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Bernoban Jätkänshakki FIN33803/04  JUN EH3 
Hyväntyyppinen ja –kokoinen. Voimakas kallo-osa. Melko selvä otsapenger. Oikea purenta. Hyvät 

silmät. Vahva kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä, samoin runko. Kulmaukset 

voisivat olla hieman vahvemmat. Liikkuu hyvin. Melko kihara karvanlaatu. Hyvä väritys. Hyvä luonne. 

Black Amiikos Waalko Wick FIN48551/04 JUN EH4 

Tyypiltään erittäin hyvä junioriuros, jolla hyvä pää ja purenta. Hyvät silmät. Kaula voisi olla hieman 

pidempi. Sopiva luusto. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu melko 

hyvin. Hyvä väritys ja luonne. Tarvitsee kehätotutusta. 

Maroussia Bonzo FIN29337/04  JUN ERI2 PU4 

Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Melko voimakas kallo-osa, muuten hyvä pää. Oikea purenta. Hyvät 

silmät. Hyvä kaula, luusto sekä käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Etukulmaus voisi olla parempi, takana 

sopiva. Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu edestä leveästi. Hyvä väritys ja luonne. 

Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04  JUN ERI1 PU3 VASERT 
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko ja pää. Oikea purenta. Hyvät silmät. Vahva kaula ja luusto. Hyvä 

eturinta ja runko. Kulmaukset voisivat olla hieman vahvemmat. Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu 

hyvällä askeleella, jossa sopivasti työntöä. Hyvä väritys ja luonne. 

Pemar’in Nauhtyboy FIN36252/04  JUN H 

Hyväntyyppinen ja kokoinen uros, joka ei tällä hetkellä ole edustavimmillaan. Hyvä pää ja purenta. 

Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula, sopiva luusto. Eturinta ja runko vielä kovin kevyet. Kulmaukset 

saisivat olla paremmat varsinkin takana. Liikkeessä korkea häntä. Hyvä sivuaskel. Edestä ja takaa vielä 

ahdas. Karvapeite ei parhaassa kunnossa. Mukava luonne. 

Xantran Alwin-Abacus FIN34596/04  JUN H 

Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen uros, jolla hyvä pää ja oikea purenta. Tummat silmät. Riittävä 

kaulanpituus. Kevyt luusto. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä runko. Kulmaukset voisivat olla hieman 

paremmat. Liikkeessä saisi olla enemmän työntövoimaa. Hyvä väritys. Miellyttävä luonne. 

Bernario Vito FIN45729/03  NUO H 

Erinomainen tyyppi ja koko. Otsapenger voisi olla hieman loivempi. Hyvä purenta. Tummat, hieman 

syvällä sijaitsevat silmät. Kaula saisi olla hieman pidempi. Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta saa vielä 

kehittyä. Hyvä runko. Etukulma saisi olla parempi, takana sopiva. Liikkuu edestä ahtaasti ja takaa 

lyhyellä ja voimattomalla askeleella. Hyvä väritys ja luonne. 

Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03  NUO ERI1 PU1 SERT ROP 

Erinomainen tyyppi. Kauniit linjat. Erittäin hyvä pää. Oikea purenta. Hyvät silmät. Kaunis kaula. Hyvä 

luusto. Seisoo käpälät ulospäin. Hyvä eturinta ja runko hyvin kulmauksin. Liikkuu edestä löysästi 

muuten erittäin hyvin. Hyvä väritys. Miellyttävä luonne. 

Zandrina’s Noasson Dantalian FIN50632/04  AVO EH1 

Erinomainen tyyppi ja koko. Pää saisi olla vaikuttavampi ja maskuliinisempi. Oikea purenta. Tummat 

silmät. Hyvä kaula samoin raajat ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Etukulmaus voisi olla parempi, 

takana sopiva. Liikkuu hyvin. Hyvä väritys. Tänään kovin lyhyessä turkissa. Hyvä luonne. 

Atelier’s Drosselbart FIN45092/02  VAL ERI1 PU2 

Erinomainen tyyppi ja koko. Voisi olla hieman rajakkaampi. Hyvä pää. Oikea purenta. Kaula voisi olla 

hieman pidempi. Hyvä luusto. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. 

Hyvä väritys ja luonne. 

Beneco’s Angela FIN27583/04  JUN ERI1 PN2 SERT 

Erinomainen tyyppi. Hyvin kaunis juniorinarttu, jolla kaunis pää ja ilme. Oikea purenta. Tummat 

silmät. Hyvä luusto. Ikäisekseen erittäin hyvä eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä 

sivuaskeleella, edestä vielä hieman löysästi. Hyvä luonne. Kaunis väritys. 

Bernario Violetta FIN45732/03  NUO ERI1 PN4 
Erinomainen tyyppi. Hyvin kaunis nuori narttu. Hyväilmeinen, oikeamallinen pää. Hyvä purenta. 

Tummat silmät. Kaunis kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä runko. 

Etukulmaus saisi olla parempi, takana hyvä. Liikkuu erittäin hyvin. Kaunis väri. Hyvä luonne. 

Maroussia Aida FIN19384/04  NUO EH3 

Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen nuori narttu, joka tänään hieman tukevassa kunnossa. Hyvä pää 

ja purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta, voimakas runko. 

Kulmaukset voisivat olla vahvemmat. Etuliikkeet vielä hieman löysät, liikkuu muuten hyvin. Hyvä 

väritys ja luonne. 

Maroussia Alexina FIN19392/04  NUO H 

Hyväntyyppinen, sopivankokoinen nuori narttu. Pää saisi olla pidempi, mutta malliltaan oikea. Hyvä 

purenta, silmät ja kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Sopiva eturinta. Hyvä runko. Kulmaukset voisivat olla 



hieman paremmat. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella mutta edestä hyvin jäykästi. Hyvä väritys ja hyvä 

luonne. 

Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03  NUO ERI2 
Erittäin hyväntyyppinen voimakasrakenteinen nuori narttu. Hyvä pää ja purenta. Keskiruskeat silmät. 

Hyvä kaula. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Voimakas runko. Hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset. Liikkuu 

hyvällä sivuaskeleella, edestä hieman leveästi. Hyvä väritys. Hyvä luonne. 

Wunderbär Belline FIN45476/03  NUO T 

Hyväntyyppinen ja –kokoinen, mutta vielä kovin kapoinen nuori narttu. Pää vielä kapea. Oikea 

purenta. Keskiruskeat silmät. Lyhyt kaula. Kevyt luusto. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Saisi 

olla paremmin kulmautunut varsinkin edestä. Liikkeessä korkea häntä. Ahtaat etuliikkeet, hyvä 

sivuliike. Valkoinen väri nousee eturajojen sisäpuolella turhan paljon. Hyvä luonne, mutta ei halua 

esittää parhaita puoliaan tänään. 

Beneco’s Vilda FIN21162/03  AVO ERI1 PN3 VASERT 

Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis kokonaisuus. Hyvä pää ja purenta. Silmät voisivat olla hieman 

tummemmat. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja käpälät. Etukulmaus saisi olla parempi, takana 

hyvät. Löysät etuliikkeet, hyvä sivuaskel. Hyvä väritys ja karvanlaatu. Hyvä luonne. 

Bernario Rosella FIN36638/01  AVO EH 

Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen narttu, joka saisi olla raajakkaampi. Hyväilmeinen kaunis 

pää. Oikea purenta. Vahva kaula. Hyvä luusto. Pehmeät ranteet. Hyvä eturinta ja runko. Hyvät 

kulmaukset. Käpälät saisivat olla tiivimmät. Liikkuu edestä löysästi, hyvä sivuaskel. Hyvä takapotku. 

Hyvä väritys ja karvanlaatu. Hyvä luonne. 

Bernario Veronia FIN45731/03  AVO EH 

Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Hyvä pää ja purenta. Tummat mutta hieman syvällä 

sijaitsevat silmät. Hyvä kaula samoin luusto ja käpälät. Eturinta saisi olla parempi samoin etukulmaus. 

Hyvä runko. Riittävät polvikulmat. Liikkuu edestä hieman löysästi, taka-askel saisi olla voimakkaampi. 

Hyvä väri ja luonne. 

Cei-Cei Amorina FIN38987/01  AVO ERI3 

Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu, joka saisi olla hieman lyhyempi rungoltaan. Kaunis pää. 

Hyvä purenta. Hyvät silmät. Kaunis kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta. Lanneosa voisi olla 

hieman lyhyempi. Liikkeessä korkea häntä. Taka-askel voisi olla pidempi. Hyvä väri ja luonne. 

Fonacot’s Glare Geraldine FIN19660/03  AVO H 

Hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Pyöreä kallo-osa. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. 

Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Riittävä kaulan pituus. sopiva luusto. Hyvät käpälät. Eturinta voisi 

olla hieman parempi. Hyvä runko. Etukulmaus saisi olla parempi, takana riittävä. Liikkeessä korkea 

häntä. Hyvä sivuaskel, edestä hieman löysä. Hyvä väritys. Melko kihara karvapeite. Mukava luonne. 

Gristan Claudia FIN32697/02  AVO H 

Hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Hyvä pää ja purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Sopiva 

luusto. Kapea eturinta. Runko saisi olla täyteläisempi. Etukulmaus saisi olla parempi, takana sopiva. 

Liikkuu edestä ahtaasti, hyvä sivuaskel. Hyvä väri. Ei parhaassa turkissa. Voisi esiintyä 

vapautuneemmin. 

Pemar’in Kimberly FIN21921/03  AVO T 

Hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Melko vahva kallo-osa. Pää voisi kokonaisuudessaan olla hieman 

pidempi. Hyvä purenta. Silmät saisivat olla tummemmat. Sopiva kaulapituus. Hyvä luusto. Pehmeät 

ranteet. Hyvä runko. Polvikulmaus saisi olla parempi. Takaliikkeissä saisi olla enemmän työntövoimaa. 

Lyhyt häntä. Hyvä luonne. 

Thalys v.d. Buut Vrija Hoeve NHSB2373448  AVO ERI4 

Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Hieman pienikokoinen ja kapea pää, jossa saisi olla 

pituutta enemmän. Hyvä purenta. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä luusto ja käpälät. Etukulmaus 

saisi olla parempi. Hyvä runko ja polvikulmat. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä hieman ahtaasti. 

Hyvä väritys ja luonne. 

Zandrina’s Lina FIN14168/05  AVO ERI2 

Erinomainen tyyppi ja koko. Kauniit linjat. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Kaunis kaula. Vahva 

luusto. Hyvät käpälät. Hyvä eturinta ja runko hyvin kulmauksin. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. 

Etuliike voisi olla parempi. Hyvä väri ja luonne. 

Maroussia Xidnina FIN35293/03  VAL ERI2 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä pää ja purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Hyvä luusto ja 

käpälät sekä runko. Hyvä eturinta. Etukulmaus voisi olla parempi, takana sopiva. Liikkuu hyvin. Hyvä 

väritys ja luonne. 



Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00  VAL ERI1 PN1 VSP 

Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Hyvä pää ja purenta. Vaaleat silmät. Kaunis kaula. Hyvä luusto ja 

käpälät. Hyvä eturinta ja runko sopivin kulmauksin. Liikkuu leveällä etuaskeleella, muuten erittäin 

hyvin. Hyvä väritys ja luonne. 

Albern Perfect Charmer FIN39025/96  VET EH2 

Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen sekä kuntoinen veteraaninarttu. Hyvä pää. Oikea purenta. Sopiva 

kaulapituus. Hyvä luusto ja runko sopivin kulmauksin. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 

Bernario Jovanka FIN32139/97  VET ERI1 ROP-VET 

Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen ja hyväkuntoinen veteraaninarttu. Hyvä pää ja purenta. Tummat 

silmät. Hyvä kaula ja luusto. Hyvä runko. Kulmaukset voisivat olla hieman paremmat. Liikkuu hyvin. 

Hyvä luonne. 

 

 


