisi olla asteen verran kiinteämpi. Kauniit kulmaukset. Raajat kääntyvät
seistessä ulospäin. Liikkuu hyvin.
Bernario Tor Steinsson FIN35231/02 VAL ERI
Massava uros. Kaunis pää. Hieman avoimet huulet. Kiinteä suora selkä. Erittäin hyvin muodostunut rinta. Kauniit kullmaukset. Seisoo edestä raajat
hieman ulospäin ja takaa hieman enemmän ulospäin. Sujuvat liikkeet, mutta tassut sisäänpäin.
Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI4
Voimakas oikeinrakentunut uros. Voimakas pää. Niukka saksipurenta. Hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin kaunis leveä rinta. Hyvät kulmaukset. Liikkuu
etu- ja takaraajat tassuista sisäänpäin, mutta maatavoittavasti.
Cei-Cei Ayrton FIN38984/01 VAL ERI
Oikein rakentunut uros. Kaunis pää. Erittäin kaunis ylälinja. Toivoisin enemmän eturintaa ja kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät. Voimakas luusto.
Kauniit kulmaukset. Hyvin kannettu häntä. Sujuvat liikkeet, edestä tassut sisäänpäin.
Cei-CeiBarrichello FIN38188/02 VAL ERI
Massiivinen, voimakas uros. Voimakas pää, hyvä ilme. Kaula voisi olla aavistuksen pidempi. Vaaka voisi näyttää vähän vähemmän painoa. Erittäin
kauniit kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.
Cei-Cei Boy Kimi Gimi FIN38183/02 VAL ERI1
Voimakas, oikeinrakentunut uros. Urosmainen pää. Hieman avoimet huulet. Erittäin kaunis ylä- ja alalinja. Hyvinmuodostunut rinta. Kauniit
kulmaukset. Erinomaiset liikkeet.
Coody van’t Pachthof FIN14164/04 VAL ERI
Voimakas, massiivinen uros. Voimakas pää. Hieman avoimet huulet. Kaula voisi olla pitempi. Kiinteä selkä. Voimakas luusto. Keskiruskeat silmät.
Aavistuksen verran lisää eturintaa olisi toivottavaa. Kauniit liikkeet, liikkuu edestä ja takaa tassut sisäänpäin.
Ferry v Gabiar FIN13252/98 VAL ERI
Voimakkaasti rakentunut uros, massiivinen pää. Avoimet huulet. Kaula voisi olla aavistuksen pitempi. Kaunis kiinteä ja suora selkä. Kulmaukset ovat
kunnossa. Rannenivelen tulisi olla kiinteämpi. Luomien tulisi olla tiiviimmät. Liikkuu verkkaisesti.
Maroussia Othello-Octave FIN25348/00 VAL ERI
Erittäin harmonisesti rakentunut uros. Urosmainen pää, jossa kauniin tiiviit huulet. Hyvä ilme. Tarpeeksi pitkä kaula. Kauniit kulmaukset. Hauskasti
kannettu häntä. Liikkuu eturaajat hieman ulospäin.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI3 PU4
Voimakas, massiivisesti rakentunut uros. Erittäin kaunis uroksen pää. Keskiruskeat silmät. Kaula voisi olla pitempi. Rinta voisi olla leveämpi. Suora
mutta ei aivan kiinteä selkä. Hyvät takaosan kulmaukset, etuosa hieman suora. Sujuvat liikkeet, mutta hieman tassut sisäänpäin.
Nelisilmän Quamquam FIN12703/98 VAL ERI
Harmoninen uros. Erittäin kaunis pää, hieman avoimet huulet. Hyvä ylä- ja alalinja. Hieman suora etuosa. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä rinnan
leveys. Kauniisti kannettu häntä. Liikkeessä etuosa ei ole aivan kiinteä.
Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VAL ERI2 PU1 ROP BIS-1
Erittäin hyvin rakentunut uros. Erittäin kaunis pää jossa hyvä ilme. Erinomainen ylä- ja alalinja. Hyvinmuodostunut rinta. Hyvät kulmaukset. Seisoo
oikein. Moitteettomat liikkeet.
Riccarron Garfield FIN29995/01 VAL ERI
Oikeinrakentunut uros. Urosmainen pää. Niukka saksipurenta. Kaunis kaulalinja. Laskeva lantio. Kiinteä selkä. Kulmaukset ovat kunnossa.
Voimakkaat liikkeet, etutassut hieman leveästi asettuneena.
Riccarron Hubba Bubba FIN40903/02 VAL ERI
Massiivinen voimakas uros. Erittäin vahva pää. Kaula voisi olla pitempi. Kiinteä suora selkä. Erittäin vahva luusto. Polvikulmaukset voisivat olla
selvemmät. Seisoo hieman raajat ulospäin. Rauhalliset liikkeet.
Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI
Vahva hyvinrakentunut uros. Voimakas pää. Mustat pigmenttiläiskät läsissä häiritsevät hieman ilmettä. Hyvä ylälinja. Hyvin muodostunut rinta.
Voimakas luusto. Seisoo edestä oikeasentoisesti, takaa hieman raajat ulospäinkiertyneesti. Kauniit liikkeet.
Zweierteam Grandis FIN42163/02 VAL ERI
Massiivinen lihaksikas uros, melkein liian vahva pää. Kaula voisi olla pitempi. Kiinteä selkä. Hyvä luuston vahvuus. Rinta voisi olla aavistuksen
leveämpi. Raajat kiertyvät takaa hieman ulospäin. Takaliikkeet voisivat olla tehokkaammat.
Tonnikeiju Punainen Paroni FIN22965/96 VET ERI1 ROP-VET BIS-2 VET
Erittäin kauniisti rakentunut uros, joka esitetään erinomaisessa kunnossa. Vielä erittäin kaunis väritys. Erinomainen liikkee laajuus. Uros, jota on ilo
esittää ja joka esiintyy hyvin.
Albern Perfect Charmer FIN39025/96 VET ERI4
Vajaa 9 v vanha narttu, erinomaisessa kunnossa. Esiintyy hyvin. Liikku hyvin ja esitetään erittäin hyvin. Erinomainen kokonaisvaikutelma.
Albern Proudly Presents FIN39023/96 VET ERI3
Vajaa 9 v vanha erittäin feminiininen narttu, erinomaisessa kunnossa. Erittäin kaunis karvapeite. Seisoo ja liikkuu hyvin, esiintyy iloisesti.
Dagacia Felicia FIN19816/97 VET ERI1 VSP VET
8 v vanha erittäin harmoninen narttu. Erittäin feminiininen. Esitetään erittän hyvässä kunnossa. Kaunis kiiltävä turkki. Hyvät laajat liikkeet.
Nelisilmän Pikanelli FIN19680/96 VET ERI2 PN4
Suuri voimakas narttu, kaunis pää. 9 vuotta vanha. Hyvä ilme. Erittäin kaunis väritys. Erittäin kaunis karvapeite. Liikkuu iloisesti ja voimakkaasti.
JÄRVENPÄÄ E 20050611 KATHARINA SCHWEIZER
Alte Sage Badimo FIN26104/04 JUN HYL
Kivekset eivät ole normaalit, uros hylätään kivesten vuoksi. Kivekset ovat liian pehmeät.
Beneco’s Anzo FIN27579/04 JUN H
Hyvänkokoinen uros. Voimakas luusto. Oikea karvapeite. Vielä kapea pää. Saksipurenta. Hieman vaaleat huulet ja kirsu. Tummanruskeat silmät.
Oikein asettuneet korvat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo takaa raajat hieman ulospäin. Riittävästi kulmautunut. Sujuvat ja riittävän tehokkaat
liikkeet. Etuosan liikkeet eivät aivan tasapainossa. Ystävällinen käytös.
Beneco’s Asterix FIN27580/04 JUN H

Hoikka uros. Keskikokoa pienempi. Tyyppiin sopiva luusto. Oikea karvapeite. Oikea pää yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo
eturaajat hieman ulospäin. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkeet ovat sujuvat ja tehokkaat. Ystävällinen käytös. Palkintosija määräytyy eturaajojen
asennon mukaan.
Bernoban Jukujuku FIN33802/04 JUN H
Vielä erittäin kapea uros, jolla on tyyppiin sopiva pää oikeine yksityiskohtineen. Hyvä, vielä heikosti lihaksia omaava, selkälinja. Kapea rinta. Sopiva
vatsalinja. Pikemmin kevyt luusto. Seisoo eturaajat ulospäin. Riittävät kulmaukset. Liikkeet voimakkaasti estyneet. Ystävällinen käytös. Palkintosija
määräytyy puuttuvien lihasten ja liikkeiden takia.
Bernoban Jätkänshakki FIN33803/04 JUN H
Lähinnä pienehkö uros. Tyyppiin sopiva luusto. Oikea karvapeite. Päässä oikeat yksityiskohdat lukuunottamatta huulien voimakasta
pigmenttipuutosta. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo hyvin raajoillaan ja on hyvin kulmautunut. Sujuvat ja riittävän tehokkaat liikkeet. Ystävällinen
käytös. Palkintosija määräytyy voimakkaan pigmenttipuutoksen vuoksi.
Black Indira’s Viljami FIN49304/04 JUN EH
Vielä hoikka uros. Sukupuolileima voisi olla selvempi. Tyyppiin sopiva luusto. Erittäin kaunis hoidettu karvapeite. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja.
Seisoo hyvin raajoillaan ja hyvin kulmautuneet raajat. Sujuvat ja riittävän tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Bollbölen Forrest Gump FIN42719/04 JUN H
Hyvänkokoinen uros, kuitenkin vajaa sukupuolileima. Sopiva luusto. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoessa ulospäin kääntyneet riitävästi
kulmautuneet raajat. Liikkeet eivät ole aivan harmoniset. Ystävällinen käytös. Vielä kapeassa päässä on oikeat yksityiskohdat.
Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 JUN EH
Erittäin hyvän kokoinen uros. Selvä sukupuolileima. Tyyppiin sopiva luusto. Oikea väritys, hotspot häiritsee vaikutelmaa. Rodunomainen pää jossa
oikeat yksityiskohdat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo hyvin raajoillaan ja on hyvin kulmautunut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet.
Ystävällinen käytös. Koiraa tulisi motivoida mieluummin puheella kuin makupaloilla.
Fridkullas Sarmander FIN33679/04 JUN ERI3
Erittäin hyvän kokoinen uros. Voimakas luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää jossa oikeat yksityiskohdat. Hieman vaaleat huulet. Voimakas
hyvin lihaksikas ja suora selkälinja. Rinta ei ole vielä täysin kehittynyt. Oikea vatsalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja hyvin kulmautunut.
Vapaat sujuvat erittäin tehokkaat liikkeet. Huulet ovet hieman vahvasti avoimet. Ystävällinen varma käytös.
Fridkullas Sitting Bull FIN33683/04 JUN EH
Hyvän kokoinen uros. Voimakas luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää jossa oikeat yksityiskohdat. Erinomainen ylä- ja alalinja. Seisoo hyvin
raajoillaan ja kulmaukset ok. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Vasen eturaaja meloo kuitenkin hieman ulospäin. Ystävällinen ja varma käytös.
Sinänsä muuten erinomainen uros saa etuosansa vuoksi erittäin hyvän.
Goldbear’s Prosecutor FIN40649/04 JUN EH
Erittäin hyvän kokoinen uros. Tyyppiin sopiva luusto. Hieman lyhyt karvapeite. Tyypillinen pää. Saksiputenta. Huulet ovat hieman vaaleat ja
roikkuvat. Vaaleanruskeat silmät. Oikein asettuneet ja kannetut korvat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Eturaajat hieman ulospäin asettuneet. Riittävät
kulmaukset. Vapaat sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Goldbear’s Prospector FIN40650/04 JUN EH
Tyypillinen uros. Erittäin hyvä koko. Oikea karvanlaatu. Voimakas pää joss hieman lyhyt kuono-osa. Huulissa hieman pigmenttipuutosta. Huulet
roikkuvat voimakkaasti. Vaaleanruskeat silmät ja hieman avoimet luomet. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo hyvin raajoillaan ja kulmaukset ovat
kunnossa. Sujuvat ja tehokkaat liikkeet. Ystävällinen ja varma käytös.
Hennalessin Heimdall FIN14414/04 JUN EH
Keskikokoa pienempi uros jossa pienoinen narttumainen vivahde. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Hieman narttumainen pää jossa muuten oikeat
yksityiskohdat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo hyvin raajoillaan ja hyvin kulmautunut. Sujuvat ja riittävän tehokkaat liikkeet. Ystävällinen
käytös.
Hexa-Han Robbie Ruben FIN27037/04 JUN EH
Erittäin hyvän kokoinen ja tyyppinen uros. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää. Huulissa vähäinen pigmenttipuutos. Tummanruskeat
silmät. Oikein asettuneet ja kannetut korvat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo edestä raajat hieman ulospäin. Erittäin hyvät kulmaukset. Sujuvat
liikkeet. Ystävällinen käytös. Koira tarvitsee ehdottomasti johdonmukaisen mutta kuitenkin hellän koulutuksen.
Life Spring’s Emir-Exodus FIN31741/04 JUN EH
Hyvän kokoinen uros. Tyyppiin sopiva luusto. Mustassa manttelissa on selvä punertava vivahde. Tyypillinen pää jossa oikeat yksityiskohdat, tosin
vaaleat huulet ja vähäinen pigmenttipuutos. Erittäin hyvä ylä-ja alalinja. Seisoo hyvin raajoillaan ja on hyvin kulmautunut. Sujuvat ja riittävän
tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Mar-Lini Niilo FIN40328/04 JUN EVA
Erittäin narttumainen ja kapea uros. Narttumainen pää. Purentaa ei voi tarkistaa, koska koira pyrkii näykkimään. Keskiruskeat silmät. Oikein
asettuneet korvat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin kapea rinta. Seisoo hieman raajat ulospäin. Riittävät kulmaukset. Erittäin kevyt luusto.
Riittävän tehokkaat liikkeet. Käytös ei ole rotumääritelmän mukainen.
Maroussia Bonzo FIN29338/04 JUN EH
Keskikokoa pienempi uros jolla sopiva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää jossa oikeat yksityiskohdat, kuitenkin vähäinen pigmenttipuutos ja
vaaleat huulet. Keskiruskeat silmät. Oikein asettuneet ja kannetut korvat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo hyvin raajoillaan ja hyvät kulmaukset.
Sujuvat ja hyvät tehokkaat liikkeet vasemman etutassun vammasta huolimatta. Ystävällinen ja varma käytös.
Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04 JUN ERI
Erittäin hyvän kokoinen uros. Voimakas luusto. Laineikas turkki. Tyypillinen pää jossa oikeat yksityiskohdat lukuunottamatta huulien ja sierainten
vähäistä pigmenttipuutosta. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja kulmautunut erittäin hyvin. Sujuvat vapaat ja hyvin
tehokkaat liikkeet
Maroussia Crocodile-Coach FIN45494/04 JUN ERI2
Hyvän kokoinen uros. Voimakas luusto. Oikea laineikas karvapeite. Oikeanlainen pää kaikkine yksityiskohtineen. Huulet hieman vaaleat. Oikea yläja alalinja. Oikein asettuneet raajat ja kulmaukset. Sujuvat liikkeet joissa on laajuutta ja työntöä. Ystävällinen ja varma käytös. Uros on erittäin hyvin
koulutettu.
Private Stefal Bundy EST-01621/04 JUN ERI4
Hyvän kokoinen uros. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Leveä pää jossa oikeat yksityiskohdat. Huulet hieman vaaleat. Erittäin hyvä ylä-ja alalinja.
Seisoo hieman eturaajat ulospäin. Erittäin hyvät kulmaukset. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Miellyttävä ja ystävällinen käytös.
Riccarron Lancelot FIN19276/04 JUN ERI1 PU2 SERT
Anatomisesti oikein rakentunut uros. Oikea hyvinhoidettu turkki. Tyypillinen pää jossa oikeat yksityiskohdat. Hieman vaaleat ja löysät huulet.
Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Eturaajat kääntyvät hieman ulospäin. Erittäin hyvät kulmaukset. Sujuvat, vapaat erittäin tehokkaat liikkeet.
Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 JUN ERI
Erittäin hyvän kokoinen uros. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää jossa oikeat yksityiskohdat. Poskihampaiden kohdalla pieni
pigmenttipuutos. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo oikein raajoillaan ja oikeat kulmaukset. Vapaat sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Ystävällinen
ja varma käytös.
Riccarron Marco Polo FIN25729/04 JUN EVA

Erittäin hyvän kokoinen uros. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Hieman narttumainen pää. Purentaa ei voi katsoa. Keskiruskeat silmät. Oikein
asettuneet korvat. Voimakkaasti roikkuvat huulet. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Vasen eturaaja kääntyy hieman ulospäin. Erittäin hyvät kulmaukset.
Sujuvat liikkeet. Etuliikkeet vielä hyvin löysät. Käytös ei vastaa uroksen ikää.
Riccarron Mickey Mouse FIN25728/04 JUN EH
Hyvän kokoinen uros. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Narttumainen pää ja hieman epäsymmetrinen väritys. Oikeat yksityiskohdat. Hieman vaaleat
ja roikkuvat huulet. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo oikein raajoillaan ja kulmaukset ok. Sujuvat ja tehokkaat liikkeet. Ystävällinen ja varma
käytös.
Ridon Hennet Ambassador EST-02567/04 JUN ERI
Erittäin hyvän kokoinen uros. Sopiva luusto. Laineikas turkki. Tyypillinen pää, jossa oikeat yksityiskohdat. Oikean poskihampaan kohdalla vähäinen
pigmenttipuutos. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Hieman lyhyt häntä. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja hyvät kulmaukset. Vapaat ja sujuvat liikkeet.
Ystävällinen käytös.
Tepantorpan Jaromir Jager FIN15563/04 JUN EH
Hyvän kokoinen uros. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Päässä oikeat yksityiskohdat. Hieman avoimet huulet. Pitkä kaula. Erittäin hyvä ylä- ja
alainja. Vasen eturaaja kiertyy voimakkaasti ulospäin. Riittävät kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Etuosa on vielä hyvin löysä. Ystävällinen käytös.
Tepantorpan Jules Werner FIN15566/04 JUN H
Vielä hyvin kapea ja narttumainen uros. Tyyppiin sopiva luusto. Oikea karvapeite. Kapea pää jossa oikeat yksityiskohdat. Hieman vaaleat huulet.
Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Hyvin pitkä häntä. Oikea eturaaja kääntyy hieman ulospäin. Riittävät kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Etuosa ei ole vielä
kiinteytynyt. Ystävällinen käytös.
Xantran Al-Akrapovic FIN34595/04 JUN ERI
Erittäin hyvän kokoinen uros. Voimakas luusto. Oikea karvapeite. Oikeanlainen pää yksityiskohtineen. Seisoo oikein raajoillaan ja kulmaukset ok.
Vapaat sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Zweierteam Hugonis FIN15975/04 JUN EH
Vielä normeihin mahtuva uros. Sopiva luusto. Laineikas turkki. Vielä sallitun rajoissa oleva oikean puoleinen kuonon väritys. Päässä oikeat
yksityiskohdat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Etu- ja takaraajat kääntyvät seisoessa hieman ulospäin. Riittävät kulmaukset. Erittäin tehokkaat liikkeet,
mutta selkä rullaa voimakkaasti. Koira on liian lihava. Ystävällinen miellyttävä käytös.
Alppimajan Peter-Pan FIN47304/03 NUO H
Kaiken kaikkiaan vielä kapea uros. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Kapea pää. Saksipurenta. Huulissa pigmenttipuutosta. Tummat silmät. Oikein
asettuneet korvat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Eturaajat kääntyvät hieman ulospäin. Riittävät kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Etuosa on vielä löysä.
Ystävällinen käytös.
Berndante Chocco FIN39235/03 NUO EH1
Erittäin hyvän kokoinen uros. Voimakas luusto. Oikea karvapeite. Pieni niskaläikkä. Pää on kaikkine yksityiskohtineen oikea. Huulet ovat hieman
vaaleat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Hieman lyhyt selkä. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja hyvin
tehokkaat liikkeet. Etuosa ei ole vielä kiinteytynyt. Ystävällinen ja miellyttävä käytös.
Bernerdalens Quattro FIN12601/04 NUO EH
Keskikokoinen uros. Sopiva luusto. Hoidettu turkki, jossa vain vähän alusvillaa. Pää kokonaisuudessaan hieman kapea. Tasapurenta. Vaaleat huulet.
Ruskeat silmät. Vasen silmäluomi ulottuu erittäin pitkälle. Erittän hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittän hyvin raajoillaan ja on hyvin kulmautunut.
Vapaat sujuvat liikkeet, pitkät etuliikkeet ja voimakas työntö Etuosa on vielä hieman löysä. Ystävällinen käytös.
Black Indira’s Umberto FIN19351/04 NUO H
Keskikokoa pienempi uros. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Voimakas pää jossa oikeat yksityiskohdat. Oikean alahuulen pigmenttipuutos häiritsee
vaikutelmaa. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo hyvin raajoillaan. Hyvät kulmaukset. Erittäin sujuvat ja tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Palkintosija määräytyy pigmenttipuutoksen vuoksi.
Riccarron Jolly Jumper FIN34137/03 NUOEH4
Harmoninen uros jolla hyvin hoidettu karvapeite. Voimakas pää. Hieman lyhyt kuono-osa. Huulissa on pigmenttipuutosta. Hyvin lihaksikas ylälinja.
Erittäin hyvin muodostunut rinta ja vatsalinja. Seisoo etu- ja takaraajat hieman ulospäin. Erittäin hyvät kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Etuosa ei ole
vielä kiinteytynyt. Liikkeessä selkä rullaa voimakkaasti. Ystävällinen käytös.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 NUO EH3
Hyvän kokoinen uros. Voimakas luusto. Karvapeite tällä hetkellä vailla alusvillaa. Tyypillinen pää jossa oikeat yksityiskohdat. Hieman roikkuvat
huulet. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan. Erittäin hyvät kulmaukset. Erittäin sujuvat ja tehokkaat liikkeet. Ystävällinen
käytös.
Zweierteam Hibiscus FIN15974/04 NUO EH2
Keskikokoa suurempi uros. Tyyppiin sopiva luusto. Oikeanlaatuinen karvapeite jossa vähän alusvillaa. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen.
Huulissa pigmenttivajetta. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan. Riittavan tehokkaat ja sujuvat
liikkeet. Etuosa on vielä löysä.
Alte Sage Bestla FIN26107/04 JUN EH
Vielä hieman kapea narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Saksipurenta. Keskiruskeat silmät ja luomi sulkeutuu pitkälle. Erittäin hyvä ylä- ja
alainja. Seisoo oikein raajoillaan. Kulmaukset oikeat. Hieman lyhyt olkavarsi. Sujuvat ja riittävän tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Alpweiden Real Jackpot FIN34667/04 JUN EH
Hyvän kokoinen narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Hieman vaaleat huulet. Erittäin hyvä ylä- ja
alalinja. Seisoo hyvin erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat liikkeet. Etuosa ei ole vielä kiinteytynyt. Miellyttävä käytös.
Atelier’s Idylle FIN44156/04 JUN EH
Pienehkö mutta harmoninen narttu. Laineikas turkki. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo hyvin
raajoillaan. Hyvät kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Kyynärpäät vielä löysät. Ystävällinen käytös.
Ateliers’s Illuzia FIN44157/04 JUN EH
Erittäin harmoninen narttu jolla sopiva luusto. Laineikas turkki. Oikeanlainen pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo
erittäin hyvin raajoillaan. Erittäin hyvät kulmaukset. Vapaat sujuvat erittäin tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Beatrice FIN40125/04 JUN EH
Harmoninen nuori narttu. Sopiva luusto. Laineikas turkki. Narttumainen pää oikeine yksityiskohtineen. Huulissa jonkin verran pigmenttipuutoksia.
Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja erittäin hyvät kulmaukset. Sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Etuosa ei ole vielä
kiinteytynyt. Miellyttävä käytös.
Berndante Din-Diggy FIN31863/04 JUN HYL
Suuri, liikaa ruokittu narttu. Keskivahva luusto. Oikea karvapeite. Alapurenta. Vaaleat huulet. Erittäin hyvä ylä- ja alainja. Seisoo erittäin hyvin
raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös. Hylätty purentavirheen vuoksi.
Berndante Dibienne FIN31862/04 JUN EH
Harmoninen narttu jolla sopiva luusto. Oikea karvapeite. Päässä oikeat yksityiskohdat. Vaaleat huulet. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo oikein
raajoillaan. Oikeat kulmaukset. Sujuvat ja riittävän tehokkaat liikkeet. Vahvasti avoimet huulet. Ystävällinen ja miellyttävä käytös.
Berndante Dorotea FIN31861/04 JUN EH

Suuri, liikaa ruokittu narttu. Voimakas luusto. Laineikas turkki. Päässä oikeat yksityiskohdat lukuunottamatta huonosti pigmentoituneita huulia.
Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan. Erittäin hyvät kulmaukset. Sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Hieman rullaava selkä.
Black Amiikos Kirima Kayla FIN26148/04 JUN EH
Hyvän kokoinen narttu. Keskivahva luusto. Hieman liikaa ruokittu. Oikea karvapeite. Narttumainen pää oikeine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä yläja alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat liikkeet. Koira tarvitsee ehdottomasti kehäkoulutusta.
Ystävällinen käytös.
Black Amiikos Pontiana Pris FIN26153/04 JUN EH
Erittäin hyvän kokoinen narttu, kuitenkin ruokittu liikaa. Keskivahva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Erittäin
hyvä ylä- alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan. Erittäin hyvät kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Kyynärpäät vielä löysät. Miellyttävä käytös.
Bollbölen Exquisite FIN18739/04 JUN ERI
Harmoninen narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Erinomainen ylä- ja alainja. Seisoo oikein raajoillaan
ja on oikein kulmautunut. Sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Kyynärpäät hieman ulospäin kääntyneet. Ystävällinen miellyttävä käytös.
Bollbölen Filippa FIN42721/04 JUN EH
Hyvän kokoinen narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Ei kanna korviaan täysin oikein. Kaikki muut pään yksityiskohdat ovat oikein. Suora selkä.
Oikea vatsalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on hyvin kulmautunut. Sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Kyynärpäät hieman ulospäin
kiertyneet.
Ditte van’t Pachthof FIN10803/05 JUN ERI3
Harmonisesti rakentunut narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen lukuunottamatta poskihampaiden alueella
havaittavaa pientä pigmenttipuutosta. Erinomainen ylä- ja alalinja. Seisoo oikein raajoillaan ja on oikein kulmautunut. Sujuvat ja riittävän tehokkaat
liikkeet. Miellyttävä ystävällinen käytös.
Goldbear’s Primrose FIN40653/04 JUN ERI
Harmonisesti rakentunut narttu. Sopiva luusto. Laineikas turkki ja vähän alusvillaa. Narttumainen pää oikeine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja
alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Vapaat sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Ravissa selkä rullaa.
Ystävällinen, miellyttävä käytös.
Janipan Åpal FIN13559/04 JUN ERI4
Harmonisesti rakentunut narttu. Sopiva luusto. Karvapeite ilman alusvillaa. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Suora selkä. Erittäin hyvä
vatsalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Miellyttävä, ystävällinen käytös.
Life Spring’s Emerdalia FIN31739/04 FIN EH
Harmonisesti rakentunut narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite ja silmiinpistävän tumma tan-väri. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Erittäin
hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo oikein raajoillaan ja on oikein kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Kyynärpäät vielä löysät.
Margarita Nigra Amalie FIN22885/04 JUN EH
Harmonisesti rakentunut narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Narttumainen pää oikeine yksityiskohtineen. Päässä minimivalkoinen piirto. Erittäin
hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on hyvin kulmautunut. Sujuvat ja tehokkaat liikkeet.
Margarita Nigra Analle FIN26136/04 JUN H
Suuri korkearaajainen narttu. Keskivahva luusto. Karvapeite ilman alusvillaa. Päässä oikeat yksityiskohdat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Kapea rinta.
Seisoo erittäin hyvin raajoillaan. Minimikulmaukset. Sujuvat liikkeet. Kyynärpäät kiertyneet voimakkaasti ulospäin. Miellyttävä käytös.
Maroussia Zacher FIN16640/04 JUN ERI2
Suuri voimakas narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Leveä suora selkä. Sopiva vatsalinja. Seisoo
erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Ystävällinen, miellyttävä käytös.
Private-Stefal Benita EST-01622/04 JUN EH
Hieman etuosastaan syvälle asettunut narttu johtuen hieman lyhyestä olkavarresta. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja
vatsalinja. Seisoo oikein raajoillaan ja on oikein kulmautunut. Vapaat, sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Koira voisi esiintyä vapaammin.
Private-Stefal Caileen FIN44287/04 JUN EH
Hyvänkokoinen narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Päässä oikeat yksityiskohdat, tosin huulet roikkuvat hieman. Hyvät lihakset selässä. Sopiva
vatsalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on riittävästi kulmautunut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Kyynärpäät vielä löysät.
Private-Stefal Candida FIN44870/04 JUN EH
Hyvänkokoinen narttu. Keskivahva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Valkeat merkit puuttuvat oikealta puolelta.
Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo oikein raajoillaan. Riittävät kulmaukset. Sujuvat ja riittävän tehokkaat liikkeet. Voisi esiintyä vapaammin.
Rajaköörin Extremissi FIN44318/04 JUN EVA
Hyvänkokoinen narttu. Sopiva luusto. Karkea peitinkarva. Tyypillinen pää. Koira ei anna katsoa hampaitaan. Huulissa on pigmenttipuutoksia. Erittäin
hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat, vähemmän tehokkat liikkeet. Käytös ei vastaa ikää. Ei
voida arvostella, koska koira ei näytä hampaitaan.
Riccarron LaFayette FIN19280/04 JUN EH
Hyvän kokoinen narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Päässä oikeat yksityiskohdat. Hieman vaaleat huulet. Hieman laskeva selkälinja. Erittäin
hyvä vatsalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat liikkeet. Kantaa liikkeessä häntäänsä oikealle kiertyneenä.
Ystävällinen käytös.
Riccarron Madam Tosca FIN25734/04 JUN EH
Hyvänkokoinen narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Päässä oikeat yksityiskohdat lukuunottamatt hieman vaaleita huulia. Oikea ylä- ja alalinja.
Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Takaraajat liikkuvat maa-ahtaasti. Kyynärpäät
vielä hyvin löysät.
Tepantorpan Jemina FIN15567/04 JUN EH
Suuri, karvattomassa kunnossa oleva narttu. Keskivahva luusto. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo
erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja riittävän tehokkaat liikkeet. Kyynärpäät kiertyvät hieman ulospäin. Ystävällinen
käytös.
Zweierteam Indica FIN39829/04 JUN EH
Hyvänkokoinen narttu. Pikemminkin kevyt luustoinen. Oikea karvapeite. Päässä oikeat mittasuhteet. Poskihammasalueella pientä pigmenttipuutosta.
Hieman punertavat sidekalvot. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoilla ja on riittävästi kulmautunut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat
liikkeet. Miellyttävä käytös.
Zweierteam Ixora FIN39830/04 JUN ERI1
Keskikokoinen narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin
raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Ystävällinen ja miellyttävä käytös.
Alpweiden Problems Not Me FIN40708/03 NUO H
Erittäin hyvän kokoinen narttu. Pikemminkin kevyt luusto. Karvapeite vailla alusvillaa. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Ei aivan kiinteä
selkä. Sopiva vatsalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on riittävästi kulmautunut. Riittävän tehokkaat liikkeet. Koira tarvitsee kehäkoulutusta.
Miellyttävä käytös.
Bernario Violetta FIN45732/03 NUO EH

Vahvaluustoinen keskikokoinen narttu. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Selkä antaa hieman periksi. Sopiva vatsalinja.
Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja riittävän tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Black Indira’s Tuhkimo FIN16125/04 NUO EH
Vahvaluustoinen keskikokoinen narttu. Oikea karvapeite. Päässä oikeat yksityiskohdat lukuunottamatta oikealla puolella poskihampaiden alueella
esiintyvää pigmenttipuutosta. Erittäin hyvä ylä- ja vatsalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja riittävän
tehokkaat liikkeet. Miellyttävä käytös.
Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 NUO EH
Hyvänkokoinen narttu. Keskivahva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin
hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat liikkeet. Kyynärpäät ovat vielä löysät. Hieman lyhyt häntä. Ystävällinen käytös.
Maroussia Xidnina FIN35293/03 NUO ERI4 SERT
Suuri vahva narttu. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Vahva selkä. Sopiva vatsalinja. Hieman lyhyt selklä. Seisoo erittäin
hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Vapaat, sujuvat, erittäin tehokkaat liikkeet. Ystävällinen ja miellyttävä käytös.
Nashira av Milkcreek RKF1508331 NUO ERI3
Keskikokoinen narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo oikein
raajoillaan ja on oikein kulmautunut. Vapaat, sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Riccarron Just Gold FIN34138/03 NUO ERI2 SERT
Suuri vahva narttu. Oikea karvapeite. Päässä oikeat yksityiskohdat. Erinomainen ylä- ja alalinja. Seisoo erinomaisesti raajoillaan ja on erinomaisesti
kulmautunut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet.
Riccarron Just Tiina FIN34141/03 NUO ERI1
Hyvänkokoinen narttu. Keskivahva luusto. Oikea karvapeite. Päässä oikeat yksityiskohdat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin
raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Ystävällinen ja miellyttävä käytös.
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 MUO EH
Suuri vahva narttu. Sopiva luusto. Oikea karvapeite. Raskas pää. Saksipurenta. Täyteläiset, eivät täysin pigmentoituneet huulet. Keskiruskeat silmät.
Oikein asettuneet korvat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat
liikkeet. Ystävällinen käytös.
Wunderbär Belline FIN45476/03 NUO H
Erittäin hyvänkokoinen narttu. Hoikka. Pikemminkin kevyt luusto. Oikea karvapeite. Päässä oikeat yksityiskohdat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja.
Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja riittävän tehokkaat liikkeet. Koiran pitäisi vielä kehittyä. Ystävällinen
käytös.
JÄRVENPÄÄ E 20050611 FRIEDRICH SCHWEIZER
Allgold FIN37328/01 AVO EH
Suuri, voimakas, vahvaluustoinen uros. Tyypillinen pää. Hieman vahva otsapenger. Ei aivan kiinteä ylälinja. Oikein muodostunut rintakehä. Sopiva
lanneosa. Seisoo erittäin hyvin ja kulmaukset ovat erittäin hyvät. Liikkeet eivät tasapainossa, pitäisi olla kiinteämmät. Vapaa, miellyttävä käytös.
Alpweiden No Matter What FIN35674/02 AVO ERI1 PU3 SERT
Keskikokoa suurempi. Oikein harmoninen, voimakas uros. Tyypillinen pää. Keskiruskeat silmät. Kirsun tulisi olla paremmin pigmentoitunut. Erittäin
hyvä ylä- ja alalina. Seisoo oikein raajoillaa. Raajakulmaukset oikeat. Sujuvat, laajat liigget. Kyynärpäät hieman löysät. Oikeat värimerkit.
Miellyttävä käytös.
Big Bluff von der Zimmerei SSV-BS 43705 AVO ERI
Vielä kovin nuori, hyvänkokoinen uros, joka tarvitsee vielä itseluottamusta. Erittäin hyvä pää. Oikea sukupuolileima. Erittäin hyvä selkälinja. Oikea
häntä. Erittäin hyvin muodostuneet rintakehä ja lanneosa. Seisoo hyvin raajoillaan. Hyvät kulmaukset. Miellyttävä, vapaa käytös. Erinomainen tumma
tan-väri, jossa valitettavasti pientä nokisuutta.
Black Amiikos Amyas Aidan FIN21416/99 AVO H
Pieni, tosin oikein harmoninen uros, jolla on symmetriset värimerkit. Sukupuolileima on hieman narttumainen. Erittäin hyvä pää, kuonon tulisi olla
pidempi. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvät kulmaukset ja seisonta. Heittää hieman etuosaansa. Ystävällinen ja miellyttävä käytös.
Black Indira’s Lady Killer FIN40583/01 AVO EH
Suuri, voimas sileäturkkinen uros jolla on erinomainen väritys ja hyvä karvapeite. Sopiva pää, joskin korvat ovat asettuneet liian taakse. Erinomainen
ylä- ja alalinja samoin kuin seisoma-asento. Erittäin hyvät kulmaukset. Ystävällinen ja varma käytös.
Black Indira’s Morrison FIN15466/02 AVO ERI4
Keskikokoa suurempi. Harmoninen, oikein värittynyt tyypillinen uros. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Erinomainen ylä- ja alalinja. Seisoo
oikein raajoillaan, oikeat kulmaukset. Ystävällinen ja varma. Sujuvat ja vapaat liikkeet.
Black Indira’s Rafter FIN32583/03 AVO EH
Suuri, voimakas, oikein värittynyt uros, jolla tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä-ja alalinja. Liikkeet eivät aivan
tasapainossa. Koiran tulisi olla kiinteämpi.
Cei-Cei Adrian FIN38985/01 AVO ERI
Harmoninen, muotoon sopiva uros. Voimakas luusto. Tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Päässä vähän valkoista. Erittäin hyvä ylä- ja
alalinja. Oikein asettuneet ja kulmautuneet raajat. Olkavarsi tarpeeksi pitkä. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Miellyttävä käytös.
Cei-Cei Blackmore FIN38184/02 AVO ERI
Erittäin hyvänkokoinen uros. Voimakas luusto. Tyyppiin sopiva pää. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvin kulmautuneet ja asettuneet raajat.
Sujuvat ja tehokkaat liikkeet. Vielä hieman löysät kyynärpäät. Ystävällinen ja varma käytös.
Fonacot’s Gandy Gambler FIN19663/03 AVO EH
Erittäin hyvänkokoinen. Tyyppiin sopiva pää. Vielä hieman heikko sukupuolileima. Lyhyt kuono-osa verratuna kallo-osaan. Erittäin hyvä ylälinja.
Seisoo hyvin raajoillaan. Erittäin hyvin kulmautunut etuosa. Takaosa ei ole aivan tasapainoinen. Sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Uroksen tulee
vielä vankistua.
Fridkullas Quoa Vadis FIN17964/02 AVO EH
Suuri, voimaks uros. Oikeat värimerkit. Sileä turkki ja tyyppiin sopiva pää. Hieman vaalea kirsu. Hieman taakse asettuneet korvat. Oikea selkälinja.
Erinomainen rintakehän muoto. Seisoon erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Erittäin hyvät tassut. Miellyttävä, ystävällinen,
varma käytös. Hännällä on taipumus kiertyä.
Haiko v Gabiar FIN47094/02 AVO EH
Tiivis, voimakas uros jolla tyyppiin sopiva luusto. Erittäin hyvä pää. Keskiruskeat silmät. Erittäin hyvä ylälinja. Hieman lyhyt häntä. Erittäin hyvin
muodostunut rintakehä. Sopiva lanne. Erittäin hyvin kulmautunut etuosa lukuunottamatta jonkin verran pehmeää rannetta. Erittäin hyvin kulmautunut
takaosa. Selän tulisi olla kiinteämpi. Erittäin hyvät liikkeet. Miellyttävä vapaa käytös.
Hexa-Han Pasifix FIN20787/03 AVO ERI3

Erittäin hyvän kokoinen ja muotoinen uros. Tyypillinen pää. Hieman avoimet huulet ja hieman heikosti pigmentoitunut nenä. Erinomainen ylälinja.
Erittäin hyvin muodostunut rintakehä. Sopiva lanne. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja erittäin hyvin kulmautunut. Omistaja osaa näyttää koiran
erinomaiset liikkeet.
Janipan Peter Pan FIN41433/01 AVO ERI2 SERT FIN MVA
Tyypillinen, voimakas, harmoninen uros jolla sopiva pää ja ruskeat silmät. Erittäin hyvä ylä ja alalinja. Seisoo oikea-asentoisesti raajoillaan ja on
oikein kulmautunut. Sujuvat ja erinomaisen tehokkaat liikkeet. Miellyttävä, varma käytös.
Janipan Xseri FIN17731/03 AVO EH
Erittäin hyvän kokoinen uros jolla tyyppiin sopiva pää. Erittäin hyvä selkälinja. Riittävä rintakehä. Lanneosan tulisi olla vankempi. Etuosan
kulmaukset ja raajojen asento oikeat. Takaosa on erittäin hyvin kulmautunut ja koiraa seisoo hyvin takaraajoilla. Sujuvat liikkeet. Varma ja
ystävällinen. Kaiken kaikkiaan koiran tulee vankistua. Kuono on liian lyhyt.
Lousanhof Balzac Granzweg AVO EH
Erittäin hyvät ääriviivat omaava uros. Tyypillinen pää oikeine yksityiskohtineen. Erinomainen selkälinja. Oikea häntä. Erittäin hyvin muodostunut
rintakehä. Sopiva lanne. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat liikkeet, lapa ja kyynärpäät hieman löysät.
Miellyttävä, ystävällinen käytös.
Milbu Fabio to Mantelisilmän FIN10777/02 AVO H
Erittäin hyvän kokoinen ja muotoinen uros. Erittäin hyvä pää jossa erinomaiset kallon ja kuono-osan mittasuhteet. Erittäin hyvin kehittynyt ylä- ja
alalinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja hyvin tehokkaat liikkeet. Käyttäytyy erittäin puolustavasti,
epävarmasti ja pidättyvästi. Ohjaajan on saatava koiralle enemmän itseluottamusta.
Momandan Rolling Stone FIN30899/03 AVO EH
Erittäin harmoninen vahvaluustoinen uros. Tyypillinen pää, jsokin hieman lyhyt kuono-osa ja avoimet huulet. Erinomaiset ääriviivat. Seisoo oikein ja
on oikein kulmautunut. Sujuvat liikkeet, tosin hieman estyneet oikealta puolelta. Käyttäytyy ystävällisesti ja miellyttävästi.
Av Myreborg Ursus Major FIN27481/03 AVO EH
Erittäin hyvänkokoinen ja hyvät ääriviivat omaava uros. Oikea pää, joskin silmät voisivat olla tummemmat. Erittäin hyvä selkälinja. Hyvin
muodostunut rintakehä. Erittäin hyvät kulmaukset. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan. Oikeat tassut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Käyttäytyy
ystävällisesti ja miellyttävästi. Uroksen tulee jonkin verran vankistua.
Rajaköörin Dohvelisankari FIN31778/02 AVO EH
Erittäin hyvän kokoinen ja hyvät ääriviivat omaava uros. Tyyppiin sopiva pää. Erinomainen ylälinja. Erittäin hyvin muodostunut rinta. Hyvä
lanneosa. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Seisoo oikein. Sujuvat liikkeet: takaliikkeet ovat oikeat, edessä löysät kyynärpäät ja vähemmän kiinteä
lapa.
Vincent FIN32382/03 AVO EH
Pienehkö, tiivis uros, jolla tyyppiin sopiva pää. Voimakas otsapenger ja hieman syvälle asettuneet silmät. Erittäin hyvä ylälinja. Erinomaisesti
muodostunut rinta. Sopiva lanne. Hieman liikaa ruokittu. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan ja erittäin hyvin kulmautuneet raajat. Erittäin hyvät tassut.
Hieman heikko nenäpigmentti. Liikkeessä hieman pehmeä selkä. Käyttäytyy ystävällisesti ja miellyttävästi.
Alpigiano Amato Aida FIN30418/03 AVO EH
Vahva nuori narttu jolla tyypillinen pää kaikkine yksityiskohtineen, joskin alaleuan oikean ja vasemmanpuoleinen I1 sijaitsevat hieman edessä.
Erittäin hyvä muoto. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erinomaisesti ja omaa erinomaiset kulmaukset. Sujuvat hieman edestä löysät liikkeet. Koiran
pitäisi saada hieman enemmän itsevarmuutta.
Alppimajan Noriko FIN25758/02 AVO H
Erittäin hyvänkokoinen narttu, tyyppiin sopiva pää. Riittävä kuononpituus. I2 jaI3 vasemmalla ja oikealla alapurentaiset. Voimakkaasti kihartuva
turkki. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisonta-asento ja kulmaukset oikeat. Erittäin hyvät tassut. Liikkuu takaa tassuahtaasti, oikeanpuoleinen etuosa
hieman meloen. Ystävällinen, varma käytös.
Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01 AVO ERI
Anatomisesti oikein rakentunut, oikeat ääriviivat omaava narttu. Tyyppiin sopiva pää, oikeat yksityiskohdat. Erittäin hyvä ylälinja, sopiva alalinja.
Erittäin hyvät tassut. Sujuvat, laajat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Seisonta-asento ja kulmaukset oikeat. Ystävällinen, varma käytös.
Annaciin Camilla FIN24741/03 AVO H
Tyypillinen narttu jolla sopiva luusto ja pää. Hieman lyhyt kuono-osa. Erittäin hyvin kehittyneet ylä- ja alalinja. Seisonta-asento ja etuosan
kulmaukset erittäin hyvät, takaosan kulmaukset hyvät. Liikkuu takaa tassuahtaasti. Oikeanpuoleiset etuliikkeet töksähtelevät ja epätasapainoiset.
Ystävällinen ja hyväntahtoinen käytös, varmuutta tulee vielä saada lisää.
Annaciin Caro FIN24742/03 AVO ERI
Keskikokoa suurempi, voimakas, harmoninen narttu. Tyypillinen pää, oikeat yksityiskohdat. Kiinteä selkä. Erinomaiset kulmaukset. Oikein asettuneet
raajat. Sujuvat, vapaat erinomaisen tehokkaat liikkeet. Varma käytös.
Arancha vom Rummelsbach FIN15917/02 AVO ERI1 PN1 SERT FIN MVA VSP
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, oikeat yksityiskohdat. Hieman liian runsaat huulet. Sujuvat erinomaisen
tehokkaat liikkeet. Ystävällinen ja varma käytös. Erinomainen väritys. Toivottava tan-väri, joskin muutama epätoivottu musta karva seassa.
Barlis Isolde FIN37231/02 AVO EH
Hyvänkokoinen narttu jolla tyyppiin sopiva pää. Korvat hieman taakse asettuneet ja hieman löysät huulet. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvät
kulmaukset. Tasapainoisesti asettuneet raajat. Sujuvat, joskaan ei aivan harmoniset liikkeet. Ystävällinen ja miellyttävä käytös.
Bernario Veronia FIN45731/03 AVO ERI
Suuri, voimakas narttu, erinomaiset ääriviivat. Sopiva luuston vahvuus. Tyypillinen pää, joskin hieman avoimena kannetut korvat. Erinomainen
ylälinja ja rintakehä. Erinomaisesti kulmautunut ja asettunut etuosat. Takaosa on hieman kinnerahdas. Sujuvat liikkeet. Miellyttävä ja ystävällinen
käytös.
Black Amiikos Bernice Breena FIN10019/02 AVO ERI
Erittäin hyvän kokoinen narttu, jolla tyyppiin sopiva luuston vahvuus. Oikeat värimerkit. Oikeanlainen pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä
ylä- ja alalinja ja häntä. Täyteläinen rintakehä. Sopiva lanneosa. Seisoo erinomaisesti ja on erinomaisesti kulmautunut. Hieman roikkuvat nännit
häiritsevät. Sujuvat ja erinomaisen tehokkaat liikkeet. Varma, ystävällinen käytös.
Black Amiikos Frayda Falerite FIN17149/01 AVO EH
Suuri, voimakas tyypillinen narttu. Tyypillinen pää, korvat eivät ole aivan oikein asettuneet. Täyteläinen rinta. Nännit häiritsevät hieman vaikutelmaa.
Seisoo erittäin hyvin ja erittäin hyvin kulmautunut. Musta mantteli vivahtaa punaiseen ja se vaikuttaa häirirsevästi. Sujuvat ja riittävän tehokkaat
liikkeet. Narttu ei ole tällä hetkellä parhaimmassa näyttelykunnossa. Varma käytös.
Black Amiikos Lavinia Lorelei FIN17989/03 AVO EH
Kauniisti värittynyt narttu, joka kaipaa hieman lisää tanakkuutta. Sopiva pää, oikea pää, hieman liian syvälle asettuneet silmät ja sen vuoksi
tulehtuneet silmän sidekalvot. Suora selkälinja. Hyvin muodostunut rinta. Erittäin hyvä seisonta ja kulmaukset. hyvät tassut. Sujuvat liikkeet, ne voisi
esittää selvemmin. Erinomainen luonne. Karvapeite ei näyttelykunnossa.
Black Amiikos Valentina Magda FIN15866/03 AVO ERI3
Suuri, voimakas tyypillinen narttu. Anatomisesti erinomaisesti rakentunut. Tyypillinen pää. Oikeat ääriviivat ja kulmaukset. Sujuvat laajat ja
harmoniset liikkeet. Miellyttävä, vapaa käytös.

Black Amiikos Venetia Veleda FIN33631/01 AVO H
Oikeat värimerkit ja erinomaisesti värittynyt narttu. Erittäin hyvä karvapeite. Tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja
alalinja. Etuosan raajat hieman alle asettuneet. Hieman nouseva takaosa. Sujuvat, takaa hieman estyneet liikkeet. Miellyttävä ja ystävällinen käytös.
Black Amiikos Viannetta Vanya FIN33628/01 AVO H
Rotumääritelmän mukaiset merkit omaava erinomaisesti värittynyt narttu jolla hieman liikaa talviläskiä.Tyypillinen pää kaikkine yksityiskohtineen.
Seisoo hyvin ja on hyvin kulmautunut. Takaa tassuahdas. Etuosa hieman epätasapainossa. Pitäisi käyttäytyä itsevarmemmin.
Black Amiikos Victoria Alexia FIN15868/03 AVO EH
Suuri, voimakas narttu joka pyrkii peitsaamaan. Liikku muuten sujuvasti ja tehokkaasti. Narttu on hieman tuhdissa kunnossa. Hyvä ylä- ja alalinja.
Erittäin hyvä kulmaukset, seisoo hyvin. Pitäisi olla itsevarmempi.
Briitun Oona FIN25960/01 AVO EH
Harmonisesti rakentunut narttu jolla on sopiva luusto ja tyyppiin sopiva pää. Keskiruskeat silmät. Hieman avoimet huulet. Heikosti pigmentoitunut
kuono. Erittäin hyvä ylä ja ala linja. Seisoo erittäin hyvin ja on erittäin hyvin kulmautunut. Pitäisi olla luoksepäästävämpi ja varmempi. Sujuvat ja
tehokkaat liikkeet.
Brookbend Ayda FIN25925/02 AVO ERI
2 vuotias erittäin hyvin kehittynyt narttu jolla tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin ja on
erittäin hyvin kulmautunut. Hyvät tassut. Sujuvat liikkeet. Hieman korkealle kiinnittynyt häntä. Miellyttävä, ystävällinen käytös.
Charonjen Occean Fever FIN13507/03 AVO ERI
Hoidettu ja erittäin hyvin värittynyt narttu, oikeat ääriviivat. Hyvä koko, anatomisesti erittäin hyvin rakentunut. Oikeat ääriviivat. Seisoo erittäin
hyvin ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat, laajat liikkeet, erinomainen työntp. Miellyttävä ja ystävällinen käytös. Varma, feminiininen narttu.
Fonacot’s Glare Geraldine FIN19660/03 AVO ERI4
Erittäin hyvän kokoinen narttu jolla tyyppiin sopiva luusto. Hyvä väritys. Tyypillinen pää yksityiskohtineen. Kuonon pigmentti voisi olla parempi.
Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo oikea-asentisesti. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu hieman tassuahtaasti takaa. Etuosan liikkeet hyvät. Erittäin
hyvä, ystävällinen ja varma luonne.
Fridkulla’s Rhonda FIN12654/03 AVO ERI
Suuri voimakas narttu. Vahva luusto. Tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Hieman punertava sidekalvo. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja.
Oikein asettuneet ja kulmautuneet raajat. Takaosan liikkeet hieman tassuahtaat. Etuosan liikkeet eivät aivan tasapainoiset, kuitenkin tehokkaat.
Varma, ystävällinen käytös.
Gristan Cantana FIN32693/02 AVO EH
Suuri, raskas narttu jossa on lievästi urosmainen leima. Hieman liikaa painoa. Rakenteeseen sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä yläja alalinja. Erittäin hyvin kulmautuneet ja asettuneet raajat. Hyvät laajat liikkeet mutta pehmeä selkä. Miellyttävä, varma käytös.
Gristan Xiamen FIN26502/99 AVO ERI
Anatomisesti erittäin hyvin rakentunut narttu jolla on tyyppiin sopiva luusto ja pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvät ylä- ja alalinja sekä
kulmaukset ja seisonta-asento. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet, joskin hieman löysät kyynärpäät. Miellyttävä, vapaa käytös. Karvapeite voisi
kaiken kaikkiaan olla hieman pitempi.
Janipan Pami FIN41434/01 AVO ERI2
Luustoltaan vahva, voimakas narttu jolla erittäin tehokkaat liikkeet. Tyypillinen pää kaikkine yksityiskohtineen. Erinomainen ylä- ja alalinja. Oikein
asettuneet ja kulmautuneet raajat. Erinomaisen voimakkas, toivottu väritys. Rotumääritelmän mukaiset värimerkit. Sujuvat, laajat liikkeet.
Ystävällinen, varma käytös.
Maroussia Rosa-Raffaella FIN25508/01 AVO EH
Hieman raskas, oikein värittynyt narttu jolla tyypillinen pää kaikkine yksityiskohtineen. Iriksen ympärillä häiritsee hieman vaalea raita.
Voimakas ylälinja. Täyteläinen rinta. Liikkuu edestä tassut sisäänpäin, etuliikkeet lyhyehköt ja raskaahkot. Ystävällinen käytös.
Siska v Nesselacker RKF1416736 AVO H
Nuorehko narttu jolla erittäin hyvät ääriviivat. Voimakas tan-väri. Sopiva luuston vahvuus. Tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Avoimet
huulet ja poskien alueella heikko pigmentti. Nartulla on parastaikaa karvanlähtö. Ikäiseksekseen erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Eturaajat ovat hyvin
asettuneet mutta kulmaukset suorat. Takaosa on hyvin kulmautunut. Laajat liikkeet.
Zestful Chelsea av Milkcreek FIN42578/03 AVO EH
Nuorehko narttu jolla sopiva luusto, tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja ikäisekseen. Seisoo erittäin hyvin
raajoillaan ja on erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Kaiken kaikkiaan narttu tarvitsee hieman aikaa kypsyäkseen ja
tullakseen tanakammaksi. Miellyttävä, vapaa käytös.
Zsuzsa von der Zimmerei FIN36625/03 AVO H
Hieman lihava, kauniit värimerkit omaava rodunmukaisesti värittynyt narttu. Tyypillinen pää kaikkine yksityiskohtineen. Tasapurenta, PM1 ylhäältä
oikealta puuttuu. Hyvä selkälinja. Täyteläinen rinta. Seisoo erittäin hyvin ja on hyvin kulmautunut. Löysä etuosa, joka johtuu koiran korkeasta
painosta. Sinänsä sääli, että muuten erinomainen narttu on ylipainoinen ja menettää siten etuosansa.
Zweierteam Cucurbita FIN16379/99 AVO EH
Erittäin hyvän kokoinen voimakasluustoinen narttu. Tyypillinen pää kaikkine yksityiskohtineen. Hieman avoimet huulet. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja.
Seisoo oikein ja etuosa on oikein kulmautunut. Erittäin hyvin kulmautunut takaosat ja erittäin hyvin asettuneet takaraajat. Ystävällinen, miellyttävä ja
varma käytös. Etuliikkeet yksipuolisesti estyneet, muuten hyväksyttävät liikkeet.
Ablaze Charamba FIN42326/98 VAL ERI
Anatomisesti erittäin hyvin rakentunut narttu. Vahva luusto. Tyyppiin sopiva pää kaikkinen yksityiskohtineen. Erinomainen rintakehä. Erittäin hyvin
asettuneet ja kulmautuneet raajat. Ystävällinen, miellyttävä ja varma käytös. Melovat etuliikkeet, muuten sujuvat liikkeet.
Alpweiden Jackpot It’s Me FIN31884/01 VAL EH
Erittäin hyvin rakentunut narttu jolla tyyppiin sopiva luusto ja pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Hieman avoimet
etukulmaukset eikä koira seiso tarpeeksi suorassa eturaajoillaan. Sujuvat ja riittävän tehokkaat liikkeet, erittäin löysät kyynärpäät ja lavat.
Amoroosa FUB19108/01 VAL ERI
Anatomisesti erittäin hyvin rakentunut narttu jolla tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Kuonopigmentti voisi olla vahvempi. Erinomainen
selkä. Oikeanlainen rintakehä. Seisoo erinomaisesti ja raajat on erinomaisesti kulmautuneet. Miellyttävä ja ystävällinen käytös. Sujuvat liikkeet,
etuosa hieman tasapainoton, eturaaja pyrkii ojentumaan ulospäin.
Beneco’s Qapri FIN36961/01 VAL EH
Harmoninen, mittasuhteisiin mahtuva, voimakas narttu. Tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Läsi on
sidoksissa niskaläikkään. Erittäin hyvät ääriviivat, kulmaukset ja seisonta-asento. Sujuvat liikkeet, takaa hieman tassut sisäänpäin liikkuen. Vasen
eturaaja kiertyy ulospäin. Ystävällinen ja miellyttävä käytös.
Biene van de Weyenberg FIN44529/02 VAL ERI1 PN2
Anatomisesti oikein rakentunut narttu. Vahva luusto. Tyypikäs, sädehtivän kaunis narttu. Erinomaiset liikkeet. Ystävällinen luonne.
Black Indira’s Kizzmotar FIN41793/00 VAL ERI3
Erittäin hyvän kokoinen ja anatomisesti erinomaisesti rakentunut narttu. Tyyppiin sopiva pää kaikkinen yksityiskohtineen. Oikea selkälinja.
Erinomainen rintakehä. Hyvät kulmaukset ja seisonta-asento. Vapaat ja sujuvat liikkeet.

Oberland’s Allie FIN17083/01 VAL ERI2 PN3
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut narttu, oikea sukupuolileima. Tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen. Selkä voisi olla hieman
kiinteämpi. Erinomainen rintakehä, samoin lanneosa. Seisoo oikein ja on oikein kulmautunut. Sujuvat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Selkä rullaa melko
voimakkaasti liikkeessä. Tasapainoiset liikkeet. Miellyttävä, varma luonne.
Riccarron Essi Expressi FIN39475/00 VAL ERI4
Keskikokoa suurempi, erittäin hyvin rakentunut narttu jolla tyyppiin sopiva pää kaikkin yksityiskohtineen. Ylhäältä oikealta puuttuu PM1. Erittäin
hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvin ja on erittäin hyvin kulmautunut. Liikkeet eivät aivan tasapainossa, mutta tehokkaat. Ystävällinen ja
miellyttävä luonne.
Riccarron Fergie FIN26668/01 VAL EH
Hyvän kokoinen ja muotoinen narttu. Sopiva luuston vahvuus ja pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Oikea häntä. Seisoo
hyvin raajoillaan, hyvin kulmautunut. Sopivat tassut. Sujuvat liikkeet. Etuliikkeet hieman melovat toiselta puolelta. Ystävällinen ja miellyttävä
luonne.
Riccarron Geisha FIN29998/01 VAL ERI
Erittäin hyvän kokoinen narttu. Tyyppiin sopiv pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Tasapainoiset ja hyvin asettuneet ja
kulmautuneet raajat. Sujuvat ja tehokkaat liikkeet. Ystävällinen ja varma luonne.
Riccarron Honey Bunny FIN40908/02 VAL ERI
Erittäin hyvän kokoinen narttu, oikea muoto, sopiva luusto. Tyypillinen pää kaikkine yksityiskohtineen. Karvapeite ei tällä hetkellä kunnossa. Oikea
selkälinja. Ikäisekseen hyvin muodostunut rintakehä. Seisoo oikein ja raajat oikein kulmautuneet. Sujuvat ja hienosti esitetyt liikkeet.
Ystävällinen ja miellyttävä luonne.
Tepantorpan Hindriikka FIN42371/00 VAL EH
Suuri, hieman raskas narttu jolla sopiva luusto. Tyypillinen pää. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Oikea-asentoiset ja oikein kulmautuneet raajat. Sujuvat
liikkeet, etuosa voisi olla kiinteämpi ja etuliikkeet hiema melovat. Koiran pitäisi ehdottomasti pudottaa painoa. Ystävällinen ja miellyttävä luonne.
Xilfida vom Heideborn RKF1080903 VAL ERI
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut narttu jolla tyyppiin sopiva luusto ja pää. Hieman avoimet, ei täysin pigmentoituneet huulet. Erinomainen yläja alalinja. Erittäin hyvin asettuneet ja kulmautuneet raajat. Takaraajat hieman ulospäin kääntyneet. Lyhyehkö turkki. Sujuvat yhdenmukaiset liikkeet.
Zweierteam Calendula FIN16375/99 VAL ERI
Erittäin hyvän kokoinen narttu. Sopiva luusto. Tyypillinen pää, hieman avoimet huulet. Erinomaiset ylä- ja alalinja sekä kulmaukset. Seisoo hyvin.
Liikkeessä rullaava selkä. Sujuvat laajat ja tehokkaat liikkeet. Ystävällinen, varma hyväntahtoinen luonne.
Zweierteam Excelsa FIN37129/01 VAL ERI
Anatomisesti erittäin hyvin rakentunut narttu jolla tyypillinen pää. Hieman avoimet huulet. Erittäin hyvä ylälinja. Oikein rakentunut rintakehä.
Erittäin hyvä lanneosa. Erittäin hyvät kulmaukset ja seisonta-asento. Sujuvat ja tehokkaat liikkeet. Miellyttävä ja ystävällinen luonne.

