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Alpweiden Quality Maker FIN28477/04 JUN H 

Keskikokoisesta suureen, erittäin hyvä ilme. Hyvä kallo ja kuono-osa. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Kulmaukset ok joka puolelta. Hieman 

ranskalainen etuosa. Liian lihavassa kunnossa tänään. Erittäin hyvä turkki ja väritys. 

Janipan Camu FIN13637/05 JUN EH2 

Keskikokoinen. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Ok kaula. Hyvä selkä. Liian korkea hännän kiinnitys ja kanto. Hyvät kulmaukset edessä ja 

takana. Erittäin hyvät liikkeet joka suunnasta. Erittäin hyvä turkki ja väritys. 

Rajaköörin Extemporekku FIN44214/04 JUN EH1  

Hyvän kokoinen uros. Erittäin hyvä ilme. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkui vapaasti kaikista suunnista 

katsottuna. Hyvä luusto. Hyvä väritys ja turkki. 

Alte Sage Badimo FIN26104/04 NUO EH4 

Hyvän kokoinen uros. Hyvä kallo ja kuono-osa. Liian pyöreät ja avoimet silmät pilaavat ilmeen. Oikea purenta. Erittäin hyvä kaula. Hieman pitkä 

runko. Liian korkea hännän kanto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erittäin hyvä luusto. Vapaat liikkeet kaikista suunnista. Hyvä turkki ja väritys. 

Riccarron Lancelot FIN19276/04 NUO EH2 

Hyvän kokoinen uros, jolla on ihastuttava pää ja ilme. Oikea purenta. Ihastuttavat silmät. Hyvä kaula. Hieman pitkä runko. Liian korkea hännän 

kanto. Hyvin kulmautunut joka puolelta. Hyvät liikkeet sivulta ja takaa, mutta epävakaat edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 NUO ERI1 

Hyvän kokoinen uros, jolla on erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja. Liian korkea hännän kanto. Hyvin kulmautunut joka 

puolelta. Hyvä luusto. Hyvä turkki ja väritys. 

Tepantorpan Jules Werner FIN15566/04 NUO EH3 

Keskikokoinen. Hyvä ilme. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja selkä. Liian korkea hännän kanto. Hyvin kulmautunut. Hyvä turkki ja väritys. 

Liikkuu hyvin joka puolelta.  

Zweierteam Hugonis FIN15975/04 NUO EH 

Hyvä koko. Hyvä pää ja kuono-osa. Liian pyöreät silmät. Hyvä purenta. Ylälinja ok. Hieman korkea hännän kanto. Hyvin kulmautunut takaa, hieman 

suora edestä. Erittäin löysä etuosa ja lonkat. Hyvä väritys ja turkki. 

Alpweiden No Matter What FIN35674/02 AVO H 

Keskikokoinen. Hyvä kallo ja kuono-osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Hieman laskeva lanneosa. Takakulmaukset saisivat olla 

paremmat, edestä ok. Liikkuu liian lyhyellä askeleella ja epävakaasti takaa. Liian korkea hännän kanto. Hyvä turkki ja väritys. 

Janipan Xseri 17731/03 AVO H 

Keskikokoinen uros. Hyvä pää ja kuono-osa. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Liian korkea hännän kanto ja hieman lyhyt häntä. Voisi olla 

paremmin kulmautunut takaa, edessä hyvät kulmaukset. Liikkeet ok sivulta ja takaa, edestä hieman epävakaat. Hyvä turkki ja väritys.  

Janipan Xson17730/03 AVO H 

Keskikokoinen. Hyvä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Liian korkea hännän kanto, erittäin korkea liikkeessä. 

Kulmaukset ok. Liikkeet ok sivulta ja takaa, mutta liian epävakaat edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Rajaköörin Dottamooses FIN31779/02 AVO ERI2 VASERT 

Keskikokoinen. Erittäin hyvä tyyppi. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä ylälinja. Hieman korkea hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut molemmista päistä. 

Liikkeet erittäin vapaat joka suunnasta. Erittäin hyvä luusto. Hyvä turkki ja väritys. 

Riccarron Jolly Jumper FIN34137/03 AVO EH3 

Keskikokoinen. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Miellyttävät silmät. Hyvä kaula ja selkä. Liian korkea hännän kiinnitys ja – kanto. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Hieman epävakaat liikkeet sekä edestä että takaa. Hyvä väritys ja turkki. 

Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 AVO ERI1 PU1 ROP SERT MVA CACIB 

Keskikokoinen. Erinomainen tyyppi, erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. 

Liikkuu vapaasti joka suunnasta. Erittäin hyvä luusto. Hyvä turkki ja väritys. 

Alpweiden Or Nothing FIN31389/03 VAL EH 

Keskikokoinen uros, jolla on erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta Hyvä kaula ja selkä. Liian korkea hännän kiinnitys ja – kanto. Hyvin 

kulmautunut takaa, hieman suora edestä. Liikkeet ok kaikista suunnista. Erittäin iloinen poika, tarvitsee hieman kehäkoulutusta. Hyvä väritys ja 

turkki. 

Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI 

Keskikokoinen uros, jolla on hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin 

sivulta, hieman maa-ahtaasti takaa ja epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL EH 

Hyvän kokoinen uros. Hyvä kallo ja kuono-osa. Silmät hieman lähellä toisiaan. Oikea purenta. Hyvä kaula, pitkä runko. Hyvin kulmautunut edestä ja 

takaa. Liikkuu erittäin vapaasti joka suunnasta. Erittäin hyvä turkki ja väritys. 

Coody van’t Pachthof FIN14164/04 VAL ERI2 PU3 

Keskikokoinen. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyvä selkä. Hieman korkea hännän kiinnitys ja – kanto. Hyvin 

kulmautunut takaa, hieman suora edestä. Liikkuu hyvin kaikista suunnista. Hyvä väritys ja turkki. 

Janipan Peter-Pan FIN41433/01 VAL EH 



Keskikokoinen. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Liian korkea hännän kiinnitys ja – kanto. Voisi olla paremmin kulmautunut 

edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkeet ok joka suunnasta. Hyvä turkki ja väritys. 

Lapinlauhan Gösta FIN17736/02 VAL ERI 

Keskikokoinen. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono-osa. Kuonon pigmentti voisi olla parempi. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja. Hyvin 

kulmautunut. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä väritys ja turkki. 

Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU2 VACA 

Erinomaisen tyyppinen uros, joka on tänään hieman tukevassa kunnossa. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula. Hieman pehmeä selkä. 

Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erittäin hyvä luusto. Erittäin hyvät liikkeet joka suunnasta. Hyvä turkki ja väritys. 

Riccarron Agent-00-Seven FIN14430/99 VAL H 

Keskikokoinen, hyväntyyppinen uros. Pää ja ilme ok. Hampaat ok. Hyvä kaula. Liian pitkä runko. Liian korkea hännän kiinnitys ja – kanto. Hyvin 

kulmautunut takaa, hieman suora edestä. Liikkeet ok sivulta, ahtaat takaa ja epävakaat edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VAL EH 

Keskikokoinen, erinomaisen tyyppinen uros. Erittäin hyvä pää ja kuono-osa. Kuonon heikko pigmentti pilaa ilmettä. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. 

Hieman korkea hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erittäin hyvin sivulta ja takaa, epävakaasti edestä. Hyvä väritys ja 

turkki. 

Riccarron Garfield FIN29995/01 VAL EH 

Keskikokoinen. Hyvä pää ja kuono-osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula. Liian korkea hännän kiinnitys ja – kanto. Kulmaukset ok takaa, 

hieman suora edestä. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, mutta liian avoimin kyynärpäin edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Riccarron Hubba Bubba FIN409013/02 VAL ERI4 

Keskikokoinen, erinomaisen tyyppinen. Erittäin hyvä pää ja kuono-osa. Hyvä ilme. Oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyvä selkä. Hyvin 

kulmautunut takaa, hieman suora edestä. Erittäin hyvä luusto. Liikkuu hyvin kaikista suunnista katsottuna. Hyvä turkki ja väritys. 

Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI3 PU4 

Keskikokoinen. Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä pää ja kuono-osa, ilme ok. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 

erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä luusto. Hyvä turkki ja väritys. 

Maroussia Indio-Iwanhoe FIN36708/97 VET EH1 

Keskikokoinen veteraani, joka kantaa ikänsä kunnialla. Ok ilme. Hieman lähellä toisiaan olevat silmät. Oikea purenta. Erittäin hyvä ylälinja. Hieman 

korkea hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Liikkuu hyvin sivulta, hieman epävakaasti edestä ja takaa. Hyvä turkki ja väritys. 

Alpweiden Read My Lips FIN34666/04 JUN EH 

Keskikokoinen. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula. Ok ylälinja. Kulmaukset takaa ok, edestä hieman avoimet. Liikkuu hyvin. Luusto ok. 

Turkki ei ole näyttelykunnossa, hieman kiharainen takaa. Hyvä turkin laatu ja hyvä väritys. 

Alpweiden Real Jackpot FIN34667/04 JUN H 

Keskikokoinen. Hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvä ylälinja, mutta liian korkea hännän kanto ja – kiinnitys. Saisi olla paremmin kulmautunut 

kauttaaltaan. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, mutta erittäin epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Alpweiden Royal Princess FIN34672/04 JUN H 

Keskikokoinen. Hyvä pää ja ilme, mutta hieman pyöreät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä, mutta hännän kanto ja kiinnitys liian korkeat. 

Tulisi olla paremmin kulmautunut kauttaaltaan. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, hieman epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Alpweiden Upon A Dream FIN11930/05 JUN EH 

Keskikokoinen. Erinomainen tyyppi, erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Hieman korkea hännän kanto ja kiinnitys. Hyvin 

kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta katsottuna. Hyvä luusto. Hyvä turkki ja väritys. 

Black Amiikos Wallina Willa FIN48556/04 JUN H 

Keskikokoinen. Hyvä ilme, mutta tulisi kehittyä kauttaaltaan. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Hännän kanto ja kiinnitys liian korkeat. Saisi olla 

paremmin kulmautunut kauttaaltaan. Liikkeet ok joka suunnasta. Turkki ei ole parhaassa mahdollisessa kunnossa, mutta hyvänlaatuinen ja hyvä 

väritys. 

Funatic Vanity Fair FIN32299/04 JUN ERI1 

Keskikokoinen, erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja. Hieman pitkärunkoinen. Hyvin kulmautunut 

kauttaaltaan. Erittäin hyvä luusto. Hyvä liikkuja. Hyvä turkki. Hieman liikaa valkoista suun ympärillä. Erinomainen luonne. 

Funatic Versace FIN32299/04 JUN EH 

Keskikokoinen, erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Hyvä ylälinja. Hieman pitkärunkoinen. Hyvin kulmautunut takaa. Erittäin suora olkavarsi. 

Liikkui hyvin joka suunnasta katsottuna. Turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa. Hyvä väritys. 

Janipan Bea FIN39261/04 JUN EH 

Hyvän kokoinen narttu. Ihastuttava pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula. Erittäin pitkä runko. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Hyvä luusto. 

Liikkui vapaasti. Hyvä turkki ja väritys. 

Janipan Ciia FIN13640/05 JUN EH2 

Keskikokoinen, erittäin lupaava nuori koira, joka on vielä pentumainen. Hyvä pää ja ilme. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. 

Liikkuu hyvin ikäisekseen. Hyvä luusto. Tasapainoinen. Hyvä turkki ja väritys. 

Lapinlauhan Justiina FIN10057/05 JUN EH4 

Keskikokoinen. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hieman epätasapainoinen runko. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Liikkuu 

hyvin. Hieman kihara turkki. Hyvä väritys. 



Rajaköörin Ellen Elefant S62038/2004 JUN EH3 

Hyvä koko. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hieman epätasapainoinen runko. Hieman korkea hännän kiinnitys ja – kanto. Hyvin kulmautunut 

kauttaaltaan. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, hieman epävakaasti edestä. Hieman kihara turkki. Hyvä väritys. 

Xantran Ava-Ambrella FIN13807/03 JUN H 

Hyvän kokoinen narttu. Hieman ujo. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Liian korkea hännän kiinnitys. Hyvät kulmaukset. Erittäin 

ranskalaismallinen takaosa. Liikkuu hyvin sivulta, mutta erittäin ahtaasti takaa ja epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Maroussia Aiko-Avelina FIN19387/04 NUO ERI1 PN2 SERT VACA 

Keskikokoinen narttu. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Miellyttävät silmät. Oikea purenta. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä 

luusto. Vapaat liikkeet. Erittäin hyvä turkki ja väritys. 

Riccarron La Fayette FIN19280/04 NUO ERI2 PU3 VASERT 

Erittäin hyvän tyyppinen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Hieman pitkä runko. Hyvin kulmautunut. Erittäin hyvä 

liikkuja. Hyvä turkki ja väritys. 

Shedcape Xinna FIN27679/04 NUO EH3 

Hyvä koko. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä, vahva ylälinja. Hieman korkea hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut 

kauttaaltaan. Liikkuu erittäin hyvin sivulta ja takaa, erittäin epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Tepantorpan Jetriina FIN15568/04 NUO H 

Hieman ujo keskikokoinen narttu. Ok pää ja kuono. Hieman pyöreät silmät pilaavat ilmettä. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Hieman korkea hännän 

kiinnitys. Hyvin kulmautunut takaa. Erittäin suora ja löysä edestä. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, erittäin löysästi ja avoimin kyynärpäin edestä. 

Turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa. Hyvä väritys. 

Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01 AVO H 

Hyvän kokoinen narttu, jolla on hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Hieman korkea hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut takaa, suora 

edestä. Hyvä luusto. Liikkuu hyvin sivulta, erittäin epävakaasti takaa ja edestä. Hyvä turkki. Hieman liikaa valkoista oikean etujalan sisäsyrjässä. 

Alpweiden Oh La Laa FIN31392/03 AVO H 

Hyvän kokoinen narttu. Hyvä kallo ja kuono-osa. Liian pyöreät silmät pilaavat hieman ilmettä. Oikea purenta. Hyvä kaula. Liian korkea hännän 

kiinnitys ja kanto. Kulmaukset ok edestä ja takaa. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, epävakaasti edestä. Turkki ei ole parhaassa mahdollisessa 

näyttelykunnossa. Hyvä väritys. 

Alpweiden Problems Not Me FIN40708/03 AVO ERI1 

Hyvän kokoinen narttu, jolla on erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Liikkuu erittäin 

hyvin sivulta, hieman maa-ahtaasti takaa ja hieman epävakaasti edestä. Erittäin hyvä turkki ja väritys. 

Alte Sage Akorina Fürzwei FIN20199/03 AVO ERI3 

Hyvän kokoinen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja. Oikea rungon pituus. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Hyvä 

luusto. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väritys. 

Bassixin Labella FIN19896/02/00 AVO H 

Hyvän kokoinen narttu. Hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono-osa. Liian pyöreät silmät. Oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Hieman korkea hännän 

kiinnitys. Kulmaukset takana ok, edessä erittäin suorat. Liikkeet ok sivusta, erittäin epävakaat takaa ja edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Charonjen Occean Fever FIN13807/03 AVO EH 

Hyvän kokoinen narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa ja edestä. Hyvä luusto. 

Liikkuu erittäin hyvin sivusta ja takaa, epävakaasti edestä. Turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa tänään. Hyvä väritys. 

Contessa FIN42480/02 AVO EH 

Liian raskasrakenteinen hyvänkokoinen narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula. Hieman epätasapainoinen runko. Hieman 

korkea hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. Painoa täytyisi pudottaa muutama kilo. Hyvä turkki ja väritys. 

Janipan Peppi FIN41436/01 AVO EH 

Erittäin suuri, hieman urosmainen narttu. Hyvä kallo ja kuono-osa. Hyvä ylälinja. Takakulmaukset saisivat olla paremmat, edessä hyvät kulmaukset. 

Hyvä luusto. Liikkuu hieman tehottomasti takaa, hyvin edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Lapinlauhan Fatima FIN30150/01 AVO T 

Hyvän kokoinen narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Liian heikko alaleuka. C1 ei ole oikealla paikallaan. Erittäin hyvä ylälinja. Liian korkea hännän 

kiinnitys. Kulmaukset ok kauttaaltaan. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väritys. Palkintosija hampaan vuoksi. 

Lapinlauhan Geisha FIN27517/03 AVO EH 

Hyvän kokoinen narttu. Hyvä kallo ja kuono-osa. Pyöreät, vaaleat silmät pilaavat ilmeen. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Hyvä 

luusto. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hieman epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO ERI2  

Hyvän kokoinen narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Hieman korkea hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut. Erittäin hyvät 

liikkeet joka suunnasta. Hyvä turkki ja väritys. 

Pemar’in Flashdance FIN23474/00 AVO EH 

Hyvän kokoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Hieman epätasainen purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyvä rungon pituus. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. 

Liian heikot eturaajat. Hyvät liikkeet joka suunnasta. Heittää etujalkoja ulospäin liikkeessä. Hyvä turkki ja väritys. 

Riccarron Hyacintti FIN40907/02 AVO EH 

Hyvän kokoinen narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Hieman pitkä runko. Hieman korkea hännän kiinnitys. Hyvin 



kulmautunut kauttaaltaan. Vapaat liikkeet, mutta erittäin epävakaat edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Terzo’s Yahreez FIN10372/04 AVO EH4 

Hyvä koko. Hieman raskasrakenteinen narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. Tulisi 

pudottaa muutama kilo. Liikkeet ok joka suunnasta. Hyvä turkki ja väritys. 

Alpweiden Jackpot It’s Me FIN31884/01 VAL ERI4 

Hyvän kokoinen narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman korkea hännän kanto ja kiinnitys. Hyvin 

kulmautunut kauttaaltaan. Liikkuu hyvin sivusta, hieman maa-ahtaasti takaa ja epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Beneco’s Qapri FIN36961/01 VAL ERI1 PN1 VSP CACIB 

Hyvän kokoinen narttu. Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Ihastuttavat 

liikkeet sivusta ja takaa, hieman epävakaat edestä. Erinomainen turkki, hyvä väritys. 

Nelisilmän Quelle FIN12707/98 VAL ERI 

Keskikokoinen. Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä ilme. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin, mutta 

hieman epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Rajaköörin Aitonainen FIN34823/98 VAL ERI 

Keskikokoinen. Hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Hieman korkea hännän kanto. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin 

vapaasti, mutta hieman epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Riccarron Gold Fever FIN29999/01 VAL ERI3 

Hyvän kokoinen narttu. Ihastuttava pää ja ilme. Oikea purenta. Ihastuttavat silmät. Hyvä ylälinja. Hieman pitkä runko. Hieman korkea hännän 

kiinnitys. Erittäin hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman epävakaasti edestä. Erinomainen väritys ja turkki. 

Riccarron Honey Bunny FIN40909/02 VAL ERI 

Hyvän kokoinen narttu, jolla on hyvä ilme. Ok purenta. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väritys. 

Riccarron Just Gold FIN34138/03 VAL ERI2 PN4 

Erittäin hyvän kokoinen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Oikea purenta. Ihastuttava ylälinja. Hieman pitkä runko. Hieman korkea hännän kiinnitys. 

Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Liikkuu erittäin hyvin. Hieman epävakaat etuliikkeet. Erittäin hyvä turkki ja väritys. 

Zweierteam Carlina FIN16377/99 VAL ERI 

Erinomaisen tyyppinen narttu. Erittäin hyvä ilme. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Liikkuu erittäin hyvin. 

Hieman epävakaa edestä. Hyvä väritys ja turkki. 

Nelisilmän Pikanelli FIN19680/96 VET ERI1 ROP-VET 

Hyvän kokoinen narttu, erinomaisessa kunnossa. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja. Hyvät kulmaukset. Liikkuu kuin 

nuori koira. Hyvä luusto. Hyvä turkki ja väritys. 

 


