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Alpweiden Truly Cool FIN50192/04 JUN H
Kurittomasti esiintyvä vielä kauttaaltaan varsin kapea juniori, jolla oikeat mittasuhteet, riittävä
raajaluusto, oikeamuotoinen pää. Varsin avoimet silmät. Purenta ok. Hyvä kaula,riittävät kulmaukset,
hieman painuvat ranteet. Ravi vielä varsin lyhyt ja kauttaaltaan kapea. Turkki ja väri ok.
Funatic Vuitton FIN32298704 JUN ERI1 PU4 VASERT
Erittäin lupaava hyvin kehittynyt voimakasrakenteinen juniori. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen
luusto. Erinomainen sukupuolileima. Oikeamuotoinen hyvin kehittynyt pää, purenta ok, avoimet
huulet. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut.
Voimakasluustoiset raajat. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin, voimakas ravi. Hyvä turkki. Kauniit värit ja
jo nyt erinomainen käytös.
Piharinteen Sebastian FIN28017/04 JUN H
Hoikassa kunnossa esitetty vielä kauttaaltaan kapea juniori, jolla kaunisilmeinen pää. Erinomainen
purenta. Niukasti kulmautuneet keskivahvat raajat. Vielä puutteellinen eturinta ja rinnan syvyys.
Liikkuu huolimattomasti edestä, kapeasti takaa selkäänsä köyristäen häntä korkealla. Miellyttävä
käytös.
Riccarron Marco Polo FIN25729704 JUN EH2
Varsin epävarmasti esiintyvä erittäin hyvin rakentunut voimakas ja hyvin urosmainen. Erinomainen
pää, hyvä purenta. Hyvä kaula. Lupaava oikeamuotoinen runko, massa puuttuu vielä. Erinomainen
raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Taipumus kääntää eturaajojaan ulos. Liikkuu jo nyt varsin
puhtaasti erittäin tehokasta ravia. Hyvä turkki ja värit. Kaipaa itseluottamusta.
Denny van’t Stokerybos LOSH0951177 NUO EH2
Hyväntyyppinen riittävän urosmainen varsin voimakasrakenteinen 1,5 vuotias. Kaunisilmeinen
voimakas uroksen pää. Kaula saisi olla hieman pidempi. Erinomainen raajaluusto. Hyvät käpälät.
Tasapainoiset joskin niukat kulmaukset. Tilava runko. Hyvä turkki ja värit. Liikkuu vaivatta.
Miellyttävä käytös.
Gristan Gravity FIN14057/04 NUO H
Tilanteeseen tottumaton mutta hyväntahtoinen uros, joka antaa vielä ilmavan vaikutelman. Hyvä
uroksen pää. Leikkaava purenta. Hyvä kaula. Riittävä raajaluusto. Kääntää käpäliään, rintakehän tulee
vielä kehittyä. Askelpituus riittävä mutta varsinkin edestä huolimaton. Hyvä turkki ja värit.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 NUO ERI1 PU1 SERT VSP
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus äärimmäisen laadukas kauttaaltaan. Ihanailmeinen hyvin kehittynyt
uroksen pää. Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet
voimakasluustoiset raajat. Hyvä häntä. Erinomainen turkki. Kauniit värit. Ylivertainen liikkuja,
ammattimainen esiintyjä.
Black Indira’s Rafter FIN32583/03 AVO T
Voimakasrakenteinen hyvin urosmainen hieman lyhytrunkoinen aikuinen, jolla hyvin kehittynyt
uroksen pää. Leikkaava purenta. Hyvä kaula. Syvä mutta turhan lyhyt rintakehä. Voimakas raajaluusto.
Niukat kulmaukset ja kinner lähes ylipäästävä mikä tekee ravista epätyypillisen vaivalloisen.
Miellyttävä käytös.
Momandan Rolling Stone FIN30899/03 AVO H
Voimakas hyvin urosmainen aikuinen, jolle toivoisin lisää raajakorkeutta. Sen selkä on varsin pehmeä
ja painuva tänään. Erinomainen voimakas uroksen pää. Hieman avoimet keskiruskeat silmät. Riittävä
kaula. Voimakasluustoiset niukasti kulmautuneet raajat. Liikkuu sivusta hyvin, edestä kyynärpäitään
ulos kääntäen häntä korkeana. Hyvä turkki ja kauniit värit. Miellyttävä käytös.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI2 PU3
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvin kehittynyt voimakasluustoinen aikuinen uros.
Oikeamuotoinen pää. Kaunis ilme. Purenta ok. Riittävä kaulanpituus. Tasapainoisesti kulmautuneet
voimakasluustoiset raajat. Erinomainen runko. Hyvä turkki. Kauniit värit. Erinomainen käytös. Liikkuu
puhtaasti.
Riccarron Hubba Bubba FIN40903/02 VAL ERI1 PU2
Kaunispäinen voimakas hyvin urosmainen. Erinomainen uroksen pää. Leikkaava purenta. Avoimet
huulet. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet
voimakasluustoiset raajat. Puhdas tehokas ravi. Miellyttävä käytös.
Beneco’s Angela FIN27583/04 JUN EH2
Viehättävä juniori hyvin narttumainen. Oikeat mittasuhteet, hyvä raajaluusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Kaunisilmeinen nartun pää. Niukasti leikkaava purenta. Kauniit silmät. Hyvä kaula.
Lupaava eturinta ja rintakehä. Liikkuu vielä kauttaaltaan hyvin löysästi. Miellyttävä käytös.

Riccarron Madam Tosca FIN25734/04 JUN ERI1 PN2 SERT
Varsin kaunislinjainen voimakasrakenteinen hyvin narttumainen. Erinomainen pää. Keskiruskeat
silmät. Purenta ok. Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Erinomainen
eturinta ja rintakehä. Erinomainen turkki. Kauniit värit. Liikkuu varsin tehokkaasti.
Vivien Leigh FIN33620/04 JUN H
Kauttaaltaan vielä kapea ja korkearajainen. Hyvä sukupuolileima. Hyvä nartun pää, kuono-osa saa
voimistua. Hyvä purenta ja silmät. Niukasti kulmautuneet keskivahvat raajat. Vielä kehittymätön
eturinta ja matala rintakehä. Hyvä turkki, puhtaat värit. Ravi on tänään voimatos ja lyhytaskelinen.
Miellyttävä käytös.
Alppimajan Paloma FIN47301/03 NUO EH1
Iloinen ja avoin kaunislinjainen mutta vielä kesken kehityksen oleva narttu. Oikeat mittasuhteet.
Kaunisilmeinen pää. Hyvä purenta. Erinomaiset silmät. Kaunis kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet
keskivahvat raajat. Lupaava eturinta ja rungon syvyys mutta koira on vielä kauttaaltaan kapea. Hyvä
turkki, kauniit värit. Liikkuu kapeasti mutta ravi on vaivaton ja tehokas. Miellyttävä käytös.
Wunderbär Belline FIN45476/03 NUO H
Liian kapea ja voimaton narttu, jolle toivoisin voimakkaammma pään. Purenta ok. Niukasti
kulmautuneet keskivahvat raajat. Kehittymätön eturinta, rintakehä ja ajoittain köyristyvä lanneosa.
Ravi on tänään lyhyttä, kapeaa ja edestä korkea-askelista. Häntä kiertyy selän päälle liikkeessä.
Miellyttävä käytös.
Beneco’s Starlet FIN27660/00 AVO EH2
Voimakasrakenteinen hyvin kehittynyt aikuinen narttu, joka tänään hieman pulska. Erinomainen nartun
pää. Keskiruskeat silmät. Purenta ok. Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset
raajat. Liikkuu edestä jäykästi, sivusta hyvin. Hyvä turkki. Hyvät värit. Miellyttävä käytös.
Beneco’s Vilda FIN21162703 AVO H
Hyvin narttumainen vielä kauttaaltaan turhan kapea. Hyvä nartun pää. Keskiruskeat silmät, purenta ok.
Hyvä kaula. Riittävä rinnan syvyys mutta edestä kapea. Niukasti kulmautunut etuosa, perä ok. Hyvä
turkki, kauniit värit. Liikkuu sivusta riittävän hyvin, edestä varsin voimattomasti. Miellyttävä käytös.
Beneco’s Zerina FIN29201/03 AVO H
Erittäin voimakkaasti rakentunut aikuinen narttu, jolle toivoisin lisää raajakorkeutta. Voimakas nartun
pää. Keskiruskeat silmät. Niukasti leikkaava purenta. Hyvä kaula. Erinomainen raajaluusto. Niukat etuja hyvät takakulmaukset. Hyvä eturinta, syvä tilava rintakehä. Liikkuu riittävän hyvin mutta selkä elää
liikkeessä. Miellyttävä käytös.
Bernario Veronia FIN45731/03 AVO EH4
Kaunislinjainen liki 2v. hyvin kehittynyt narttu, jolla kaunis pää. Hyvät silmät, purenta. Hyvä kaula.
Hyvä raajaluusto mutta varsin niukat kulmaukset. Riittävä eturinta, hyvä rintakehä. Hyvä turkki.
Kauniit värit. Kinnerahdas takaa, sivulta hyvä ravi. Miellyttävä käytös.
Cei-Cei Amorina FIN38987/01 AVO EH3
Kaunislinjainen hyvin rakentunut voimakasluustoinen aikuinen. Hyvä ilme, purenta. Kuono saisi olla
täyttyneempi. Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Riittävä eturinta, oikean
muotoinen tilava rintakehä. Saisi liikkua tehokkaammin sivulta. Miellyttävä käytös.
Maroussia Xidnina FIN35293/03 VAL ERI2 PN3
Voimakas erittäin hyvin rakentunut suurehko narttu, jolla hyvin kehittynyt kaunisilmeinen nartun pää.
Purenta ok. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Erinomainen eturinta.
Oikeamuotoinen tilava rintakehä. Tehokas ravi. Hyvä turkki. Kauniit värit. Miellyttävä käytös.
Momandan Peggy Sue FIN23375/02 AVO ERI1 PN4 VASERT
Voimakkaasti rakentunut kaunislinjainen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hieman
ulkonevat silmät. Purenta ok. Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet
hyväluustoiset raajat. Hyvä turkki. Kauniit värit. Ravi tehokasta sivusta mutta kinner saisi olla
vakaampi ja etuaskel hallitumpi. Miellyttävä käytös.
Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VAL ERI1 PN1 ROP
Ihastuttava tasapainoinen hyvin kehittynyt feminiininen aikuinen. Erittäin kaunisilmeinen
oikeamuotoinen pää. Keskiruskeat silmät. Purenta ok. Kaunis kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet
sopivaluustoiset raajat. Erinomainen runko. Hyvä turkki. Kauniit värit. Erittäin tehokas vaivaton ravi.
Miellyttävä käytös.
Albern Perfect Charmer FIN39025/96 VET EH1
Viehättävä 9v rouva. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvin kaunis pää. Hyvä luusto. Hyvät kulmaukset.
Tilava hyvin kehittynyt runko. Ikä näkyy jo ravin lyhentyneenä ja koira kääntää voimakkaasti
eturaajojaan. Erittäin miellyttävä käytös. Hyvä turkki ja värit.

