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Beneco’s Bona-Barte FIN20926/05 JUN H 

Suurikokoinen uros. Hieman korkearaajainen. Erittäin miellyttävä ilme. Hyvä väritys. Hyvä ylälinja. Rinta saisi olla syvempi. Hyvät kulmaukset 

takana. Edestä kyynärpäät kääntyvät sisäänpäin. Hyvät mittasuhteet takana, mutta edestä liikkuu meloen. 

Bernario Willem FIN24835/05 JUN EH3  

Uros, jolla on voimakas maskuliininen pää. Hyvät silmät ja ilme. Hyvä runko, mutta ylälinja saisi olla vahvempi. Käpälät kääntyvät hieman ulospäin. 

Hyvä luusto. Hyvät liikkeet takaa, vielä erittäin löysä edestä. 

Bernario Wim FIN24836/05 JUN H 

Uros, jonka täytyy vielä kehittyä. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet. Huulissa voisi olla enemmän pigmenttiä. Hyvä luusto. Seisoo hyvin takaa, 

hieman ahtaasti edestä. Hyvät mittasuhteet takaosassa, mutta on erittäin löysä takaa. 

Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 JUN EH2 

Hyvä tyyppi. Erittäin vahva runko. Hyvä pää, mutta otsapenger saisi olla selvempi. Maksimimäärä valkoista peräaukon ympärillä. Hyvä luusto ja 

kulmaukset. Liikkuu hyvin. 

Maitotytön Unski FIN15958/05 JUN EH4  

Erittäin kompakti. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet, pään täytyy vielä kehittyä. Hyvä ylälinja. Eturinta saisi olla leveämpi. Seisoo hyvin takaa, 

erittäin ahtaasti edestä. Hyvä turkki. Liikkui hyvin takaa, ahtaasti edestä.  

Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04 JUN EH1 

Hyvä tyyppi. Erittäin urosmainen. Erittäin vahva runko. Erinomainen luusto. Hyvät kulmaukset. Hyvä turkin laatu. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta 

hieman ahtaasti takaa. 

Bernoban Jätkänshakki FIN33803/04 NUO EH  

Uros, jolla on hyvät mittasuhteet. Erittäin voimakas pää. Raskaat huulet. Maksimimäärä valkoista kuono-osassa. Hyvä runko. Ylälinja voisi olla 

vakaampi. Hyvä eturinta, luusto ja kulmaukset. Liikkuu sujuvasti.  

Fridkullas Sitting Bull FIN33683/04 NUO H   

Erinomainen pää ja ilme. Erittäin hyvä runko. Seistessä ahdas edestä ja etukäpälät kääntyvät ulospäin. Liikkuu hyvin takaa mutta meloen edestä. 

Fridkullas Suzuki FIN33680/04 NUO EH 

Erittäin voimakasrakenteinen uros, jolla on vaikuttava pää. Miellyttävä ilme. Erittäin vahva runko, erinomainen luusto. Erinomaiset kulmaukset 

edessä, riittävät takana. Liikkuu hyvin takaa, erittäin löysästi edestä. 

Goldbear’s Prosecutor FIN40649/04 NUO ERI1 VASERT 

Miellyttävä tyyppi, hyvä ilme. Purenta alapurennan rajoilla. Erinomainen runko, hyvä luusto ja kulmaukset. Erittäin miellyttävä luonne. Liikkuu 

hyvin. 

Hexa-Han Robbie-Ruben FIN27037/04 NUO EH4 

Hyvä tyyppi. Hieman liikaa massaa. Hyvä runko ja eturinta. Miellyttävä pää. Liikkeessä ahdas takaa ja hieman löysä edestä. 

Life Spring’s Emir-Exodus FIN31741/04 NUO ERI3 

Vahva uros, jolla on hyvä pää, ilme ja pigmentti. Hyvä ylälinja, luusto, kulmaukset ja turkki. Erittäin hyvä eturinta. Liikkuu hyvin, iloinen häntä. 

Riccarron Mickey Mouse FIN25728/04 NUO ERI2 

Erinomainen tyyppi, erittäin miellyttävä pää ja ilme. Epäsymmetriset valkoiset värimerkit kuono-osassa. Erinomainen runko, luusto ja kulmaukset. 

Hyvä turkki. Erinomaiset liikkeet. 

Zweierteam Hugonis FIN15975/04 NUO EH 

Hyväntyyppinen, erittäin urosmainen pää. Korvat hieman taakse kiinnittyneet. Erinomainen runko. Turkki hieman aaltoileva, mutta vielä ok. Hyvät 

kulmaukset ja hyvä luusto, mutta kääntää kaikkia käpäliään ulospäin. Liikkuu erittäin löysästi, taipumusta peitsata. 

Berndante Chocco FIN39235/03 AVO EH 

vahva urosmainen pää. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Selkälinja takakorkea ja liian pehmeä. Seisoo hyvin edestä. Takakäpälät kääntyvät hieman 

ulospäin. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman avoimin kyynärpäin edestä. 

Fonacot’s Gaudy Gambler FIN19663/03 AVO ERI4 

Hyvä tyyppi. Hyvä pää, riittävä kaulan pituus. Hyvä runko. Seisoo hyvin, hyvät kulmaukset. Erittäin miellyttävä luonne. Liikkuu hyvin. 

Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO ERI2 

Uros, jolla on vahva pää. Erinomainen runko, mutta selkälinja hieman laskeva. Erinomaiset kulmaukset edessä, hyvät takana. Kääntää kaikkia 

käpäliään ulospäin. Hyvät liikkeet. 

Hexa-Han Pax FIN20788/03 AVO EH 

Hyvät korkeuden ja pituuden väliset mittasuhteet. Erittäin miellyttävä pää. Voisi olla enemmän massaa. Hyvä ylälinja. Hyvä luusto ja kulmaukset. 

Kääntää kaikkia käpäliään hieman ulospäin. Erittäin miellyttävä luonne. Liikkuu hyvin askelin, mutta löysästi takaa ja avoimin kyynärpäin edestä. 

Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 AVO ERI1 PU4 SERT  

Erinomainen tyyppi, hyvät pään mittasuhteet mutta hieman jyrkkä otsapenger. Hyvä eturinta ja rintakehä. Erinomainen luusto ja kulmaukset. Hyvät 

liikkeet. 

Zweierteam Cereus FIN16381/99 AVO ERI3 

Erinomainen runko ja mittasuhteet. Pää saisi olla voimakkaampi. Erinomainen ylälinja. Hyvä eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Seisoo hyvin 

raajoillaan. Hyvät liikkeet.  



Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3 PU3 

Elegantti, hyvän tyyppinen uros. Erittäin miellyttävä rodunomainen pää. Hyvä ilme. Täydellinen runko. Hyvät kulmaukset ja luusto. Erittäin hyvät 

liikkeet. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI2 PU2 VACA 

Hyvä tyyppi. Miellyttävä pää. Erinomainen runko. Hyvä pigmentti. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä hännän kanto. Erinomaiset liikkeet. 

Magri Olifer Chongar RKF1435427 VAL EH 

Uros, jolla on hyvät mittasuhteet. Voisi olla hieman maskuliinisempi. Riittävän vahva ylälinja. Hyvä eturinta. Luusto sopiva koiran kokoon nähden. 

Häntä saisi olla pidempi. Takaosan mittasuhteet hyvät. Liikkuu löysästi takaa. 

Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI2 PU1 ROP CACIB RYP-4  

Erittäin voimakasrakenteinen uros, jolla on miellyttävä maskuliininen pää ja hyvä ilme. Erinomainen runko ja luusto, välikämmenet voisivat olla 

vahvemmat. Erinomaiset kulmaukset, hyvät liikkeet.  

Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 VAL ERI 

Miellyttävä tyyppi, saisi olla korkearaajaisempi. Erinomainen pää ja ilme. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Riittävän vahva ylälinja. Erinomainen 

luusto ja hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella mutta hieman löysästi edestä.  

Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI4 

Erinomainen tyyppi. Hyvä väritys, mutta hieman liikaa mustia pilkkuja kuono-osassa. Erinomainen pää. Erinomainen runko, hyvä eturinta. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät liikkeet. 

Alppimajan Sara FIN16311/05 JUN EH3 

Narttu, jolla on hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Huulet voisivat olla paremmin pigmentoituneet. Selkälinja hieman nouseva. Hyvät kulmaukset edessä, 

riittävät takana. Hyvä turkki. Sujuvat liikkeet. Vielä hieman löysä edestä. 

Bernarossa Aprilia FIN20955/05 JUN EH1 

Erinomainen tyyppi, miellyttävä narttumainen pää. Hyvä ilme. Erinomainen runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta 

löysästi edestä. 

Vroukje van’t Rijkenspark N.H.S.B. 2549524 JUN EH2 

Suurikokoinen narttu, rinta saa vielä kehittyä. Hyvä pää, ylälinja, luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. 

Alte Sage Bestla FIN26107/04 NUO ERI2 

Narttu, jolla on hyvät mittasuhteet ja hyvä pää. Riittävän vahva ylälinja. Riittävä eturinta ja etukulmaukset. Erinomaiset kulmaukset takana. Seisoo 

hyvin raajoillaan. Liikkuu hyvin, hieman löysästi edestä.  

Bollbölen Exquisite FIN18739/04 NUO EH 

Elegantti narttu, jolla on miellyttävä pää ja hyvä ilme. Ylälinja saisi olla vahvempi. Hyvä eturinta. Seistessä hieman kapea edestä. Hyvä luusto ja 

takakulmaukset, käpälät kääntyvät ulospäin. Melovat liikkeet edestä ja ahtaat takaa. 

Funatic Vanity Fair FIN32299/04 NUO EH 

Pienikokoinen mutta erittäin elegantti narttu, jolla on erittäin miellyttävä pää ja ilme. Erinomainen ylälinja. Eturintaa saisi olla enemmän. Luusto 

sopiva kokonaisuuteen nähden. Hyvät kulmaukset. Taipumusta nostaa etujalkoja korkealle liikkeessä.  

Maroussia Chanel-Champion FIN45495/04 NUO EH 

Hyvä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Elegantti runko. Seisoo hyvin raajoillaan. Hyvä turkki, hyvät kulmaukset. Liikkeessä kinnerahdas takaa ja löysä 

edestä. 

Maroussia Zacher FIN16640/04 JUN EH4 

Suurikokoinen mutta erittäin rodunomainen narttu. Erittäin miellyttävä pää ja ilme. Erinomainen runko. Hyvä eturinta. Hyvä väritys. Hyvät 

etuliikkeet, mutta astuu ristiin takaa. 

Riccarron La Fayette FIN19280/04 NUO ERI1 PN1 VSP SERT CACIB  

Erinomainen tyyppi. Erinomainen pää. Erittäin miellyttävä ilme. Erinomainen runko, luusto ja kulmaukset. Erittäin hyvä turkki. Erinomaiset liikkeet.. 

Riccarron Milla Magia FIN25732/04 NUO ERI3 
Hyvä pää. Hieman raskas alahuuli. Hyvä runko. Erinomainen ylä- ja alalinja sekä eturinta. Erinomainen luusto ja hyvät kulmaukset. Saisi olla 

itsevarmempi kehässä. Hyvät liikkeet, mutta vielä vähän löysä edestä. 

Sungates Berniitta FIN27908/04 NUO EH 

Elegantti narttu. Hyvä pää, mutta paljon mustia pilkkuja kuono-osassa. Erinomainen runko, hieman matalaraajainen. Erinomaiset kulmaukset. 

Miellyttävä luonne. Erittäin löysä edestä.  

Xantran Ava-Ambrella FIN34597/04 NUO EVA 

Elegantti narttu, jolla on miellyttävä pää. Erinomainen runko, hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä. 

Alte Sage Akorina Fürzwei FIN20199/03 AVO ERI1 PN2 VASERT VACA 

Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Erinomainen ylälinja. Hyvä rintakehä ja eturinta. Seisoo hyvin, hyvin kulmautuneet raajat. Hyvät liikkeet.  

Bernario Violetta FIN45732/03 AVO ERI 

Hyvät pään mittasuhteet, hieman liian jyrkkä otsapenger. Riittävän vahva ylälinja. Erittäin hyvät etukulmaukset, hyvät kulmaukset takana. Erittäin 

hyvät liikkeet, liikkeessä ylälinja saisi olla vakaampi. 

Black Amiikos Ezardina Eida FIN15904/00 AVO EH 



Narttu, jolla on miellyttävä feminiininen pää. Turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa. Hyvä runko, riittävä luusto, erinomaiset kulmaukset edessä 

ja takana. Miellyttävä luonne. Liikkuu maatavoittavin askelin, mutta ei vakaasti. Hieman löysä edestä. 

Fridkullas Romance FIN12651/03 AVO ERI3 

Narttu, jolla on miellyttävä pää ja hyvä ilme. Saisi olla hieman pidempi runko. Hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto ja 

takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 

Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 JUN ERI 

Elegantti narttu Hyvä tyyppi. Erittäin hyvä pää, miellyttävä ilme. Hyvä ylälinja. Erinomainen rungon syvyys ja – leveys. Riittävä luusto, hyvät 

kulmaukset. Liikkuu hyvin. 

Janipan Ginger FIN13446/99 AVO EH 

Narttu, jolla on voimakas ja hyvä runko. Kallon ja kuono-osan mittasuhteet ok. Kallo saisi olla leveämpi. Hyvä luusto ja kulmaukset, mutta seistessä 

hieman ahdas edestä ja käpälät kääntyvät ulospäin. Liikkuu riittävän pitkin askelin, tarvitsee aikaa liikkeiden rytmin löytämiseen. Löysä edestä. 

Maroussia Aida FIN19384/04 AVO ERI4  

Voimakasrakenteinen mutta silti elegantti narttu, jolla on miellyttävä pää ja hyvä ilme. Erinomainen ylä- ja alalinja, hyvä eturinta ja runko. Liikkuu 

hyvällä askeleella, mutta etuosa putoaa hieman liikkeessä. 

Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO ERI2 PN3 

Elegantti, hieman matalaraajainen narttu. Erittäin hyvä pää. Erinomainen ylälinja. Hyvä rungon leveys. Liikkuu hyvällä askeleella ja sujuvasti, 

hieman avoimet etuliikkeet. 

Riccarron Isabell FIN36420/03 AVO ERI 

Hyvät pään mittasuhteet, mutta toivoisin loivemman otsapenkereen ja lyhyemmän kuono-osan. Hyvä runko. Hyvä ylälinja. Erinomainen eturinta. 

Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu maatavoittavin askelin, hieman löysästi edestä. 

Riccarron Just Magic FIN34140/03 AVO EH 

Narttu, jolla on miellyttävä pää ja hyvä ilme. Takakorkea. Hyvä rintakehä. Riittävä luusto. Seisoo hieman ahtaasti edestä, erinomaisesti takaa. 

Riittävän pitkät askeleet, mutta liikkuu meloen edestä. 

Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI 

Erittäin voimakasrakenteinen narttu, hieman liikaa massaa. Miellyttävä pää, hyvä ilme. Erittäin voimakas ylälinja. Erittäin syvä eturinta ja rintakehä. 

Ylipaino näkyy pehmeissä välikämmenissä. Erittäin hyvä luusto. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman ahtaasti takaa ja leveästi edestä. 

Berndante Bibi-Bonnier FIN1391/01 VAL ERI  

Erittäin raskasrakenteinen narttu, jolla on erittäin voimakas pää. Riittävän vahva ylälinja. Erittäin syvä eturinta ja rintakehä. Erinomainen luusto. 

Seistessä hieman ahdas edestä. Sujuvat liikkeet. 

Maroussia Xidnina FIN35293/03 VAL ERI1 PN4 

Erinomainen tyyppi. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä ylälinja. Hyvä vahva luusto ja hyvät kulmaukset. Seisoo hyvin raajoillaan. Erittäin hyvät 

liikkeet. 

Riccarron Honey Bunny FIN40908/02 VAL ERI2 

Erittäin elegantti ja hyvän tyyppinen narttu, jolla on hyvä väritys. Erittäin narttumainen. Hyvä runko, luusto ja kulmaukset. Hyvät liikkeet. 

Zweierteam Calendula FIN16375/99 VAL ERI 

Narttu, jolla on erittäin miellyttävä pää ja hyvä ilme. Runko saisi olla hieman pidempi. Erinomainen ylälinja, erittäin hyvä lanneosa. Erinomaiset 

etukulmaukset, hyvät kulmaukset takana. Liikkuu hyvin. 

Zweierteam Carlina FIN16377/99 VAL ERI3 

Narttu, jolla on miellyttävä pää ja hyvät silmät. Kuono-osan valkoinen sallitun rajoissa. Hyvät rungon korkeuden ja pituuden mittasuhteet. Vahva 

runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. 

Zweierteam Dicentra FIN38927/00 VAL ERI4 

Elegantti, hyvän tyyppinen narttu, jolla on miellyttävä pää ja ilme. Ylälinja tarpeeksi vahva. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvät kulmaukset. 

Takakäpälät kääntyvät hieman ulospäin. Sujuvat liikkeet. 

 


