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Private- Stefal Cooper FIN44279/04 JUN EH1 
Hyvä sukupuolileima. Puhutteleva kokonaisvaikutelma. Luonnollisesti kehitysvaiheessa. Hyvät mittasuhteet omaava pää jonka tulee 

kehittyä. Tänään hieman takakorkea. Toivoisin parempia polvi ja kinnerkulmauksia. Hyvät tassut ja välikädet. Liikkui erinomaisella 

vauhdilla ja askelpituudella. Turkki ja temperamentti OK. 

Maroussia Brad- Einarsson Fin29339/04 NUO ERI1 PU2 SERT 
Erittäin hyvä kokonaisvaikutelma ja runko. Hyvä koko. Oikea, mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvät rungon mittasuhteet. Hieman suorat 

etukulmaukset. Hyvä rintakehän syvyys, toivoisin parempaa eturintaa. Hyvä risti. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvin kiinnittynyt 

häntä. Hyvät välikämmenet ja tassut. Kantaa häntäänsä hieman korkealla liikkeessä. Hyvät värimerkit. Hyvä temperamentti. 

Zandrina´s Noasson Dantalian FIN50632/04 NUO EH2 
Vahva runko ja koko jossa hyvä luusto. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvin kulmautunut ja hyvä rintakehä. Huono sukupuolileima 

päässä. Toivoisin leveämpää päälakea ja paremmin täyttynyttä kuono- osaa. Sipsuttaa hiukan edestä. Toivoisin huomattavasti 

parempaa askelpituutta. Pohjavilla puuttuu. Erittäin miellyttävä temperamentti. 

Zweierteam Hugonis FIN15975/04 NUO H 
Hieman varautunut käytös. Hyvä luusto ja runko. Hyvät rungon mittasuhteet. Etuasentoinen lapa jossa avoimet kulmaukset. Hyvä 

takaosa jossa vahva kinnerkulmaus. Toivoisin vahvempaa uroskoiran päätä. Pitäisi liikkua vapaammin. Hieman kihara turkki ja on 

hieman varautunut. 

Hexa- Han Pax FIN20788/03 AVO H 
Hyvä koko ja sukupuolileima. Antaa hieman korkea raajaisen vaikutelman. Avoimet kulmaukset edessä, kehittymätön eturinta. 

Toivoisin parempaa rungon tilavuutta. Erittäin hyvä takaosa. Mittasuhteeton pää, kuono- osa liian pitkä, toivoisin parempaa 

otsapengertä. Hieman litteät tassut. Liikkuu hieman kinnerahtaasti ja kyynärpäät voisivat olla kiinteämmät. Hyvä turkki. Erittäin 

mukava temperamentti. 

Private- Stefal Axel FIN40245/02 AVO EH1 
Hyvä sukupuolileima. Hyvä koko ja luusto. Hyvät rungon mittasuhteet. Hieman lyhyt kaula. Tähän runkoo haluan vahvemman pään. 

Riitävän syvä ja riittävästi muodostunut rintakehä. Hyvät välikämmenet ja tassut. Silmät voisivat olla tummemmat. Hieman laineikas 

mutta hyvän laatuinen turkki. Hieman ahdas takaa ja epävakaa kinner. Hyvä askelpituus edessä. Mukava temperamentti. 

Rajaköörin Dohvelisankari FIN31778/02 AVO EH2 
Pään sukupuolileima voisi olla parempi. Hyvä luusto. Suloinen uroksen pää. Silmät voisivat olla tummemmat ja parempi pigmentti. 

Hieman avoimet kulmaukset edessä, eturinta voisi olla parempi. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvät tassut. Liikkuu leveästi edestä 

mutta kantaa häntäänsä hyvin. Hyvä potku ja askelpituus. Käyttäytyy varautuneesti joka alentaa palkintoa. Erittäin hyvin hoidettu. 

Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI2 PU3 
Hyvä sukupuolileima, luusto ja koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvin asettunut lapa. Hyvät kylkiluut. Erittäin hyvä takaosa. Vahva 

leveä reisi. Kaunis pää, silmät voisivat olla tummemmat. Mielellään puhtaampi valkoinen kasvoissa. Kesä kirsu. Liikkuu 

kinnerahtaasti ja meloo edestä. Tan- väri voisi olla lämpimämpi. Virheitä löytyy mutta ansaitsee ERI:n 

Maroussia Othello- Octave FIN25348/00 VAL ERI1 PU1 ROP 
Suloinen uros. Pää voisi olla vahvempi mutta mittasuhteiltaan ja muodostukseltaan se on oikea. Silmät voisivat olla tummemmat. 

Lapakulmaus OK. Hyvin muodostunut rintakehä Vahva leveä selkä ja risti. Hyvät lihakset. Hyvät kulmaukset takana hyvät 

välikämmenet ja tassut. Turkki ja värimerkit kunnossa. Liikkuu hieman kinnerahtaasti. Liikkeet OK sivusta. Mukava temperamentti. 

Hyvin esitetty. Hyvin hoidettu. 

Berndantte Dibienne FIN31862/04 JUN H 
Hyvä sukupuolileima. Hyvä koko ja luusto. Luonnollisesti kehitysvaiheessa. Tulee saamaan erittäin kauniin pään. Riittää hyvin 

ikäisekseen. Hieman vaaleat silmät. Avoimet kulmaukset edessä. Köyhä eturinta. Eturinnan pituus hyvä. Takaosa OK. Liikkeet OK, 

kehittymättömät. Erittäin pehmeä turkki. Temperamentti OK. 

Venyim Gyöngye Negra MEOE7939/04 JUN H 
Antaa hieman pienen vaikutelman, haluan myös tässä iässä enemmän voimaa. Hyvä luusto, toivoisin vahvempaa päätä ja parempia 

värimerkkejä. Hieman vaaleat silmät. Riittävästi eturintaa. Riittävästi muodostunut rintakehä. Hyvä takaosa. Laineikas pentukarva ja 

hyvä pohjavilla. Kyynärpäiden tulee tulla vakaammiksi. Tänään hieman takakorkea. Erittäin mukava temperamentti. 

Bernario Violetta FIN45732/03 NUO ERI1 PN4 SERT 
Puhutteleva kokonaisvaikutelma. Hyvä sukupuolileima. Hyvä koko ja luusto. Ihana nartun pää. Hyvä kaulan pituus. Hyvä selkälinja. 

Hieman avoin edestä, eturinta voisi olla parempi. Riittävä rintakehän muodostus jonka tulee syventyä. Erittäin hyvät takakulmaukset 

ja leveä reisi. Meloo hieman edestä. Hyvin kannettu häntä. Hyvä turkki. Hyvät värimerkit ja lämmin tan- väri. Tarvitsee kehittyä 

enemmän. 

Hexa- Han Quality Girl FIN44776/03 NUO EH2 
Hyvä sukupuolileima, esitetään hieman tukevassa kunnossa. Hyvä koko. Luusto saisi mielellään olla vahvempi. Kaula vaikuttaa 

lyhyeltä suuren rungon tilavuuden vuoksi. Tarvitsee leveämmän kallon ja hieman lyhyemmän kuono- osan. Hieman maa- ahdas. 

Liikkuu hyvin sivusta mutta askelpituus voisi olla parempi. Hyvä turkki. Mukava temperamentti. Hyvin hoidettu. 

Bernario Rosella FIN36638/01 AVO ERI1 VASERT 
Erittäin puhutteleva kokonaisvaikutelma jossa hyvä sukupuolileima ja luusto. Hyvin muotoutunut pää, kauniit silmät ja erinomainen 

kallo. Riittävästi asettunut lapa ja eturinta. Hyvin kaareutunut rintakehä. Hyvä takaosa. Hieman tukevassa kunnossa. Välikädet 

voisivat olla vahvemmat. Hyväksyttävät liikkeet mutta hieman leveä edestä. Hyvä turkki, tan- väri voisi olla lämpimämpi. Hyvä 

temperamentti. 

Bollbölen Delfina FIN28741/03 AVO T 
Antaa hieman ilmavan vaikutelman, myös kehittymätön avoimeen luokkaan. Toivoisin parempaa rungon pituutta. Lyhyt olkavarsi, 

avoimet kulmaukset edessä. Köyhä eturinta. Riittävän leveä reisi, toivoisin parempaa polvikulmausta. Liikkuu erittäin 

huolimattomasti, peitsaa mielellään. Antaa ahtaan vaikutelman ja on takakorkea. Toivoisin vahvempaa päätä, niskassa ei toivottava 

niskaläikkä. Hyvin esitetty. Mukava temperamentti. 

 

 

 



Delinda FIN27164/03 AVO H 
Hieman kevyt, mutta narttumainen. Haluaisin enemmän luustoa ja huomattavasti vahvemman pään. Leveämmän päälaen ja paremmin 

täyttyneen kuono- osan. Hieman etuasentoinen lapa. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu hieman leveästi edestä ja hieman 

kinnerahtaasti. Korkea häntä. Hyvät värimerkit. Hyvin hoidettu turkki. Miellyttävä temperamentti. Hyvin esitetty. 

Gristan Claudia FIN32697/02 AVO EH2 
Narttumainen, hyvän kokoinen. Riittävä luusto. Pää saisi mielellään olla vahvempi ja enemmän muotoutunut. Hyvä selkälinja. Hieman 

avoimesti kulmautunut edestä, eturinta voisi olla parempi, hyvä rintakehän pituus. Seisoo hyvin takaa. Turkki ja väritys OK. Hieman 

ahdas edestä mutta potku on melko hyvä. Temperamentti OK vaikka hieman ujo.  

Fridkullas Proud Mary FIN27378/01 VAL ERI3 PN3 
Narttumainen, hyvän kokoinen ja hyvä luustoinen. Tasapainoisesti rakentunut. Hyvät pään mittasuhteet, voisi olla leveämpi. Seisoo 

erinomaisesti takaa, kinnerkulmaus saisi mielellään olla parempi. Leveä risti. Hyvin kaareutunut rintakehä jossa hyvä pituus. Hyvät 

tassut, vahva välikämmen. Liikkuu suhteellisen yhdensuuntaisesti. Hyvin hoidettu ja esitetty. 

Maroussia Xidnina FIN35293/03 VAL ERI1 PN1 VSP 
Hyvä sukupuolileima, hyvä koko ja luusto. Erittäin hyvä kokonaisvaikutelma. Hyvät pään mittasuhteet kuono- osa voisi olla leveämpi. 

Lapa OK, riittävä eturinta. Erittäin hyvä rintakehä. Hyvä risti. Leveä lanneosa. Erittäin hyvät välikämmenet ja tassut. Tan- väri saisi 

mielellään olla lämpimämpi ja silmät tummemmat. Varpaat kääntyvät sisäänpäin liikkeessä mutta liikkuu kevyesti ja vapaasti. Hyvin 

hoidettu ja esitetty. Temperamentti OK. 

Zandrina´s Hedda FIN21315/02 VAL ERI2 PN2 
Hyvä sukupuolileima. Puhutteleva kokonaisvaikutelma. Erinomaiset mittasuhteet. Vahva luusto. Antaa tasapainoisen vaikutelman. 

Pää jossa hyvät mittasuhteet voisi ehkä olla enemmän nelikulmainen. Erinomainen turkki. Hyvin hoidettu. Hyvin esitetty. Seisoo 

erinomaisesti takaa. Liikkuu hieman leveästi edestä. Hyvin kannettu häntä. Temperamentti OK. 

 


