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Beneco’s Anzo FIN27579/04  JUN H 
Vahva junioriuros, pää on tässä vaiheessa vielä hieman kapea, isohkot korvat, hyvät silmät, hyvä 
purenta, hieman suorat etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, hyvä värijakauma, köyristää selkäänsä 
hieman liikkeessä, leveät ja löysät eturaajojen liikkeet. 
Janipan Bemari FIN39266/04  JUN EH 2 

Junioriuros, jolla on ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, pää on vielä hieman kapea, tummat 
hyvämuotoiset silmät, hyvä purenta, kokoonsa nähden sopiva luusto, liian suorat etu- ja 
takakulmaukset, pitäisi olla ryhdikkäämpi, hyvä värijakauma, liikkuu hyvin. 
Riccarron Lancelot FIN19276/04  JUN ERI 1 PU4 SERT 

Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis pää ja ilme, hyvät korvat ja silmät, hyvä purenta, erinomainen 
luusto, hyvät kulmaukset, hyvät värit, hyvä karvapeite, hyvät sivuliikkeet, saisi liikkua paremmin 
edestä. 
Riccarron Lucky Luke FIN19275/04  NUO ERI 1 VASERT 
Hyväntyyppinen uros, jolla vahva luusto, hieman liikaa otsapengertä, hyvä purenta, hyvä runko, 
riittävät kulmaukset, hyvät sivuliikkeet, saisi liikkua paremmin edestä, kantaa häntänsä korkealla 
liikkuessa, hyvä karvanlaatu. 
Zandrina’s Noasson Dantalian FIN50632/04  NUO ERI 2 

Hyväntyyppinen uros, muuten hyvä pää, mutta kuono saisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvä 
purenta, hyvä luusto, hyvä etuosa, riittävät kulmaukset, hyvät sivuliikkeet, saisi liikkua paremmin 
edestä. 
Stonecrest Keen Gilbert FIN26588/02  AVO H 

Uros, jolla voimakas luusto, hyvä pää ja hyvät silmät, hyvä purenta, seisoo ranskalaisittain edestä, on 
pitkärunkoinen, hyvät takakulmaukset, pitäisi olla raajakkaampi, kaunis syvä punainen väri, saisi 
liikkua paremmin edestä. 
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02  VAL ERI 3 PU3 

Hyväntyyppinen keskikokoinen valiouros, kaunis pää ja ilme, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä 
purenta, hyvä luusto, saisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä 
värijakauma, erinomainen liikkuja. 
Maroussia Sidney FIN33925/01  VAL ERI 2 PU2 

Hyväntyyppinen vahva valiouros, hyvä pää, hyvät kulmaukset, vahva runko, hieman luisu lantio, hyvä 
värijakauma, hyvät sivuliikkeet. 
Riccarron Frog Prince FIN26661/01  VAL ERI 1 PU1 ROP 

Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja hyvät korvat, kaunis ylälinja, hyvät kulmaukset, hyvä etuosa, 
karvapeitettä saisi olla vähän enemmän, hyvät värit, erinomainen liikkuja. 
Maroussia Alexina FIN19392/04  JUN H 

Oikeatyyppinen juniorinarttu, jolla hyvä nartun pää ja hyvä ilme, hyvä purenta, riittävä luusto, hyvät 
kulmaukset, löysät kyynärpäät, valitettavasti koira esitetään lihavassa kunnossa, kaunis syvä punainen 
väri, pitäisi liikkua paremmin edestä. 
Maroussia Zacher FIN16640/04  JUN ERI 1 

Hyväntyyppinen juniorinarttu, jolla vielä hieman kapea pää, hyvät silmät, hyvä purenta, hyvä etuosa ja 
hyvät kulmaukset, hyvät värimerkit, kantaa häntänsä korkealla liikkeessä, saisi liikkua paremmin 
edestä. 
Riccarron La Fayette FIN19280/04  JUN ERI 2 

Hyväntyyppinen juniorinarttu, jolla on hyvä pään muoto, tummat silmät, hyvä purenta, hyvä etuosa, 
hieman pitkä lanneosa, riittävät kulmaukset, hyvä värijakauma, korkea häntä liikkuessa, erinomaiset 
sivuliikkeet, voisi liikkua paremmin edestä. 
Tepantorpan Jetriina FIN15568/04  JUN EH 3 
Oikeatyyppinen, vielä hieman kapea pää, hyvä purenta, silmät liian lähellä toisiaan, keskivahva luusto, 
vielä kapea edestä, hyvät kulmaukset, lyhyt taka-askel, saisi liikkua paremmin edestä.  
Bernario Violetta FIN45732/03  NUO ERI 2 

Pienehkö nuorten luokan narttu, hyväntyyppinen, hyvä pää, silmät hieman liian lähellä toisiaan, hyvä 
purenta, hyvä etuosa, hyvät kulmaukset, saisi olla hieman raajakkaampi, hyvä värijakauma, 
erinomainen liikkuja. 
Maroussia Xidnina FIN35293/03  NUO ERI 1 

Hyväntyyppinen narttu, jolla on erinomainen runko, hyvin narttumainen pää, hyvä purenta, hyvä 
etuosa, hyvät kulmaukset, hieman luisu lantio, kaunis väritys, liikkuu hyvin. 



Bernario Rosella FIN36638/01  AVO EH 3 

Hyväntyyppinen ja hyvärunkoinen narttu, jolla on hyvä pää, tummat silmät ja hyvä purenta, hieman 
pehmeät ranteet, hyvät takakulmaukset, leveät eturaajojen liikkeet, punainen väri hieman vaalea. 
Maroussia Verdina FIN23138/03  AVO EH 4 

Hyväntyyppinen narttu, jonka silmät saisivat olla tummemmat, saisi olla paremmin kulmautunut 
edestä, hyvät takakulmaukset, hyvä värijakauma, leveät eturaajojen liikkeet, hyvät sivuliikkeet. 
Riccarron Just Gold FIN34138/03  AVO ERI 1 PN2 SERT FIN MVA 

Erinomainen tyyppi, kaunis ylälinja, hyvä pää ja hyvä purenta, hyvä etuosa, hyvät kulmaukset ja hyvä 
punainen väri, erinomainen liikkuja. 
Zandrina’s Lina FIN14168/05  AVO ERI 2 VASERT 

Hyväntyyppinen narttu, jolla on hyvä pää, isohkot korvat, hyvä purenta, hieman löysähköt kyynärpäät, 
hyvä ylälinja, hyvät takakulmaukset, hyvä värijakauma, hyvä hännän kanto liikkeessä, hieman 
kehräävät etuliikkeet. 
Amoroosa FIN19108/01  VAL ERI 2 PN3 

Erinomainen tyyppi, hyvä pää, hyvin narttumainen, silmät saisivat olla tummemmat, hieman löysät 
ranteet, hyvät takakulmaukset, hyvä värijakauma, saisi liikkua paremmin edestä. 
Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00  VAL ERI 1 PN1 VSP 

Erinomainen tyyppi, erinomainen runko, silmät hieman liian lähellä toisiaan, hyvä purenta, hyvä 
luusto, riittävät kulmaukset, kantaa häntäänsä erinomaisesti liikkeessä, liikkuu hyvin. 
Riccarron Honey Bunny FIN40908/02  VAL EH 4  

Erinomainen tyyppi, kaunis ylälinja, hyvä pää ja ilme, hyvä etuosa, hyvät kulmaukset, hyvä 
värijakauma, hyvät sivuliikkeet, saisi liikkua paremmin edestä, valitettavasti narttu on hyvin 
karvattomassa kunnossa tänään. 
Zandrina’s Hedda FIN21315/02  VAL ERI 3 PN4 

Erinomainen tyyppi, kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta, tummat silmät, hyvä purenta, hyvä 
luusto, hyvät kulmaukset, hyvä värijakauma, hyvät sivuliikkeet, esitetään hieman lihavassa kunnossa. 
 
 


