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Alpweiden Quality Maker FIN28477/04  JUN EH 2 

Hyväntyyppinen uros, jolla voimakas maskuliininen pää, hieman pyöreät silmät. Hyvä vankka runko. 
Kaula saisi olla pitempi. Vahva luusto, pysty lapa ja lyhyt ja pysty olkavarsi, voisi olla paremmin 
kulmautunut myös takaa. Saisi liikkua pitemmällä askeleella ja liikkuu melko kapeasti edestä ja takaa. 
Hyvä luonne. 
Bassobuffo FIN43001/04  JUN ERI 1 
Erittäin hyväntyyppinen uros, ei kovin kookas. Kaunis pää ja ilme. Hyvät silmät ja pienet korvat. Hyvä 
kaula. Erinomainen ylälinja. ikäisekseen normaali runko. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu vetävällä 
askeleella. Hyvä karva ja häntä. Hyvä luonne. 
Black Indira’s Windkidson FIN10666/05  JUN H 

Melko hyvä tyyppi. Pää maskuliininen, mutta melko kapealinjainen vielä. Hyvät korvat. Silmien ilme 
saisi olla parempi, vilkkuluomet häiritsevät, alaluomet saisivat olla tiiviimmät. Ikäisekseen normaali 
runko. Köyristää selkäänsä varsinkin liikkeessä. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut. Liikkuu 
jäykästi takaa, kaipaa lisää kehätottumusta esiintyäkseen edukseen. Luusto voisi olla aavistuksen 
jykevämpi. 
Essente Energy Edward FIN26819/04  NUO H 

Hyväntyyppinen uros, hyvä pään muoto. Toivoisin hieman paremman ilmeen ja tiiviimmät 
silmäluomet. Riittävä kaula. Rungon tulee vielä kehittyä. Köyristää hieman selkäänsä liikkeessä. Voisi 
olla paremmin kulmautunut. Liikkuu varsin lyhyellä askeleella ja melko jäykästi. Hyvä luonne. 
Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04  NUO ERI 2 PU4 VASERT 

Erittäin hyväntyyppinen uros, jonka toivoisin hieman urosmaisemmaksi kokonaisvaikutelmaltaan sekä 
päästään. Muuten hyvä pään muoto, tummat silmät, kaula voisi olla hieman pitempi. Hyvä runko ja 
eturinta. Vankka luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin vetävällä askeleella. Hyvä luonne ja 
esiintyminen. 
Riccarron Leonardo FIN19278/04  NUO ERI 1 PU3 SERT 

Erittäin hyväntyyppinen uros, jolla maskuliininen pää. Saa vielä kehittyä kallo-osaltaan. Toivoisin 
hieman paremman ilmeen. Erinomainen selkälinja. Hyvä runko. Vankka luusto. Riittävästi 
kulmautunut. Liikkuu erittäin kauniisti ja tasapainoisesti. Ei parhaassa karvassa. Hyvä luonne ja 
esiintyminen. 
Fridkullas Olympos FIN10562/01  AVO EH 3 

Hyväntyyppinen ja -kokoinen uros. Maskuliininen pää, mutta kallo-osa saisi olla hieman leveämpi. 
Hyvä silmien väri. Erinomainen selkä, mutta melko lyhyt lantio. Luusto voisi olla hieman vankempi 
tämän kokoisella ja ikäisellä. Riittävät takakulmaukset, edestä voisi olla parempi. Ei parhaassa 
karvassa. Voisi liikkua hieman joustavammin. 
Janipan Qastor FIN16757/02  AVO EH 4 
Melko hyvä tyyppi, maskuliininen pää. Silmät saisivat olla tummemmat. Kaula voisi olla hieman 
pitempi ja rintakehä voimakkaampi. Hieman lyhyt ja jyrkkä lantio. Hyvä luusto. Riittävät takakulmat, 
edestä voisi olla parempi. Hyvät sivuliikkeet, takaa kapea. Hyvä luonne. 
Plaudite Great Trick FIN32407/03  AVO EH 2 

Hyvä tyyppi, pää maskuliininen, mutta kallo saisi olla leveämpi. Hyvä kaula ja selkä. Rungon tulee 
voimistua. Hieman lyhyt lantio. Luusto voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvin kulmautunut takaa, 
riittävästi edestä. Liikkuu normaalisti, mutta tänään ei esiinny edukseen. Hyvä luonne. 
Riccarron Jolly Jumper FIN34137/03  AVO EH 1 

Voimakasrakenteinen uros, jolla erittäin maskuliininen pää. Jyrkkä otsapenger ja korostuneet otsaluut. 
Melko hyvä ilme. Hyvä kaula ja runko. Vankka luusto. Eturaajat saisivat olla suoremmat. Liikkuu 
ahtaasti takaa ja hieman kapeasti edestä. Hieman jyrkkä lantio. Luonne ok. 
Bernario Ture Steinsson FIN35232/02  VAL ERI 4 

Hyväntyyppinen uros, jonka toivoisin kookkammaksi ja näyttävämmäksi. Hyvä maskuliininen pää. 
Hyvä silmien väri. Riittävä kaula. Hyvä rintakehän voimakkuus. Vankka luusto, voisi olla hieman 
paremmin kulmautunut. Liikkuu ahtaasti takaa, muuten hyvin. Luonne ok. 
Maroussia Sidney FIN33925/01  VAL ERI 2 PU2 

Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen uros. Hyvämuotoinen pää. Hyvä ilme ja silmien väri. Hyvä 
kaulanpituus. Erinomainen selkä ja runko. Hyvä eturinta. Vankka luusto. Hieman painuneet ranteet. 
Hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä karva. Miellyttävä luonne. 



Riccarron Agent-OO-Seven FIN14430/99  VAL ERI 3 

Erittäin hyväntyyppinen uros, jolla hyvän muotoinen maskuliininen pää. Kallo voisi olla aavistuksen 
vielä leveämpi. Hyvä kaula. Erinomainen selkälinja. Riittävä runko. Vankka luusto. Hyvät kulmaukset. 
Liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvällä askeleella sivusta. Ei parhaassa karvassa tänään. Luonne ok. 
Riccarron Frog Prince FIN26661/01  VAL ERI 1 PU1 VSP 

Erittäin hyväntyyppinen voimakasrakenteinen uros, jolla on hyvän muotoinen kaunisilmeinen pää. 
Voimakas runko. Hyvä eturinta. Hyvä selkälinja. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu erittäin 
hyvin sivusta, hieman löysästi edestä. Saisi olla paremmassa karvassa, mutta oikea karvanlaatu. 
Laadukas maskuliininen kokonaisuus. Hyvä luonne. 
Maroussia Indio-Iwanhoe FIN36708/97  VET EH 1 

Hyväntyyppinen ja –kokoinen veteraani, jolla urosmainen pää, joka kuitenkin on muodoltaan liian 
kapea. Erinomainen selkä. Runko vaikuttaa kokoon nähden kevyeltä ja hoikassa kunnossa. Hyvä luusto 
ja takakulmat. Hieman suora edestä. Liikkuu normaalisti. Luonne ok. 
Funatic Versace FIN32300/04  JUN ERI 1 

Vankkarakenteinen erittäin hyväntyyppinen nuori narttu, joka valitettavasti on varsin karvaton tänään. 
Hyvä pään muoto. Valkoinen väri melko niukka. Hyvä kaula. Erinomainen selkälinja. Vankka runko ja 
luusto. Hyvät takakulmaukset, edestä riittävät. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne ja esiintyminen. 
Plaudite Great Unique FIN42997/04  JUN EH 2 

Hyväntyyppinen narttu, jonka toivoisin hieman vankemmaksi luustoltaan ja päästään. Kuono-osa saisi 
olla hiukan täyteläisempi, silmät astetta tummemmat. Erittäin hyvä kaula ja selkälinja. Rungon tulee 
vielä voimistua. Riittävät kulmaukset. Hieman lyhyt olkavarsi. Liikkuu hieman kapeasti takaa. Riittävä 
askelpituus. Hyvä luonne ja esiintyminen. 
Ragdoll’s Amorous FIN47434/04  JUN H 

Hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Feminiininen pää, hieman vaaleat silmät. Tasapurenta lähes 
alapurennassa. Hyvä kaula ja selkä. Erinomainne rintakehä. Hyvä luuston vahvuus. Saisi olla 
paremmin kulmautunut. Liikkuu laiskasti ja hieman lyhyellä askeleella. Rauhallinen luonne. 
Maroussia Aiko-Avelina FIN19387/04  NUO ERI 1 PN2 SERT 

Erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla erittäin kaunismuotoinen pää. Miellyttävä ilme, hyvä silmien väri. 
Riittävä kaula. Erinomainen selkä, lantio ja rintakehä. Hyvä eturinta. Vankka luusto. Hyvin 
kulmautunut. Kaunis karva. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä luonne. Viehättävä kokonaisuus. 
Riccarron La Fayette FIN19280/04  NUO ERI 2 PN4 VASERT 

Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Hyvä pää. Hieman suuret korvat ja silmät. Hyvä kaula. 
Erinomainen selkälinja, lantio ja rintakehä. Vankka luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu pitkällä 
askeleella erittäin hyvin. Hyvä karva. Laadukas karva. Luonne ok. 
Riccarron Madam Tosca FIN25734/04  NUO ERI 3 

Erittäin hyväntyyppinen narttu, hyvä pään muoto, silmät saisivat olla asteen tummemmat. Hyvä kaula. 
Erinoaminen selkä ja rintakehä. Hieman laskeva lantio. Sopusuhtainen luusto ja takakulmat. Hieman 
suora edestä. Saisi liikkua tehokkaammin takaa. Luonne ok. 
Bernario Veronia FIN45731/03  AVO ERI 

Voimakasrakenteinen narttu, ei parhaassa karvassa. Erittäin voimakas pää, jossa hieman jyrkkä 
otsapenger. Hyvä kaula ja selkä. Riittävä runko. Erittäin vahva luusto. Voisi olla paremmin 
kulmautunut sekä edestä, että takaa. Ahtaat takaliikkeet, muuten liikkuu normaalisti. Hyvä ilme. Hyvä 
luonne. 
Bernario Violetta FIN45732/03  AVO ERI 1 

Erittäin hyväntyyppinen vankka narttu. Voimakas hyvänmuotoinen pää, jossa hyvä väritys ja ilme. 
Erinomainen kaula, selkä ja rintakehä. Erittäin hyvät takakulmat, hieman suora edestä. Vankka luusto. 
Liikkuu pitkällä askeleella. Hieman leveä edestä. Hyvä luonne. Miellyttävä kokonaisuus. 
Briitun Oona FIN25960/01  AVO ERI 4 

Erittäin hyväntyyppinen ja-kokoinen narttu. Feminiininen pää. Hyvä ilme ja korvat. Erinomainen runko 
sekä eturinta. Riittävä luusto. Liikkuu pitkällä vetävällä askeleella. Luonne ok. Hieman kapea takaliike. 
Charonjen Ocean Fever FIN13807/03  AVO ERI 3 

Erittäin hyväntyyppinen sopusuhtainen narttu. Feminiininen pää. Kaunis kaula. Erinomainen selkä ja 
lantio. Riittävä runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin ja pitkällä askeleella. Riittävä 
karvapeite. Erittäin hyvä luonne. 
Fridkullas Romance FIN12651/03  AVO ERI 
Erittäin hyväntyyppinen narttu. Feminiininen pää. Kauniit tummat silmät. Kaula voisi olla hieman 
pitempi. Erinomainen rintakehä. Hieman laskeva lantio. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu 
vetävällä askeleella. Luonne ok. 



Momandan Peggy Sue FIN23375/02  AVO ERI 

Vankkarunkoinen narttu, jolla hyvä pään muoto. Tummat silmät. Hyvä kaula ja selkä. Sopusuhtainen 
luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu pitkällä askeleella. Voisi esiintyä hieman rauhallisemmin ja 
luottavaisemmin. 
Pemar’in Flashdance FIN23474/00  AVO EH 

Hyväntyyppinen narttu, jolla feminiininen pää. Riittävä kaula, tiivis vankka runko. Hieman jyrkkä 
lantio, kokoon nähden sopusuhtainen luusto. Pienet käpälät. Hieman pehmeät ranteet. Voisi olla 
hieman paremmin kulmautunut ja liikkua pitemmällä askeleella. 
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03  AVO ERI 2 
Erittäin voimakasrakenteinen narttu, toivoisin aavistuksen feminiinisemmän pään. Valkoinen väri 
kuonon oikealla puolella hieman suupielen ohitse ulottuva. Erinomainen kaula, vankka runko ja luusto. 
Hyvin kulmautunut. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta hieman löysä kokonaisuus vielä. Silmät voisivat 
olla asteen tummemmat. Luonne ok. Näyttävä koira, jonka toivoisin hieman tiivisrakenteisemmaksi 
rungoltaan ja feminiinisemmäksi. 
Riccarron Gold Fever FIN29999/01  VAL ERI 2 PN3 
Vankkarakenteinen erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla voimakas kaunismuotoinen ja –ilmeinen pää. 
Tummat silmät. Erinomainen kaula ja selkä. Vankka runko. Hyvä eturinta. Voimakas luusto. Hyvin 
kulmautunut. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu pitkällä vetävällä askeleella. Hieman leveä edestä. 
Vahva laadukas narttu. Erinomainen luonne. 
Riccarron Just Gold FIN34138/03  VAL ERI 1 PN1 ROP 

Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Hyvä feminiininen pää. Tummat silmät. Erinomainen 
kaula ja selkälinja sekä lantio. Riittävä rintakehä. Erinomainen eturinta. Vankka luusto, hyvin 
kulmautunut. Erittäin hyvät ja tehokkaat liikkeet. Toivoisin hieman pitemmän ja karkeamman karvan. 
Korkealaatuinen tasapainoinen narttu. Erittäin hyvä luonne. 
 

 

 


