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Alte Sage Badimo FIN26104/04 NUO EH 
Erinomainen koko. Hyvin muotoutunut pää. Tänään suuret pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Ei ole aivan tyytyväinen ympäristöön. 

Erinomainen ylä ja alalinja. Hyvät kulmaukset kauttaaltaan. Luustoa voisi olla vähän enemmän kokoon nähden. Hyvät värimerkit. 

Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin. Tulisi olla varmempi. 

Black Indira´s Viljami FIN49304/04 NUO EH4 
Uros joka ei valitettavasti näytä parhaimpia puoliaan. Ympäristö häiritsee erittäin paljon. Tänään pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. 

Hyvät kulmaukset kauttaaltaan. Kokoon nähden sopiva luusto. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Aavistuksen viettävä risti ja vähän 

lyhyt häntä. Tarvitsee hieman kehäharjoitusta. 

Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 NUO H 
Koko: erinomainen. Kaunis pää. Hieman lyhyt kaula ja pitkä lanne. Rintakehä saisi olla pyöristyneempi ja syvempi. Hyvä luusto. 

Hienot tassut. Ei parhaassa turkissa. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, erittäin löysästi ja epävakaasti edestä. Erinomainen luonne.  

Borthos Benjamin FIN47707/04 NUO EH 
Erinomainen koko. Massava hyvärunkoinen uros jonka kuono- osa saisi olla kuivempi. Hyvät kulmaukset kauttaaltaan. Erinomainen 

luusto. Hienot tassut. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja vielä hieman epävakaasti edestä. Korkea häntä häiritsee 

kokonaisuutta. 

Funatic Vuitton FIN32298/04 NUO EH 
Uros joka tänään antaa pitkän vaikutelman. Hyvä pää ja ilme. Huulten tulisi olla tiivimmät ja paremmin pigmentoituneet. Kauttaaltaan 

hyvät kulmaukset. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. Tänään ei parhaassa turkissa. Hyvinesitetty. Liikkuu hyvin kaikista suunnista. 

Goldbears Prosecutor FIN40649/04 NUO EH 
Koko: erinomainen. Uros jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallon leveys. Aavistuksen pyöreät, isot silmät. Vahva kuono- osa. 

Aavistuksen suora olkavarsi. Eturinta saisi olla paremmin täyttynyt. Erinomaiset takakulmaukset. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. 

Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, epävakaasti edestä. 

Hexa-Han Robbie Ruben FIN27037/04 NUO H 
Koko: erinomainen.Hyvät korkeuden ja pituuden mittasuhteet. Hyvä pää jossa kauniit mantelin muotoiset silmät jotka antavat oikean 

lempeän ilmeen. Saisi olla enemmän kulmautunut edestä ja paremmin täyttynyt eturaajojen välistä. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. 

Tänään ei turkissa, kantaa jopa tupponsa mukanaan tänään. Liikkuu erittäin kapeasti takaa, hieman löysästi edestä. 

Janipan Balou FIN39264/04 NUO H 
Uros jolla voisi olla urosmaisempi ilme. Hieman kapea kallo. Hieman ohut kuono- osa. Lyhyt kaula. Etuasentoinen lapa. Suora 

olkavarsi. Eturinta saisi olla selvempi. Erinomaiset takakulmaukset,. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, 

vielä vähän kapeasti edestä. Hyvä karvanlaatu. 

Janipan Bemari FIN39266/04 NUO H 
Koko: Hyvä. Ikäisekseen hyvä pää. Hyvinmuotoutunut rintakehä. Riittävät takakulmaukset hieman niukat edessä. Tänään tarpeeksi 

eturintaa. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. Ei parhaassa karvassa. Hieman korkeat ja kapeat kintereet. Liikkuu hieman kapeasti takaa, 

vielä vähän löysästi edestä. 

Life Spring´s Emir-Exodus FIN31741/04 NUO T 
Uros joka esitetään aivan liian lihavassa kunnossa, joka lisäksi vaikuttaa koiran epävakaisiin polviin. Kaunis pää. Hyvä ilme. Niukasti 

kulmautunut kauttaaltaan. Kokoon sopiva luusto. Liian lyhyt häntä joka on väärin kannettu. Liikkuu epävakaasti sekä edestä että 

takaa. Erinomainen karvanlaatu. Hyvät värimerkit. 

Maroussia Bonzo FIN29337/04 NUO H 
Koko: keskikokoinen. Kaunis pää. Hyvä ilme. Hyvä ylä ja alalinja. Hieman pitkä lanneosa. Riittävästi kulmautunut kauttaaltaan. 

Kokoon sopiva luusto. Tänään ei parhaassa turkissa. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvällä potkulla takaa erittäin epävakaasti ja leveästi 

edestä. Hyvinesitetty. 

Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 NUO ERI1 VASERT 
Hyvät mittasuhteet omaava uros. Kaunis pää. Hyvät yksityiskohdat. Kauttaaltaan riittävästi kulmautunut. Sopiva luusto. Hyvät 

värimerkit. Hyvä karvanlaatu, tosin kiharimmasta päästä. Liikkuu hyvällä askeleella hieman varvasahtaasti edestä. Miellyttävä 

kokonaisuus.  

Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04 NUO ERI2 
Koko: Hyvä. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää, hyvät yksityiskohdat. Hieno ilme. Hyvät kulmaukset kauttaaltaan. Hyvä luusto. 

Ikäisekseen riittävä rintakehä. Hyvät värimerkit. Hyvässä turkissa, mutta kiharimmasta päästä. Liikkuu lennokkaasti hyvällä potkulla, 

hyvin edestä. Hyvinesitetty. 

Riccarron Mickey Mouse FIN25728/04 NUO ERI3 
Hyvinrakentunut uros. Hyvin muotoutunut pää. Tummat silmät. Hyvä ylä ja alalinja. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Sopiva luusto. 

Aavistuksen pitkä lanneosa. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta hieman kapeasti takaa, ikäisekseen hyvin 

edestä. 

Berndantee Chocco FIN39235/03 AVO EH 
Koko: iso. Uros joka antaa jokseenkin pitkän vaikutelman. Päässä hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Kauttaaltaan riittävästi 

kulmautunut. Hieman pitkä lanneosa. Kokoon sopiva luusto. Ylälinja saisi olla parempi. Hyvä turkki mutta ei kunnossa. Hyvät 

värimerkit. Hieman ulkokierteinen takaa, liikkuu muuten hyvin. 

Black Indira´s Umberto FIN19351/04 AVO EH 
Erittäin hyvinliikkuva hyvinrakentunut uros jonka tulisi olla lanneosaltaan lyhyempi. Hyvinmuotoutunut pää jossa hyvä profiili. 

Hieman köyhästi pigmentoituneet avoimet huulet. Luustoa saisi olla vähän enemmän. Hyvät värimerkit. Liikkuu erinomaisesti sivusta, 

hieman löysästi edestä. 

Cai-Cei Blackmore FIN38184/02 AVO ERI1 PU2 SERT CACIB 
Koko: erinomainen. Kolme vuotias uros. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää jossa oikea ilme. Erinomainen ylälinja. Riittävät 

etukulmaukset erinomaiset takakulmaukset. Hyvä luusto. Ihana karvanlaatu, suora turkki. Hyvät värimerkit. Liikkuu erinomaisesti 

sivusta, hyvin takaa, varvasahtaasti edestä. 

 

 



Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO ERI2 
Koko: erinomainen. Massava, hyvät mittasuhteet. Hyvinmuotoutunut pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä ylä ja alalinja. Kauttaaltaan 

riittävästi kulmautunut. Hyvät värimerkit. Turkki kiharimmasta päästä. Liikkuu erinomaisesti sivusta, hyvin takaa, vähän löysästi 

edestä. Hyvinesitetty. 

Jasse FIN25073/02 AVO H 
Koko: erinomainen. Uros joka esitetään lihavassa kunnossa. Kaunis pää jossa hyvä ilme. Eturinta saisi olla selvempi. Nojaa 

kyynärpäihinsa jonka takia etutassut vääntyvät ulospäin. Aavistuksen niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Sopiva luusto. Hyvä 

karvanlaatu. Liikkuu hyvin takaa, hyvin löysästi ja veltosti edestä. Miellyttävä uros seistessä mutta menettää paljon liikkuessaan, tästä 

johtuen palkinto.  

Milbu Fabio to Mantelisilman FIN10777/02 AVO T 
Koko: erinomainen. Kaunis pää, puhdas ja hyvinmuotoutunut. Hyvä ylä ja alalinja. Pitkä lanneosa. Riittävästi kulmautunut edestä ja 

takaa. Ylikulmautunut välikämmen. Hyvä karvanlaatu. Kantaa häntäänsä liikkeessä selän päällä. Saisi ehdottomasti olla 

vapautuneempi. 

Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 AVO ERI3 
Koko: erinomainen.Erittäin hyvän näköinen seistessä, antaa tosin hieman pitkän vaikutelman. Ikäisekseen erinoimainen kallon leveys. 

Hyvä ylä ja alalinja. Erinomainen luusto. Hieman avoimet etukulmaukset hyvät takana. Hyvät värimerkit. Erinomainen karvanlaatu. 

Liikkuu sivusta hyvällä askeleella. Kantaa valitettavasti häntäänsä liikkeessä selän päällä mikä häiritsee kokonaisuutta. Liikkuu vielä 

vähän löysästi edestä. 

Stonecrest Kid Gangster FIN26586/02 AVO EH4 
Koko: erinomainen.Uros jolla ihana pää, hyvin muotoutunut ja puhdas, tosin avoimet huulet jotka saisivat olla paremmin 

pigmentoituneet. Aavistuksen niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Luustoa voisi olla enemmän. Hienot tassut. Hyvä turkki. 

Liikkuu hyvin sivusta, mutta liian korkea häntä. Saisi olla etuosaltaan vakaampi. 

Vincent FIN32382/03 AVO H 
Koko: keskikokoa pienempi. Uros joka saisi olla numeroa isompi ja omata paremman sukupuolileiman. Esitetään tänään lihavassa 

kunnossa. Ohut rintakehä. Lyhyt kaula. Riittävästi kulmautunut kauttaaltaan. Runkoon sopiva luusto. Erinomainen karvanlaatu. Hyvät 

värimerkit. Liikkuu normaalisti kaikista suunnista. Palkinto jontuu sukupuolileimasta. 

Zweierteam Hibiscus FIN15974/04 AVO EH 
Koko: erinomainen Aavistuksen pitkänomainen uros jolla kauniisti muotoutunut pää. Hyvät yksityiskohdat. Aavistuksen niukasti 

kulmautunut edestä. Eturinta saisi erottua selvemmin, takaa riittävästi. Hieman pitkä lanne. Hyvät värimerkit. Hyvä karvanlaatu. 

Liikkuu normaalisti sivusta ja takaa, edestä erittäin epävakaasti ja meloen.  

Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI4 
Koko:matala. Erinomainen ilme. Hyvin muotoutunut pää joka voisi olla vähän urosmaisempi. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. 

Hieman pitkä lanne. Sopiva luusto. Liikkuu erinomaisella askeleella joka suunnalta. Hyvinesitetty. Hyvät värimerkit. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI3 PU4 
Koko:erinomainen. Erinomainen tyyppi. 2½v. Kallon leveyden tulee kehittyä. Hieman isot pyöreät silmät häiritsee ilmettä. Hyvä ylä 

ja alalinja. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Ihana luusto. Tilavuutta saisi olla vähän enemmän. Liikkuu reilulla 

askeleella. Erinomainen karvanlaatu. Hyvinesitetty. Hyvät värimerkit.  

Maroussia Nedo- Nocturne FIN246936/00 VAL EH 
Koko:erinomainen. 6v uros. Kallon tulisi olla leveämpi ja täyttyneempi silmien alta. Kauniit silmät. Lyhyt kaula, niukat 

etukulmaukset hyvät takana. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. Suora turkki. Liikkuu erittäin epävakaasti ja meloen edestä, hieman 

kapeasti takaa.  

Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP 
Erinomaisen tyyppinen uros. Ihanat mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvä ylä ja alalinja. Erinomainen luusto. Kauttaaltaan hyvät 

kulmaukset. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu hyvällä työnnöllä, erinomaisesti sivusta hyvin edestä. Hyvinesitetty. 

Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI2 PU3 
Koko:erinomainen. Erinomaisen tyyppinen uros. Hyvinmuotoutunut pää. Hyvä ylä ja alalinja. Hieman pitkä lanne. Kauttaltaan 

hyvinkulmautunut. Kokoon sopiva luusto. Erinomainen karvanlaatu. Hyvät värimerkit. Hieman liikaa pisamia. Liikkuu hyvin sivusta 

ja takaa aavistuksen löysästi edestä. 

Bellaffen Afrodite FIN35862/04 NUO H 
Koko: keskikokoinen. Hyvä pää jossa hyvät mittasuhteet. Aavistuksen lyhyt kaula. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Eturinta 

saisi olla selvempi. Erinomainen luusto. Liikkuu erittäin löysästi ja epävakaasti edestä, hyvin takaa. Aavistuksen korkea häntä.  

Berndante Dorotea FIN31861/04 NUO EVA 
Koko: keskikokoinen. Hyvä pää. Huulet saisivat olla tiivimmät ja pigmentti saisi olla parempi. Kauttaaltaan hyvät kulmaukset. Sopiva 

luusto. Tänään kihara karva. Hyvät värimerkit. Ei voida arvostella epäpuhtaden liikkeiden takia, ontuu. 

Funatic Versace FIN32300/04 NUO EH3 
Koko: keskikokoinen. Hyvinrakentunut narttu joka antaa tänään hieman matalan vaikutelman. Kallon tulee levitä ja täyttyä silmien 

alta. Hyvä ilme. Kauttaaltaan erinomaisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin sivusta, aavistuksen varvasahtaasti takaa, ok edestä. 

Goldbear’s Primrose FIN40653/04 NUO EH4 
Koko: keskikokoinen. Hyvä kallon leveys. Avoimet pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Saisi olla enemmän täyttynyt silmien alta. 

Aavistuksen niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hieman pitä lanne. Erinomainen luusto. Hyvät värimerkit. Hienot tassut. 

Liikkuu vielä erittäin löysästi ja epävakaasti edestä, hyvin takaa. 

Kastetassun Angelica FIN47966/04 NUO EH 
Koko: erinomainen. Ihana pää, hyvinmuotoutunut jossa oikea ilme. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät kulmaukset, riittävä luusto. Hyvät 

värimerkit. Tarvitsee hieman enemmän tilavuutta. Tänään ei parhaassa turkissa. Tarvitsee enemmän kehäharjoitusta.  

Plaudite Great Unique FIN42997/04 NUO H 
Koko: keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet, korkeus pituus. Hyvä pää. Hieno ilme. Aavistuksen pyöreät silmät. Niukasti kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Hieman pitkä lanneosa. Luustoa voisi olla enemmän. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin takaa, liian löysästi ja 

leveästi edestä. Tarvitsee aikaa.  

 

 



Rajaköörin Extremissi FIN44318/04 NUO H 
Koko: keskikokoinen. Hyvät pään mittasuhteet. Haluaisin tummemmat silmät sekä vähemmän valkoista suupielien alla. Niukasti 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Pitkä lanneosa. Erinomainen luusto. Hienot tassut. Hieman kihara karva. Liikkuu hyvin takaa, 

erittäin epävakaasti ja jäykästi edestä. Voisi olla varmempi kehässä. 

Riccarron Madam Tosca FIN25734/04 NUO ERI1 
Koko: erinomainen. Hyvä pää. Vahva kuono- osa. Hyvä ylä- ja alalinja. Kauttaaltaan hyvät kulmaukset.Hyvä eturinta. Sopiva luusto. 

Mukava kokonaisuus. Liikkuu hyvin sivusta sekä takaa, ok edestä.  

Riccarron Milla Magia FIN25732/04 NUO EH 
Koko: iso. Narttu joka tänään antaa pitkän vaikutelman. Alas kiinnittyneet korvat pilaavat pään muodon jotka lisäksi ovat asettuneet 

liian taakse. Aavistuksen pitkä lanneosa. Erinomaiset takakulmaukset. Hyvä luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu erinomaisesti takaa 

mutta liian lyhyellä askeleella edestä.  

Xantran Ava- Ambrella FIN34597/04 NUO H 
Koko: iso. Narttu joka tarvitsee enemmän kehätottumusta tullakseen oikeuksiinsa. Kuono on aavistuksen pitkä. Huulikulma 

aavistuksen avoin. Niukasti kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Ihana luusto. Aavistuksen pitkä lanneosa. Erinomainen 

karvanlaatu. Liikkuu hieman maa- ahtaasti takaa, haluttomasti. Tarvitsee paljon harjoitusta. 

Zweierteam Ixora FIN39830/04 NUO EH2 
Koko: pieni. Hyvinmuotoutunut pää. Hyvät yksityiskohdat. Hyvä ylä- ja alalinja. Kauttaaltaan hyvät kulmaukset. Sopiva luusto. 

Aavistuksen kihara karva. Liikkeessä liian korkea häntä, hyvä askel, vielä hieman löysä edestä. Hyvinesitetty. 

Bernario Violetta FIN45732/03 AVO ERI1 PN1 VSP SERT CACIB FIN MVA 
Koko: erinomainen. Ihana berninarttu. Fantastisen ihana pää. Erinomainen luusto. Kauttaaltaan hyvät kulmaukset. Vahvat 

hyvinkulmautuneet kintereet. Suora hieno turkki joka ei tänään ole kunnossa. Voisi olla hieman paksumpi. Liikkuu hyvin. 

Black Indira’s Maxie FIN15469/02 AVO HYL 
Koko: erinomainen. Kaunis pää. Tummat silmät. Hyvä kaula. Kauttaaltaan hyvät kulmaukset. Hyvinmuotoutunut syvä rintakehä. 

Hyvä luusto. Aavistuksen kihara karva. Hyvät värimerkit. Kantaa häntäänsä liikkeessä liian korkealla jossa lisäksi mutka joka on 

hylkäävä virhe. Liikkuu ok sivusta, meloo edestä. Erinomainen luonne. 

Black Indira’s Tuhkimo FIN16125/04 AVO ERI2 PN3 VASERT 
Koko: pieni. Hyvät mittasuhteet, massava. Erinomainen luusto. Hyvä pää. Turkki voisi olla mustempi silmien ympäriltä. Kauttaaltaan 

hyvin kulmautunut. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu ihanalla askeleella, kääntää aavistuksen varpaitaan sisäänpäin edestä. 

Hyvinesitetty. 

Fridkullas Odile FIN10565/01 AVO H 
Koko: keskikokoinen. Pitkänomainen. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Silmät saisivat olla hieman tummemmat. Syvä rintakehä. 

Kokoon nähden saisi olla enemmän luustoa. Aavistuksen liian avoimet silmät häiritsevät ilmettä. Liikkuu ahtaasti takaa, erittäin 

löysästi ja leveästi edestä. Aavistuksen kihara karva. 

Gristan Belleza FIN17392/02 AVO H 
Koko: erinomainen. Hyvät korkeuden ja pituuden mittasuhteet. Kaunis pää. Avoimet pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Riittävästi 

kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Hyvinmuotoutunut rintakehä. Sopiva luusto. Saisi olla vapautuneempi. Liikkuu maa- ahtaasti 

takaa, epävakaasti edestä. Hännässä on jokin vialla, en tiedä mikä.  

Gristan Cheritha FIN32696/02 AVO H 
Koko: erinomainen. Kallon tulisi olla leveämpi, kuono- osan täyttyneempi. Liian pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Köyhästi 

pigmentoitunut. Hyvinmuotoutunut syvä rintakehä. Kauttaaltaan hyvät kulmaukset. Ei näyttelykunnossa, tiputtaa. Liikkuu hyvin 

takaa, löysästi edestä. Mukava luonne. 

Gristan Galicia FIN14058/04 AVO T 
Koko: keskikokoinen. Ohut narttu jolla saisi olla enemmän kaikkea. Hyvä kallon leveys liian kapea suippo kuono- osa. Vaaleat silmät. 

Niukat etukulmaukset, ok takana. Korkeat kintereet. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu lyhyellä askeleella edestä, ok takaa. Erittäin 

valpas. 

Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 AVO EH 
Koko: keskikokoinen. Massava. Hyvä pää jossa miellyttävä ilme. Aavistuksen lyhyt kaula. Luustoa saisi olla enenmmän ja etuosa 

saisi olla paremmin kulmautunut, riittävästi takaa. Hyvät värimerkit. Ei parhaassa turkissa. Aavistuksen kihara karva. Liikkuu ok. 

Maroussia Aida FIN19384/04 AVO ERI3 
Koko: erinomainen. Massava ihana narttu. Kaunis pää, hieno profiili. Aavistuksen isot, pyöreät silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Ihana 

luusto. Hyvät kulmaukset. Liikkuu aavistuksen löysästi edestä, hyvin takaa. Erinomainen turkki. 

Maroussia Kastanie FIN20600/02 AVO H 
Koko: erinomainen. Massava. Riittävä kallon leveys. Isot silmät. Liian vaaleat pyöreät silmät. Kuono- osan tulisi olla enemmän 

täyttynyt. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Seisoo ranskalaisittain edestä. Liikkuu hyvin takaa, meloen, epävakaasti edestä. 

Tänään ei parhaassa turkissa. 

Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO EH 
Koko: erinomainen. Massava, erittäin kaunis pää jossa hieno profiili ja hyvät yksityiskohdat. Aavistuksen vaaleat silmät. Hyvä ylä- ja 

alalinja. Niukasti kulmautunut olkavarsi. Hieno luusto. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin takaa ja sivusta, epävakaasti ja meloen 

edestä. 

Maroussia Zacher FIN16640/04 AVO EH 
Koko: yli keskikoon. Massava narttu jolla saisi olla hieman isompi pää. Lyhyt kaula. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Erinomainen luusto. Hienot tassut. Turkki ei parhaassa kunnossa. Liikkuu kapeasti takaa hieman epävakaasti edestä. 

Plaudite Great Touch FIN32408/03 AVO H 
Koko: keskikokoinen. Isot, pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Saisi olla enemmän täyttynyt silmien alta. Seistessä aavistuksen laskeva 

selkä. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, ok takaa. Toivoisin enemmän luustoa. Liikkuu erittäin leveästi ja epävakaasti edestä, 

ok takaa. Turkki kiharimmasta päästä. Luonteessa ei huomauttamista. 

Riccarron Isabell FIN36420/03 AVO ERI4 
Koko: erinomainen. Hyvä pää jossa hyvät mittasuhteet. Aavistuksen pyöreät, avoimet silmät häiritsevät ilmettä. Ihana ylä- ja alalinja. 

Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Sopiva luusto. Suora hieno turkki. Liikkuu erinomaisella askeleella sivusta, oikea 

hännänkanto, vielä hieman epävakaasti edestä. Hyvät värimerkit. 



Riccarron Just Tiina FIN34141/03 AVO H 
Koko: keskikokoinen. Massava. Hieman pitkä. Pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Niukasti kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. 

Hyvinmuotoutunut rintakehä. Pitkä lanneosa. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin takaa, erittäin meloen ja epävakaasti 

edestä. Hyvin esitetty. 

Riccarron La Fayette FIN19280/04 AVO EH 
Koko: erinomainen. Pää jossa hyvä profiili. Aavistuksen isot alas kiinnittyneet korvat sekä hieman liian isot, pyöreät silmät. Hyvät 

kulmaukset kauttaaltaan. Hyvä luusto. Hyvinmuotoutunut rintakehä. Hyvät värimerkit. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu hyvin mutta 

häntä kaartuu liikaa sivulle joka häiritsee kokonaisuutta liikkeessä. 

Berndante Bibi- Bonnier FIN13917/01 VAL ERI 
Koko: keskikokoinen. Valionarttu, erinomainen tyyppi joka esitetään liian lihavassa kunnossa. Miellyttävä pää, hyvä ilme. 

Kauttaaltaan hyvin kulmautunut. Sopiva luusto. Hyvä karvanlaatu joka on vaihtumassa. Liikkuu hyvin. Kääntää varpaitaan sisäänpäin 

edestä. 

Cei-Cei Ancelina FIN38986/01 VAL ERI1 PN2 VARACA 
Koko: erinomainen. Valionarttu joka on erinomaista tyyppiä. Ihana kaunis pää jossa oikea ilme. Kauttaaltaan hyvät kulmaukset. Hieno 

luusto, hyvä karvanlaatu. Erinomainen tan- väri. Liikkuu hyvin. Hyvinesitetty. 

Riccarron Essi Expressi FIN39475/00 VAL ERI2 PN4 
Koko: erinomainen. Massava. Pää jossa hyvät mittasuhteet, hyvät yksityiskohdat. Hyvä ylä- ja alalinja. Kauttaaltaan hyvin 

kulmautunut. Eturinta voisi olla selvempi. Hyvät värimerkit. Liikkeet ok. Hyvinesitetty. 

Riccarron Go Go Girl FIN30001/01 VAL ERI 
Koko: erinomainen. Hieman pitkä. Luustoa saisi olla enemmän. Kapea kallo ja kuono- osa. Hyvä selkä. Erinomaiset takakulmaukset, 

hyvät edessä. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin, hienolla askeleella. 

Riccarron Gold Fever FIN29999/01 VAL ERI4 
Koko: erinomainen. Massava. Hyvä pää, erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen kallon leveys. Aavistuksen niukasti kulmautunut 

edestä, erinomaisesti takaa. Hyvinmuotoutunut syvä rintakehä. Hyvät värimerkit. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin takaa, erittäin 

leveästi ja epävakaasti edestä. 

Riccarron Just Gold FIN34138/03 VAL ERI3 
Koko: erinomainen. Massava valio narttu. Hyvä kallon leveys. Hieman isot silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä eturinta. Riittävästi 

kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Sopiva luusto. Liikkeet ok sivusta ja takaa, hieman löysät edessä.  
 


