
LAHTI 20060422 KV, Jens Ramsing, Tanska 

 

Bernarossa Armando FIN20952/05  JUN EH 1 

Keskikokoinen. Hyvärakenteinen nuori uros, jolla hyvä pää ja purenta. Ruskeat hyvämuotoiset ?. 

Korvat hiukan korkeat. Hyvät leveät huulet. Hyvä turkki. Riittävät värimerkit, ruskea väri voisi olla 

tummempi. Hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvät takaliikkeet, edessä kyynärpäät hiukan ahtaat. Hyvä 
luonne. Puuttuu vielä massa. 

Berndante El-Ciril FIN33269/05  JUN EH 3 

Rakenteeltaan keskivahva nuori uros. Hyvä pään muoto. Korvat taka-asentoiset. Oikea purenta. 

Oikea.asentoiset ruskeat silmät. Hiukan löysät huulet. Hyvät värimerkit, väri ja turkki. Takalikkeet 

eivät ole tasapainoiset, ahdas kintereistä ja edestä vielä kapea. Hyvin kannettu häntä. Hyvä luonne. 

Tarvitsee esiintymiskoulutusta. 

Life Springs Fantastico FIN24497/05  JUN EH 2 

Hiukan yli keskikoon. Tasapainoinen, hyvä rakenne. Hyvä pää. Korvat hiukan taka-asentoiset. Oikea 

purenta. Kuivat huulet. Hyvin muotoutuneet ruskeat silmät. Hiukan lyhyt kaula. Hyvä ylä- ja alalinja ja 

kulmaukset. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Takaliike voisi olla yhdensuuntaisempi. Suora erityisesti 

oikeasta lavasta ja hiukan epävakaa. Hyvin kannettu häntä. Hyvä luonne. 

Black Indira’s Viljami FIN49304/04  NUO EH 2 
Rakenteeltaan keskivahva uros. Ikäisekseen hyvä pää. Oikea purenta. Hiukan löysät huulet. Hiukan 

pyöreät ruskeat silmät. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Hyvät kulmaukset. Takaliikkeet 

yhdensuuntaiset ja hiukan ahdas kintereistä. Ystävällinen luonne, mutta esiintyy hiukan levottomasti 

kehässä. 

Funatic Vuitton FIN32298/04  NUO EH 3 

Hyvän kokoinen uros. Hiukan pitkä runko. Kuono-osa hiukan liian pitkä ja hiukan löysät huulet. Oikea 

purenta. Hiukan liikaa otsapengertä. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Vapaat liikkeet. Hiukan ahdas 

kintereistä ja edessä hiukan pehmeä ranteista. Hyvä luonne. 

Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04  NUO ERI 1 VASERT 

Keskikokoinen, tasapainoinen, ikäisekseen hyvin rakentunut uros. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. 

Korvat hiukan taka-asentoiset. Oikea purenta. Hyvä asentoiset ruskeat silmät. Hyvä turkki, väri ja 
värimerkit. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät, vapaat liikkeet. Vielä hiukan ahdas kintereistä. Hyvät 

kulmaukset edessä. Hyvä luonne. 

Allgold FIN37328/01  AVO EH 

Tasapainoinen, raskasrakenteinen erinomaisen tyyppinen uros. Hiukan raskas otsapenger, oikea 

purenta. Ruskeat hiukan ? silmät. Hyvät kuivat huulet. Hyvä pigmentti. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. 

Edessä hiukan ahtaat lavat. Välikämmenet suorat ja ulospäin kääntyneet. Häntä hiukan kiertynyt. 

Liikkeet ei vakaat, hyvä liike lavoissa. Hyvä luonne. 

Berndante Chocco FIN39235/03  AVO EH 3 

Iso uros. Erinomainen tyyppi. Hiukan pitkä runko. Hyvä pää. Hiukan löysät huulet ja tiukka leikkaava 

purenta. Hyväasentoiset ruskeat silmät. Alskiinnittyneet korvat. Ylälinja hiukan pehmeä. Riittävät 

takakulmaukset ja hiukan pehmeät välikämmenet. Liikkeessä kintereet ei vakaat. Ja löysät lavat. 

Erittäin hyvä luonne. 

Bernoban Aapeli FIN25123/04  AVO H 

Keskikokoinen. Kevyt rakenne, feminiininen pää. Oikea purenta. Hyvät kuivat huulet. Pyöreät ruskeat 

silmät. Alaskiinnittyneet korvat. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Kohtuullisesti kulmautunut ja 

liikkeessä ahtaat kintereet. Suorat lavat. Rauhallinen ja erittäin ystävällinen luonne. Puuttuvan 

“miehuuden” ja liikkeiden vuoksi “hyvä”. 

Hexa-Han Pasifax FIN20787/03  AVO ERI 2 

Keskikokoinen, tasapainoinen, raskasrakenteinen uros. Hyvä pää, hiukan löysät huulet. Korvat hiukan 

taka-asentoiset. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Hyvä ylä- ja alalinja ja kulmaukset. Hyvät vapaat 

liikkeet. Hiukan pehmeät ranteet ja rullaava selkä. Hyvä luonne. 

Riccarron Leonardo FIN19278/04  AVO ERI 1 PU4 SERT 

Keskikokoinen, tasapainoinen hyvin rakentunut uros. Hiukan lyhyt turkki. Erittäin hyvät hyvin 
kulmautuneet vahvat raajat. Hyvä pää. Hiukan isot ja taakse kiinnittyneet korvat. Hiukan löysät huulet. 

Hiukan epätasainen leikkaava purenta. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät värimerkit ja väri. Tyylikkäät 

yhdensuuntaiset liikkeet takana ja myös edessä vapaat ja yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvä luonne. 

Hiukan korkea hännänkanto. 

Riccarron Lucky Luke FIN19275/04  AVO EH 4 

Raskasrakenteinen uros. Hyvä koko. Hiukan pitkä runko. Hyvä pää. Hiukan löysät huulet. 

Epäsäännöllinen leikkaava purenta. Isot taaksekiinnittyneet korvat. Hiukan liian pyöreät ruskeat silmät. 

Erittäin paljon valkoista eturaajassa, muuten oikeat värimerkit. Hyvä turkki ja väri. Hyvät kulmaukset. 



Erittäin korkealla ja kiertyneenä kannettu häntä. Hyvät yhdensuuntaiset etuliikkeet, pehmeät 

välikämmenet eikä vapaa lavoista. Hyvä luonne. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04  VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP 

Erittäin tasapainoinen raskasrakenteinen uros, jolla erinomainen tyyppi. Hyvä pää, hiukan alas ja taakse 

kiinnittyneet korvat. Hiukan löysät huulet. Kapea epäsäännöllinen leikkaava purenta. Ruskeat silmät. 

Erittäin hyvä turkki. Hyvät värimerkit ja väri. Erittäin hyvät hyvin kulmautuneet raajat. Tyylikkäät 
vapaat liikkeet, takana hyvä askelpituus. Hyvä luonne. 

Maroussia Sidney FIN33925/01  VAL ERI 2 PU2 VACACIB 

Erittäin tasapainoinen hyvin rakentunut uros. Hyvät mittasuhteet ja erinomainen tyyppi. Hyvä pää. 

Oikea purenta. Hiukan pyöreät ruskeat silmät. Erittäin hyvä turkki, väri ja värimerkit. Hyvät 

kulmaukset. Tyylikkäät vapaat liikkeet. Takaliikkeet vapaat. Hyvä luonne. 

Riccarron Hubba Bubba FIN40903/02  VAL EVA 

Keskikokoinen, erittäin tasapainoinen raskasrakenteinen uros. Hyvä pää. Oikea purenta. Hiukan taka-

asentoiset korvat ja löysät huulet. Ruskeat silmät. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Hyvä ylälinja. Hyvät 

raskasrakenteiset ja kulmautuneet raajat. Liikkeet ahtaat. Erittäin hyvä luonne. Ontumisen vuoksi ei ole 

mahdollista arvostella liikkeitä. 

Riccarron Frog Prince FIN26661/01  VAL ERI 3 PU3 

Keskikokoinen tasapainoinen raskasrakenteinen uros, jolla erinomainen tyyppi. Oikea pää ja purenta. 
Tumman ruskeat silmät. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Hiukan pehmeä ylälinja. Hyvät kulmaukset. 

Liikkeessä takaa erittäin vapaat yhdensuuntaiset ja erinomainen askelpituus, edestä hiukan ahtaat. Hyvä 

luonne. Hiukan korkealla kannettu häntä. 

Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05  JUN EH 3 

Keskikokoinen, tasapainoinen, hiukan raskas. Hyvä pää. Hyvä korvien asento. Oikea purenta. Ruskeat 

silmät. Hyvä turkki, värimerkit ja väri. Hyvät kulmaukset. Liikkuu takaa yhdensuuntaisesti ja hyvällä 

askelpituudella. Edestä hiukan suora ja kääntää kyynärpäitä. Mukava, ystävällinen luonne. 

Amoroso Fin48633/04  JUN H 

Keskikokoinen, mukava raskastekoinen narttu. Kuono-osa hiukan pitkä ja korvat alaskiinnittyneet. 

Oikea purenta. Hiukan pyöreät ruskeat silmät. Liian paljon valkoista päässä, valkoista huulien takana ja 

liikaa ? . hyvä turkki. Hiukan suorat polvet ja liikkeessä takakorkea, takaa hyvä vapaa hyvällä 
askelpituudella. Hiukan suorat lavat. Hyvä luonne. Värin takia “hyvä”. 

Atelier’s Jasminca FIN34527/05  JUN T 

Liian pieni ja kevytrakenteinen narttu. Liian pieni epätyypillinen pää. Oikea purenta. Silmät tumman 

ruskeat. Liian alas ja avonaisesti kannetut korvat. Erittäin lyhyt kaula. Oikeat värimerkit ja turkki ja 

väri. Erittäin suora polvi ja lavat, mutta liikkeet ovat vapaat. Mukava ystävällinen luonne. Puuttuvan 

tyypin vuoksi “tyydyttävä”. 

Eosz van’t Pachthof FIN11529/06  JUN EH 2 

Tasapainoinen hyvin rakentunut narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Oikein kannetut korvat. Vaalean 

ruskeat silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Vapaat liikkeet. 

Vielä ahdas kintereistä ja edestä ? . Hyvä luonne. 

Hexa- Han Shapphire FIN17724/05  JUN EH 1 

Tasapainoinen hyvin rakentunut narttu, jolla hyvä voima rungossa ja raajoissa. Hyvä pää. Oikea 
purenta. Tumman ruskeat silmät. Hyväksyttävät värimerkit, ruskea hiukan vaaleaa, pitäisi olla 

tummempaa. Hyvä turkki. Hyvät vapaat liikkeet. Hyvä luonne. 

Piharinteen Tosca FIN30479/05  JUN H 

Yli keskikoon, hyvin rakentunut narttu. Päässä hiukan liian paljon otsapengertä. Oikea purenta. Hyvä 

ylälinja. Hyvä kaula. Vielä puuttuu hiukan rintaa. Hyvät kulmaukset. Liikkeessä erittäin suorat lavat ja 

liian korkealla kannettu rullahäntä. Hiukan lyhyt turkki, epäsymmetriset värimerkit. Hännän ja lapojen 

vuoksi “hyvä”. 

Funatic Versace FIN32300/04  NUO ERI 2 

Tasapainoinen ja hyvin rakentunut narttu. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvät kuivat huulet. 

Hyvämuotoiset ruskeat silmät. Hyvin kannetut korvat. Hyväksyttävät värimerkit. Hiukan lyhyt turkki. 

Hyvä ylä- ja alalinja ja kulmaukset. Hyvät vapaat liikkeet takaa, hiukan ahdas ja sisäänpäin kääntyvät 
tassut edestä. Hyvä luonne. Liikkeessä hiukan rullaava selkä. 

Goldbear’s Primrose FIN40653/04  NUO ERI 1 

Erittäin hyvin rakentunut tasapainoinen erinomaisen tyyppinen narttu. Hyvä pää, hiukan liian pyöreät 

silmät, hiukan löysät huulet. Oikea purenta. Erittäin hyvät värimerkit, turkki ja väri. Hyvä ylä- ja 

alalinja ja kulmaukset. Liikkeessä takaosa ei ole yhdensuuntainen ja kääntää hiukan tassuja sisäänpäin. 

Hyvä luonne. 



Barlis Feanna Yakarin FIN17544/99 AVO H 

Yli keskikoon, keskivahva rakenne. Oikea pää ja purenta. Pyöreät ruskeat silmät. Alaskiinnittyneet 

korvat. Liikkeessä huonossa ? kunnossa. Pitkä runko, pehmeä selkä. Suorat polvet ja lavat. Vielä 

puuttuu syvyyttä rinnasta. Hyväksyttävät värimerkit ja väri. Edessä kääntää tassuja ulospäin.. Liikkeet 

vapaat mutta kiertynyt häntä. Hyvä luonne. 

Black Indira’s Tuhkimo FIN16125/04  AVO ERI 4 
Keskikokoinen tasapainoinen hyvin rakentunut narttu. Hyvä pää ja oikea purenta. Tummat silmät. 

Korvat hiukan taakse kiinnittyneet. Hyvä turkki. Hyvät värimerkit ja väri. Hyvä ylälinja ja kulmaukset. 

Hyvät vapaat liikkeet, edessä yhdensuuntaiset, kääntää tassuja sisäänpäin ja hiukan kyynärpäitä ulos. 

Hyvä luonne. 

Gristan Cantana FIN32693/02 AVO ERI 

Yli keskikoon hyvin rakentunut narttu. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Hiukan pyöreät ruskeat silmät. 

Oikea purenta. Hyvä turkki jota ei ole liikaa, oikea ? hyvin värimerkein. (hiukan valkoista puuttuu 

etutassuista) hyvä ylälinja ja kulmaukset. Vapaat liikkeet. Edestä pehmeät ranteet. Ei saa olla enää 

raskaammassa kunnossa, koska se pilaa liikkeet. Hyvä luonne. 

Maroussia Aida FIN19384/04  AVO EH 

Tasapainoinen hyvin rakentunut narttu. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Oikea purenta. Tumman 

ruskeat silmät. Hyvät värimerkit ja väri. Hyvät kulmaukset takana ja hiukan suorat lavat. Liikkeessä 
yhdensuuntainen takaa ja hiukan leveä lavoista. Luonne on ystävällinen , mutta ei aivan varma. 

Maroussia Verdina FIN23138/03  AVO ERI 3 

Keskikokoinen raskasrakenteinen narttu. Tasapainoinen hyvä pää. Oikea purenta. Pyöreät ruskeat 

silmät. Hyvät kuivat huulet. Hyvä ylälinja ja kulmaukset takana, suorat lavat ja liikkeet eivät vapaat. 

Mukava luonne. 

Riccarron Just Tiina FIN34141/03  AVO ERI 2 VASERT 

Yli keskikoon, keskivahva narttu. Hiukan kapea pää ja kuono-osa. Oikea purenta. Hiukan 

alaskiinnittyneet korvat. Tumman ruskeat simät. Hyvät vapaat  yhdensuuntaiset liikkeet edessä. 

Esiintyy temperamenttisesti. 

Riccarron la Fayette FIN19280/04  AVO ERI 1 PN 2 SERT FIN MVA VACACIB 

Tasapainoinen, hyvin rakentunut narttu. Mukava, erinomainen tyyppi ja hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. 
Hiukan alaskiinnittyneet korvat. Oikea purenta. Tumman ruskeat silmät. Erittäin hyvä turkki, väri ja 

värimerkit. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja ja kulmaukset. Vapaat liikkeet, edestä hiukan ahdas. Hyvä 

luonne. Hiukan kiertynyt häntä. 

Riccarron Madam Tosca FIN25734/04  AVO EH 

Keskikokoinen ja raskasrakenteinen narttu. Hyvä pää. Ruskeat silmät. Oikea purenta. Hiukan löysät 

huulet ja hiukan alaskiinnittyneet korvat. Hyvät kulmaukset. Hiukan lyhyt turkki. Hyvät värimerkit, 

rajaväri voisi olla kirkkaampi. Vapaat liikkeet, hiukan ahdas ? ja ahdas edestä seistessä. Narttu ei ole 

aivan varma, mutta ystävällinen. 

Zsuzsa Von Der Zimmerei FIN36625/03  AVO EH 

Erittäin iso narttu. Erittäin raskasrakenteinen. Hiukan maskuliininen pää, oikea purenta. Tummat 

pyöreät silmät. Hiukan alaskiinnittyneet korvat. Oikea turkki, värimerkit ja väri. Sopivasti 

kulmautunut. Takaliikkeet yhdensuuntaiset, edestä pehmeä ja kääntää kyynärpäitä ulospäin. Hyvä 
luonne. 

Black Indira’s Kizzmotar FIN41793/00  VAL ERI 3 

Yli keskikoon. Erittäin hyvärakenteinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. 

Korvien kiinnitys hiukan takana. Oikea purenta. Hyvät ruskeat silmät. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. 

Erittäin hyvä ylälinja ja kulmaukset. Vapaat liikkeet, edestä kääntää hiukan tassuja sisäänpäin. Hyvä 

luonne. 

Riccarron Geisha FIN29998/01  VAL ERI 4 

Keskivahva rakenteinen narttu. Hiukan pitkä runko. Hyvä pää. Oikea purenta. Hiukan löysät huulet. 

Tumman ruskeat silmät. Lyhyt turkki. Hyvät värimerkit, mutta ruskea väri saisi olla tummempaa. 

Hyvät kulmaukset ja vapaat liikkeet, yhdensuuntaiset takaa, hyvä askelpituus ja edestä kääntää hiukan 

kyynärpäitään ulospäin. Hyvä luonne. 

Riccarron Gold Fever FIN29999/01  VAL ERI 1 PN 1 CACIB VSP 

Keskikokoinen hyvärakenteinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Oikea purenta. Tumman 

ruskeat silmät. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Hyvä ylälinja ja kulmaukset. Vapaat liikkeet, 

yhdensuuntaiset hyvällä askelpituudella. Edestä kääntää hiukan tassuja sisäänpäin. Hyvä luonne. 

Riccarron Just Gold FIN34138/03  VAL ERI 2 PN3 

Tasapainoinen hyvin rakentunut narttu. Erinomainen  tyyppi. Hyvä korvien asento. Oikea purenta. 

Tumman ruskeat silmät. Hiukan lyhyt turkki, jossa hyvät värimerkit ja väri. Hyvä ylä- ja alalinja ja 

kulmaukset. Erittäin hyvät vapaat liikkeet, jotka yhdensuuntaiset hyvällä askelpituudella. Hyvä luonne. 



Silence’s Quatros Indira’s FIN27348/98  VET ERI 1 PN4 ROP-VET 

Erittäin tasapainoinen ja hyvin rakentunut erinomaisen tyyppinen narttu. Hyvä pää. Oikea purenta. 

Tumman ruskeat silmät. Korvien kiinnitys hiukan alhaalla. Hiukan lyhyt turkki. Hyväksyttävät 

värimerkit ja hyvä väri. Hyvä ylälinja ja kulmaukset. Erittäin hyvät vapaat liikkeet, takaa 

yhdensuuntainen, edestä kääntää hiukan etutassujaan sisäänpäin. Hyvä luonne. Narttu on vielä erittäin 

hyvässä kunnossa ja värissä. 

Kennel Riccarron     KASV 1 KP 

Just Tiina, La Fayette, Gold Fever, Just Gold 

Erittäin korkeatasoinen kasvattajaryhmä. Kaikki neljä ovat erinomaisen tyyppisiä hyvällä rakenteella. 

Ryhmä on hyvä , homogeeninen. Hyvät päät. Erittäin hyvät turkit ja värit. Kaikki ovat, etenkin takaa, 

hyvin kulmautuneita ja hyvin liikkuvia.. 

 

 

 

 

 

 


