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Black Amiikos Quattro Quent FIN25842/05  JUN H 
14-kk, suurikokoinen uros. Vahva pää. Hyvä purenta. Tummat silmät. Lyhyehkö kaula. Vielä hieman 

takakorkea. Pysty lapa ja olkavarsi. Voisi olla paremmin kulmautunut polvi. Hyvä luusto. Riittävä 

runko kokoon nähden. Liikkuu ahtaasti ja tehottomasti takaa. Kantaa häntäänsä turhan korkealla 

liikkeessä. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Life Spring’s Fantastico FIN24497/05  JUN ERI 1 

Keskikokoinen hyvän sukupuolileiman omaava, aavistuksen pitkärunkoinen uros. Hyvä pää ja purenta. 

Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. Tasainen ylälinja. tilava runko. Eturinnan tulee vielä täyttyä. 

Erinomaiset takakulmaukset, riittävät edessä. Liikkuu riittävällä askelpituudella, vielä löysästi edestä. 

Erinomainen luusto. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. Mustan värin tulee puhdistua. 

Plaudite Great Victory FIN34288/05  JUN EH 2 

Erittäin hyvän kokoinen 1-v junioriuros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Seisoo tukevasti raajoillaan. 

Hyvä pää ja purenta ja silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. riittävä runko. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Liikkuu riittävällä askelmitalla silloin kun haluaa, leveästi edestä. Hyvä karva ja 

väritys. Lupaava. Esitetään hyvin. Mukava luonne. 

Alpweiden That’s It FIN50189/04  NUO ERI 1 

1,5 v. keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvä pää ja purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä 

kaula ja ylälinja. hyvä runko. Erinomaisesti kulmautunut takaosa. Pysty olkavarsi. Hyvä luusto. Kauniit 

käpälät. Liikkuu erinomaisella askelmitalla yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Kauniisti näyttelyä 

varten hoidettu kaunis turkki. Erinomainen luonne. Esitetään hyvin. 

Alpweiden Top Style FIN50191/04  NUO ERI 2 PU4 

Keskikokoinen pitkärunkoinen vaikutelman antava uros. Hyvä pää ja purenta ja silmät. Ihana kaula ja 

ylälinja. seisoo erinomaisesti raajoillaan. Erinomaisesti kulmautunut takaosa. Pysty olkavarsi. Hyvä 

runko. Liikkuu erinomaisella askelpituudella vielä leveästi edestä. Hyvä turkki. Rauhallinen luonne. 

Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Allgold FIN37328/01  AVO T 

Hyväkokoinen. Oikean sukupuolileiman omaava uros. Erinomainen pää. Hyvät silmät ja purenta. 

Kaunis pigmentti. Hyvä kaula. Hieman takakorkea. Hyvä runko. Vahva luusto. Hieman pysty 

välikämmen ja valitettavasti löysät periksiantavat kintereet mikä näkyy myös epäterveenä liikuntana 

takaosassa. Kaunis karva. Esiintyy ja esitetään hyvin. Valitettavasti palkinnon määrää heikot kintereet. 

Tepantorpan Jules Werner FIN15566/04  AVO ERI 1 PU2 SERT 

2-vuotias, keskikokoinen, hieman pitkärunkoinen uros, oikeat pään mittasuhteet, kauniit silmät, 

erinomaiset korvat, hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset ja luusto. 

Kauniit käpälät. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Pieni koukku hännänpäässä. Kauniisti kunnostettu karva, 

hyvät värit, esiintyy ja esitetään hyvin. 

Riccarron Frog Prince Fin26661/01  VAL ERI 1 PU1 ROP 
Erinomainen koira päästä hännänpäähän. Näitä tämä rotu tarvitsee lisää. 

Berndante Esme-Ralda FIN33275/05  JUN ERI 3 

1-v vahvarakenteinen jun-narttu. Oikeat pään linjat, kuono-osan tulisi olla kauttaaltaan vahvempi. 

Hyvä purenta. Lyhyt kaula. Tasainen ylälinja. tilava runko. Hyvin kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. 

Liikkuu hyvällä askelmitalla, vielä löysästi edestä. Erinomainen luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Hyvä karva. 

Bollbölen Hedda FIN39100/05  JUN EH 

Hyvänkokoinen 1-v juniori. Oikealinjainen pää. Hyvä purenta. Silmät voisi olla kauempana toisistaan. 

Lyhyehkö kaula. Pysty lapa ja olka. Riittävät takakulmaukset ja runko. Myös rintakehä saisi olla 

alaosastaan täyteläisempi tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Hyvä luusto. Liikkuu kapeasti takaa ja 

vielä löysästi edestä. Hyvä askelmitta. Tarvitsee aikaa. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Fonacot’s Happy Halliwell FIN39975/05  JUN EH 4 

10kk keskikokoinen juniori. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. 

hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Keskivahva luusto. Liikkuu erinomaisella askelmitalla 

yhdensuuntaisin liikkein edestä ja takaa. Kauniisti näyttelyihin kunnostettu karva. Esiintyy ja esitetään 

hyvin. Lupaava. 

Life Spring’s Florence FIN24502/05  JUN ERI 2 
Hyvänkokoinen. Oikeat mittasuhteet omaava jun-narttu. Hyvä pää ja purenta ja silmät. Kaunis kaula ja 

ylälinja. hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askelpituudella 

yhdensuuntaisin liikkein edestä ja takaa. Kauniisti kunnostettu. Erinomainen karva. Esiintyy ja 

esitetään hyvin. 



Momandan Sikuriina FIN41549/05  JUN EH 

10kk keskikokoinen oikeat mittasuhteet omaava juniori. Oikealinjainen pää, joskin toivoisin 

kauttaaltaan täyteläisemmän kuono-osan ja tummemmat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapurenta. 

Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Riittävä raajaluusto. Hyvät käpälät. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti liikkein edestä ja takaa. Toivoisin paremman takatyönnön. Hyvä karva. Esiintyy ja 

esitetään hyvin. Lupaava. 

Piharinteen Taica FIN30478/05  JUN EH 

Keskikokoinen vahva juniori. Oikealinjainen nartun pää, johon toivoisin vahvemman kuono-osan 

varsinkin silmien alla. Hyvät korvat ja purenta. Todella lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. tilava runko. 

Hieman pysty lantio. Hyvät etukulmaukset, riittävät takana. Keskivahva luusto. Liikkuu 

yhdensuuntaisin liikkein, mutta takaraajat rungon alla. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Plaudite Great Vogue FIN34293/05  JUN H 

Hyväkokoinen. Oikeat mittasuhteet omaava juniori. Oikeat pään linjat. Hyvä purenta. Hyvät silmät ja 

korvat. Kaunis pigmentti. Riittävä kaula. Pysty lapa ja olkavarsi. Toivoisin myös hieman paremman 

polvikulmauksen. Hyvä kinner. Liikkuu kapeasti ja tehottomasti takaa ja kantaa häntäänsä korkealla 

liikkeessä. Erinomainen luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Zweierteam Kraussiana FIN31952/05  JUN ERI 1 PN3 VASERT 

Hyväkokoinen 1v-ikäinen juniori. Hyvä nartun pää ja purenta ja silmät ja korvat. Hyvä kaula ja 

ylälinja. pitkä lanne. Hyvä runko. Kauniisti kulmautuneet hyväluustoiset raajat, joskin aavistuksen 

pysty olkavarsi. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Vielä leveästi edestä. Kauniisti kunnostettu 

erinomainen karva. Erinomainen luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Plaudite Great Unique FIN42997/04  NUO EH 2 

Hyvänkokoinen nuori narttu. Oikealinjainen nartun pää, joka hieman pieni runkoon nähden. 

1 alaetuhammas pois rivistä, muuten hyvä purenta. Keskipitkä kaula. Hyvä ylälinja. tilava runko. 

Aavistuksen pysty lantio. Pysty olkavarsi. Riittävät kulmaukset takana. Keskivahva luusto. Liikkuu 

hieman tehottomasti takaa, takaraajat rungon alla. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.  

Ragdoll’s Ambrosia FIN47435/04  NUO H 

Keskikokoinen oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta. Oikealinjainen pää. Ihana pigmentti. 

Hyvät silmät ja korvat. Riittävä kaula. Pysty lapa. Hyvä runko ja takakulmaukset. Riittävä luusto. 

Liikkuu yhdensuuntaisin liikkein, mutta tehottomasti takaa. Korkea hännän kiinnitys, joka näkyy myös 

liikkeessä. Kauniisti kunnostettu turkki. Hyvä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Vroukje van’t Rijkenspark FIN49577/06  NUO ERI 1 PN4 
Kaunislinjainen nuori narttu, jolla erinomainen nartun pää. Hyvä purenta. Kaunis pigmentti. Ihana 

kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Erinomaiset takakulmaukset. Hieman pysty 

olkavarsi. Lyhyt häntä. Liikkuu yhdensuuntaisin liikkein erinomaisella askelpituudella. Erinomainen 

karva. Hyvä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Goldbear’s Papaya FIN40652/04  AVO ERI 1 PN2 SERT 

2 v. vahva hyväkokoinen narttu. Erinomainen pää. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvät korvat. 

Erinomainen kaula ja ylälinja. täyteläinen runko. Erinomainen eturinta. Kauniisti kulmautuneet 

vahvaluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella erinomaisin liikkein. Erinomainen karva. 

Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Lecibsin Usic FIN22083/03  AVO H 

Pienikokoinen 3v keskivahva narttu, jolle toivoisin pitemmän ja vahvemman pään. Hyvä purenta ja 

silmät ja kaula ja ylälinja. riittävä runko. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä 

luusto. Lyhyt häntä. Kinnerahtaat takaliikkeet ja tehottomat. Hyvin kunnostettu karva. Hyvä luonne. 

Esitetään hyvin. 

Life Spring’s Edelweiss FIN31735/04  AVO EH 2 

2v keskikokoinen oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pää ja purenta ja silmät. Keskipitkä kaula. 

Hyvä ylälinja. kokoon nähden riittävä runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman pysty olkavarsi. 

Hyvä luusto. Lyhyt häntä. Liikkuu yhdensuuntaisin liikkein, mutta tänään kovin haluttomasti. Hyvä 

karva. Mukava luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Bernario Violetta FIN45732/03  VAL ERI 1 PN1 VSP 

Erittäin kaunislinjainen valionarttu. Upea vahva pää. Hyvä purenta ja silmät ja korvat ja pigmentti. 

Kaunis kaula ja ylälinja. hyvä runko. Supervahva luusto. Ihanat tiiviit käpälät. Kauniisti kulamutunut. 

Erinomainen liikkuja Todella kaunis kokonaisuus. 

Janipan Pami FIN41434/01  VAL ERI 2 

4v kookas narttu, oikea sukupuolileima. Hyvä purenta. Hyvät silmät ja korvat. Riittävä kaula. Hyvä 

runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Toivoisin vahvempaa luustoa. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä 

askelmitalla, mutta leveästi edestä. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

 



 

 

   

 

 


