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20060610 TERVAKOSKI (E) 

 
Anita Alatalo 
 

Alpigiano Beato Baran FIN13920/05   JUN ERI 1 
Kauniit mittasuhteet ja ääriviivat omaava junioriuros, jolla erinomainen uroksen pää ja ilme. Vahva kuono ja kallo. 

Kauniit tummat silmät. Hyvät korvat. Kaunis kaula ja selkälinja. Erinomainen runko. Tasapainoisesti kulmautuneet 

vahvaluustoiset rajat. Erinomainen hännänkiinnitys, joskin häntä voisi olla aavistuksen pidempi. Liikkuu erinomaisesti 

menne tullen. Varma käytös. Kauniisti kunnostettu turkki. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Alpweiden X-Press to Fin FIN38405/05  JUN H 
11kk. Vielä kovin pentumaisen vaikutelman antava juniori. Oikeat mittasuhteet. Hyvä uroksen pää. Hyvä runko. 

Keskiruskeat oikeamuotoiset silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkä. Riittävä runko. Tasapainoisesti kulmautunut. 

Hyvä raajaluusto. Hyvät liikkeet. Valitettavasti kantaa häntäänsa liikkeessä liian korkealla-rikkoo sivukuvan. Hyvä 

karva. Varma luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Alte Sage Cacoch FIN30648/05  JUN HYL 
1v. pitkärunkoisen vaikutelman antava junioriuros. Maskuliininen pää. Tummat silmät. Hyvät korvat. Riittävä runko. 

Pitkä lanne. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Kapea eturinta. Liikkuu löysästi edestä. Koiran käytös voisi olla 

varmempaa. Yläpurenta. 

Brnario Willem FIN24835/05  JUN ERI4 
14kk. Keskikokoinen. Erinomaiset ääriviivat omaava juniori. Kaunis uroksen pää. Hyvä purenta. Tummat hyvät silmät, 

joskin alaluomet voisi olla tiivimmät. Hyvät korvat. Tasainen ylälinja. Hyvä runko. Erittäin vahva luusto. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomaiset liikkeet mennen tullen. Kaunis turkki ystävällinen luonne. Esiintyy ja 

esitetään hyvin. 

Bernarossa Biccu-Wagner FIN42110/05  JUN H 
10kk. Hyväkokoinen uros. Hyvä pää. Hyvä purenta. Tummat silmät, jotka voisivat olla tiivimmät alaluomiltaan. Hyvät 

korvat. Lyhyt kaula. Tilava runko. Lyhyt rintakehä. Vahvaluustoiset raajat. Riittävät kulmaukset. Pysty lantio. Liikkuu 

takaraajat rungon alla, kovin lyhyellä askeleella ja kinnerahtaasti. Erinomainen luonne. Kaunis karva. Esiintyy ja 

esitetään hyvin. Liikkeiden vuoksi H. 

Bernarossa Bono FIN42111/05  JUN EH 
10kk. Keskikokoinen. Kauniit mittasuhteet omaava juniori. Tasapurenta. Vahva urosmainen pää. Kauniit tummat 

silmät. Hyvä kuono-osa. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. 

Liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta turhan iloisella hännänkannolla. Miellyttävä luonne. Hyvä karva. Esiintyy ja 

esitetään hyvin. 

Berndante El-Ciril FIN33269/05  JUN H 
1v. Hyväkokoinen junioriuros. Hyvä purenta. Hyvät silmät ja korvat. Lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä runko. 

Riittävät takakulmaukset. Pysty olkavarsi. Luisu lantio. Korkea hännänkiinnitys. Keskivahva luusto. Kovin kapea 

eturinta. Liikkuu löysästi edestä. Hyvä karva ja luonne. Ei nauti kehässä esiintymisestä tänään. 

Black Amiikos Quatro Quent FIN25842/05  JUN H 
Hyväkokoinen. Oikeat mittasuhteet omaava juniori. Urosmainen pää. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. 

Lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Lyhyt rintakehä. Hyvin kulmautunut takaosa. Pysty olkavarsi. Eturinnan tulee 

täyttyä ja levetä. Liikkuu löysästi edestä. Kantaa häntänsä korkealla liikkeessä. Teettää esittäjällään kovasti töitä. Hyvä 

karva. Mukava luonne. 

Black Indira's Xander FIN36938/05  JUN HYL 
1v. Junioriuros, joka antaa hieman matalarajaisen vaikutelman. Vahva pää. Yläpurenta. Tummat silmät. Löysät 

alaluomet. Alaleuan tulisi olla vahvempi. Lyhyt kaula. Vahva selkä. Tilava runko. Keskivahva luusto. Riittävät 

kulmaukset. Lyhyt häntä. Kovin voimattomat takaliikkeet. Hyvä karva. Erinomainen luonne. Esitetään hyvin. Purennan 

vuoksi HYL. 

Black Indira's Xavier FIN36937/05  JUN EH 
1v. keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet omaava juniori. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvät korvat. Lyhyt kaula. 

Hyvä selkä. Luisu lantio. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Keskivahva luusto. Voisi liikkua tehokkaammalla 

takatyönnöllä, muuten ok. Hyvä karva. Varma luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Black Indira's XXL FIN36939/05 JUN HYL 
14kk. Oikeat mittasuhteet omaava keskik. uros. Hyvä uroksen pää. Alapurenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. 

Tasainen ylälinja raajat. Tilava runko. Luisu lantio. Tasap. kulmautuneet  vahvaluustoiset raajat. Lyhyt häntä. Liikkuu 

vielä kapeasti takaa, muuten ok. Kantaa häntäänsä erinomaisesti liikkeessä. Hyvä karva. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja 

esitetään hyvin. Purennan vuoksi HYL. 

Bollbölen Genesis FIN20967/05  JUN EH 
15kk. Hyväkokoinen ja-mittasuhteinen juniori. Hyvä purenta. Riittävä uroksen pää. Vaaleat ja pyöreät silmät häiritsevät 

ilmettä. Hyvät korvat. Toivoisin vahvemman alaleuan. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Tasapainoiseti 
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kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu löysästi edestä. Erinomainen askelpituus. Kantaa häntäänsä erinomaisesti liikkeessä. 

Mustassa värissä pronssi vivahde. Varma luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Dacosen Alessandro FIN20116/05  JUN ERI2 
15kk. Erittäin kauniit ääriviivat omaava juniori. Erinomainen koko. Erinomainen uroksen pää. Hyvä purenta. Tummat 

silmät. Hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Keskivahva luusto. 

Liikkuu erinomaisesti menne tullen. Kaunis turkki. Erinomaisesti kunnostettu. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään 

hyvin. 

Dobrynya Nikitich Iz Bolshogo Doma RKF1767496  JUN H 
1v. Hyvä koko. Hyvä purenta, mutta toivoisin vahvemman alaleuan. Hyvät silmät. Isot korvat. Hyvä kaula ja selkälinja. 

Hyvä runko. Haluaisin täyteläisemmän eturinnan. Keskivahva luusto. Riittävästi kulmautunut. Kapeat takaliikkeet ja 

haluaisin vahvemman työnnön. Hyvä turkki. Erittäin hyvä luonne. Hyvin esitetty. Hyvä häntä. 

Excalibur van't Pachthof LOSH0973010  JUN ERI3 
14kk. Keskikoinen junioriuros, joka tänään kesäturkissa. Hyvä pää. Hyvä purenta. Toivoisin tummemmat  silmät. 

Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Vahva luusto. Erittäin hyvin kulmautunut. Kapeat takaliikkeet, muuten liikkuu 

erittäin hyvin. Hyvä turkinlaatu. Erittäin mukava luonne. Erittäin hyvin esitetty. Hyvin kunnostettu. 

Fonacot's Hero Harrison FIN39974/05  JUN EH 
10kk juniori, jolla kauniit ääriviivat. Hyvä koko. Hyvä purenta. Hyvät silmät ja korvat. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. 

Kaunis runko. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Hieman pysty olkavarsi. Kauniisti kulmautunut takaosa. Vahvaluustoiset 

raajat. Liikkuu kovin kinnerahtaasti takaa ja löysästi edestä. Kauniisti kunnostettu hyvä karva. Hyvä luonne. Esitetään ja 

esiintyy hyvin. 

Fridkullas Triumph FIN26045/05  JUN EH 
14kk. Keskikokoinen junioriuros. Hyvät silmät, korvat ja purenta. Toivoisin täyteläisemmän kuono-osan silmien alta. 

Lyhyt kaula. Hyvä selkä. Luisu lantio. Hyvä runko. Keskivahva luusto. Riittävät kulmaukset. Lyhyt häntä. Hyvät 

liikkeet. Hyvä turkki, joskin hieman kuiva karva. Varma luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Hexa-Han Shredder FIN17720/05  JUN H 
1,5v. hieman pitkärunkoinen uros. Urosmainen pää. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. 

Tasainen ylälinja. Riittävä runko, joskin toivoisin täyteläisemmän rintakehän alaosastaan tukemaan kyynärpäitä. Pitkä 

lanne. Riittävät kulmaukset. Vahva luusto. Kovin löysät etuliikkeet. Voisi käyttää takaraajojaan tehokkaammin. Kantaa 

häntäänsä korkealla liikkeessä. Erinomainen luonne. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Hexa-Han Skywalker FIN17721/05  JUN EH 
15kk. Keskikokoinen uros. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kallo ja kuono-osa. Riittävä kaula. 

Leveä, vahva selkä. Rintakehän tulisi täyttyä alaosastaan tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Keskivahva luusto. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät käpälät. Liikkuu löysästi edestä, muuten ok. Hyvä karva. Esiintyy  ja esitetään 

hyvin. 

Myrstigens Tsar FIN41542/05  JUN H 
10kk vanha. Vielä kovin pentumaisen vaikutelman antava juniori. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Erinomainen 

huulipigmentti. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Tasainen ylälinja. Vielä kovin litteä runko. Keskivahva luusto. Riittävät 

kulmaukset. Liikkuu kovin ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu. Miellyttävä luonne. Tarvitsee paljon 

aikaa. 

Piharinteen Taco FIN30473/05  JUN H 
13kk. Hyvänkokoinen, oikeat mittasuhteet omaava juniori. Urosmainen pää. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. 

Erinomaiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko, joskin rintakehä saisi olla alaosastaan täyttyneempi tukeakseen 

kyynärpäitä. Hyvä luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät takaliikkeet, mutta kovin löysät edestä. Kantaa häntäänsä 

korkealla liikkeessä. Varma luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Zweierteam Juniperus FIN30260/05  JUN T 
13kk. Vielä kovin pentumaisen vaikutelman antava juniori. Keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet. Hyvin leveä valkoinen 

otsapiirto peittää vasemman silmän valesilmän alleen. Vaaleat silmät. Hyvä purenta. Liian löysät pigmentittömät 

alahuulet. Hyvä kaula ja selkä. Riittävä runko kokoon nähden. Riittävästi kulmautunut taka-osa. Pysty olkavarsi. 

Liikkuu lyhyellä ja töpöttävällä askeleella kantaen häntänsä korkealla. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Zweierteam Kewensis FIN31950/05  JUN H 
1v. vielä kovin pentumainen ja keskeneräisen vaikutelman antava juniori jopa tähän luokkaan. Hyvä purenta. 

Keskiruskeat silmät. Toivoisin vahvemman kuono-osan. Hyvä kaula. Tasainen ylälinja. Vielä litteä runko ja rintakehä. 

Hyvin kulmautunut takaosa. Pysty lapa. Kevyt luusto. Liikkuu riittävällä askelmitalla. Hyvä karvanlaatu. Miellyttävä 

käytös. Esitetään hyvin. 

Zweierteam Kramesis FIN31951/05  JUN EH 
12kk vanha, hieman pitkärunkoinen uros. Urosmainen pää. Hyvä purenta. Ihana huulipigmentti. Hyvät korvat. Kaunis 

kaula. Hyvä runko. Hieman pehmeyttä selässä. Hyvin kulmautunut takaosa. Pysty olkavarsi. Keskivahva luusto. Lyhyt 

häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Erinomainen karva. Pysty välikämmen. Varma luonne. Esiintyy ja esitetään 

hyvin. 

Alte Sage Chac FIN30650/05  JUN T 
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12kk. Hyvänkokoinen juniori, jolla vahva uroksen pää. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Hyvät korvat. Kaunis kaula. Hyvä 

ylälinja. Riittävä runko ikäisekseen. Tasapainoisesti kulmautunut. Vahva luusto. Liikkuu hyvin mennen tullen, mutta 

valitettavasti häntä kiertyy rullalle selän päälle liikkeessä niin, että hännän kärki osuu selkään. Hyvä karva. Miellyttävä 

luonne. Valitettavasti hännän vuoksi T. 

 

 Elin Normannseth 
 

Bernarossa Adonis FIN20949/05   NUO EH  
15 kk. Hyvä pää hyvin yksityiskohdin. Silmät voisivat olla  hiukan tummemmat. Hyvä purenta. Toivoisin enemmän 

eturintaa ja syvyyttä rintatakehään. Heikot ranteet. Haluaisin enemmän takakulmauksia. Liikkuu melko hyvin sivusta,  

mutta ahtaasti takaa ja edestä. Hyvä turkki. Mukava luonne.  

Bernarossa Agostini FIN20950/05  NUO EH 
15kk. Raskas pää, jossa hyvät silmät, jotka voisivat olla hiukan tummemmat. Kuono  hiukan liian pitkä. Hyvä kaula. 

Ylälinja voisi olla kiinteämpi. Liian pitkä lanne. Toivoisin paremmat takakulmaukset. Liikkuu takaosa korkealla kun 

liikkuu ja pitää häntäänsä hiukan liian korkealla. 

Black Indira´s Viljami FIN33682/04  NUO ERI 3 
1,5-vuotias uros, jolla erittäin maskuliininen pää. Toivoisin lyhyemmän kuonon. Hyvä kaula ja lapa. Hyvä luusto. 

Suorat raajat. Liian pyöreä lantio. Takakulmaukset ok. Ylälinja ei ole vakaa liikkeessä. Liikkuu hiukan ahtaasti takaa, 

tarvitsee asettua edestä. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki. 

Janipan Bemari FIN39266/04  NUO ERI 2 
23kk. Hyvä pää mutta tarvitsee täyttyä. Purenta ok. Hyvä ilme ja korvien kiinnitysasento. Toivoisin hiukan enemmän 

kaulaa. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto mutta 

seisoessa kääntää ? .  liikkuu erinomaisesti. Hyvä turkki ja värimerkit ja luonne. 

Chrysler-Cowboy FIN45493/04  NUO ERI 4 
22kk. Hyvä pää hyvillä mittasuhteilla. Hyvät silmät. Toivoisin lapakulman ? Rungon tulee kehittyä. Hyvä luusto. Suorat 

raajat. Hyvät kulmaukset takana mutta selkälinja ei ole ihan vakaa liikkeessä. Liikkuu hieman ahtaasti mennen tullen. 

Turkin laatu on hyvä mutta liian aaltoileva tällä hetkellä. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. 

Merry Mistel's Ruari FIN44822/04  NUO ERI 1 
21kk. Iso raskas uros. Tarvitsee lisää aikaa kasvaakseen. Hyvä vahva maskuliininen pää. Hyvät silmät ja ilme. Hyvä 

purenta. Raskas luusto. Heikot välikämmenet. Hyvä ylälinja ja alalinja seistessä. Selkälinja pyörii liikkeessä. Hyvät 

värimerkit ja turkin laatu. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luonne. 

Alppimajan Pontus FIN47306/03  AVO H 
2,5-vuotias uros, jolta puuttuu volyymi Hiukan kapea pää. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä kaula. Hiukan ranskalainen 

edestä. Tarvitsee lisää takakulmauksia. Selkälinja nousee liikkeessä. Häntä on liian korkea. Liikkuu erittäin ahtaasti 

takaa ja erittäin löysästi edestä. Pään värimerkit ovat hiukan tummat ja turkki ei ole kunnossa. Koira tarvitsee lisää 

kehäharjoitusta. 

Alpweiden Iron Man FIN40761/00  AVO H 
6-vuotias. Hiukan kompakti uros. Hyvä pää. Hyvät silmät. Alahampaissa keskimmäiset liian pienet. Lyhyt kaula. Voisi 

olla parempi lavan asento. Erittäin hyvä luusto mutta välikämmenet ovat hiukan heikot. Puuttuu takakulmauksia. 

Liikkuu ahtaasti takaa ja häntä liian korkealla. Hyvät värimerkit. Ei ole täydessä turkissa. 

Alpweiden No Matter What FIN35674/02  AVO EH 
4-vuotias. Maskuliininen pää johon toivoisin lyhyemmän kuonon. Hyvä kaula. Hyvä eturinta. Hyvä luusto. 

Takakulmaukset puutteelliset ja taipumus seistä pihtikinttuisesti. Liikkuu erittäin hyvin sivusta mutta ahtaasti takaa ja 

häntä korkealla. Erittäin hyvät värimerkit ja hyvä turkki. 

Berndante Chocco FIN39235/03  AVO H 
2-vuotias. Iso uros. Hyvä pää johon toivoisin lyhyemmän kuonon. Korvien kiinnitys ok. Erinomainen kaula ja lavat ja 

rinta. Hyvä luusto. Suorat raajat. Voisi olla hiukan enemmän kulmauksia takana. Valitettavasti uros ei kykene 

liikkumaan tasapainoisesti. Hyvät värimerkit, ihana väri. Hyvä turkki ja luonne. Palkinto liikkeiden vuoksi. 

Bernerdalens Ruben S39070/2004  AVO ERI 4 
Koko 63 cm. 2-vuotias uros. Ihana pää. Silmät ovat hiukan liian löysät. Hyvä kaula. Hyvin rakentunut runko. Raskas 

luusto. Suorat raajat. Hyvät kulmaukset takana ja edessä. Liikkuu erittäin hyvällä hännänasennolla. Hiukan kapea 

edestä. Hyvät värimerkit, hyvä turkki, hyvä luonne. 

Bernoban Jätkänshakki FIN33803/04  AVO EH 
2-vuotias. Iso pää. Silmät ovat hiukan liian pyöreät. Hiukan liikaa huulia. Hyvä kaula. Hyvä lapa. Ikäisekseen valmis 

runko. Tarvitsee lisää kulmauksia taakse. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan ahtaasti takaa, hiukan meloen edestä. Hyvä 

ylälinja ja hännänkanto. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. 

Black Indira's Ladykiller FIN40583/01  AVO EH 
4-vuotias iso uros. Hiukan kapea pää. Voisi olla lyhyempi kuono. Hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula ja lapa. Hiukan 

kapea rinta. Heikko selkä sekä seisoessa että liikkeessä. Hyvät takakulmaukset. Hiukan pyöreä lantio. Hyvät värimerkit 

ja turkki. Mukava luonne. 
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Cei-Cei Blackmoore FIN38184/02  AVO ERI 
3-vuotias. Hyvä runko. Toivoisin leveämmän kallon. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvä ilme. Hyvä kaula. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin sivulta, hiukan heikkoutta oikeassa kintereessä. Hiukan löysä edestä. Hyvät 

värimerkit. Hyvä turkki. 

Dino van't Stokerybos PKRII-80793  AVO ERI 
2,5-vuotias. Erinomainen pää. Tummat silmät ja hyvä ilme. Hyvä kaula ja hyväasentoinen selkä. Voisi olla syvempi 

rinta ja rinta voisi olla täyteläisempi, se ei anna tukea kyynärpäille liikkeessä. Voisi olla enemmän takakulmauksia. 

Hyvä luusto ja raajat. Voisi olla enemmän askelpituutta liikkeessä, kääntää kyynärpäitä ulos. Hyvät värimerkit. Hyvä 

turkki. 

Fridkullas Raggare FIN44565/03  AVO H 
3-vuotias. Hyvä rakenne. Hyvä pää. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja lapa. Hyvin  kehittynyt runko. Voisi olla enemmän 

takakulmauksia. Ylälinja nousee liikkeessä, kun voimme nähdä liikkeet. Koira tarvitsee kehäharjoitusta. Hyvät 

värimerkit. Hyvä turkin laatu, hiukan kihara. Luonne on ikionnellinen ja iloinen. Palkinto tulee liikkeistä. 

Hexa-Han Pax FIN20788/03  AVO EH 
3,5-vuotias. Maskuliininen ja hyvä ilme. Hyvä kaula. Hiukan liian avoimet kulmaukset edessä ja voisi olla enemmän 

kulmauksia takana. Keskivahva luusto. Hyvät mittasuhteet. Liikkuessa meloo edestä ja ahdas takaa ja häntä on liian 

korkea. Hyvät värimerkit. Turkki on hiukan liian lyhyt tällä hetkellä. Hyvä luonne. 

Janipan Xseri FIN17731/03  AVO EH 
3,5-vuotias uros jolla vahva hyvä pää. Hyvät tummat silmät, jotka ovat hiukan liian pienet. Hyvä kaula. Seisoo 

ranskalaisittain. Hiukan kapea edestä. Tarvitsee hiukan enemmän takakulmauksia ja lantio on lyhyt. Liikkuu hiukan 

jäykästi takaa ja meloen edestä. Häntä on hiukan liian lyhyt ja liian korkealla liikkeessä. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki. 

Toivoisin vahvemman luuston. 

Janipan Xsorro FIN17732/03  AVO ERI 
3-vuotias uros, jolla maskuliininen pää. Hyvät silmät ja korvat. Toivoisin hiukan enemmän kaulaa. Hiukan avoimet 

kulmaukset edessä. Hyvä luusto. Suorat tassut. Hyvänpituinen lantio. Takakulmaukset ok. Hyvä ylälinja seistessä ja 

liikkeessä. Liikkuu takaa ahtaasti ja hiukan meloen edestä. Häntä liian korkea. Hyvät värimerkit ja erittäin hyvä turkki. 

 Milbu Fabio to Mantelisilmän FIN10777/02  AVO ERI 
5-vuotias. Hiukan pyöreä kallo. Kauniit tummat silmät. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja lapa. Hiukan heikot välikämmenet. 

Hyvä luusto. Takakulmaukset ok. Liikkuu melko hyvin sivusta ja takaa, kääntää raajojaan sisään ja kyynärpäitään ulos 

edessä. Voisi osoittaa enemmän intoa(iloa). Hyvät värimerkit. Hyvä turkki, hiukan lyhyt tällä hetkellä. En pidä 

hännästä. 

Riccarron Leonardo FIN19278/04  AVO ERI 2 
2-vuotias. Hyvärakenteinen uros. Toivoisin hiukan leveämmän kallon. Hiukan pyöreät silmät. Hyvä kaula ja lapa. Voisi 

olla kehittyneempi rinta. Hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvät kulmaukset takana. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja 

hyvin mennen tullen. Häntä on hiukan liian korkea. Hyvät värimerkit. Erinomainen turkki. Hyvä luonne. 

Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 AVO ERI 3 
2-vuotias raskas uros. Maskuliininen pää. Tarvitsee täyttyä. Hyvät silmät ja ilme. Hiukan “huulekas”. Hyvä kaula, rinta 

ja eturinta. Vahva luusto. Kääntää tassujaan hiukan ulos ja hiukan heikot välikämmenet. Takakulmaukset ok. 

Erinomainen ylä- ja alalinja. Liikkuu hyvällä askelpituudella,  mutta etuliikkeet ovat hiukan liian löysät. Hyvät 

värimerkit. Erinomainen turkki. Hyvä luonne. 

Riccarron Marco Polo FIN25729/04  AVO EH 
Uros, jonka tarvitsee kehittyä rungoltaan ja päältään. 2-vuotias. Kuono on hiukan liian pitkä. Hyvä kaula. Hiukan 

avoimet kulmaukset edessä ja kapea rinta. Takakulmaukset ok. Hyvä ala- ja ylälinja. Liikkuu melko hyvin sivusta mutta 

meloen edestä ja ahtaasti takaa. Puutteelliset värimerkit päässä. Hyvä turkki. 

Riccarron Mickey Mouse FIN25728/04  AVO ERI 
2-vuotias pieni uros. Hyvä pää. Erittäin hyvä kaula, lapa ja eturinta. Hyvä luusto. Hyvä runko. Hyvä ala-ja ylälinja. 

Liikkeessä hyvä hännänkanto. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hiukan löysästi ja meloen edestä. Hiukan löysät 

kintereet. 

Sennenhund Rossii Cleo RKF1630107  AVO EH 
2-vuotias. Rungon tarvitsee täyttyä. Hyvä pää. Hiukan liian suora kaula ja lavat voisivat olla paremmin asettuneet. Hyvä 

kokonaiskuva mutta puuttuu turkkia ja volyymia. Hyvät kulmaukset takana mutta lantio on liian lyhyt ja häntä aivan 

liian korkea. Liikkuu ahtaasti takaa ja vielä löysästi edestä. Hyvät värimerkit ja hyvä luonne.. 

Tepantorpan Jules Werner FIN15566/04   AVO H 
2-vuotias. Kokonaisuudessaan vielä kehittymätön. Hiukan pieni. Silmät ovat tummat. Hieman pyöreä kallo. Hyvä kaula 

ja lapa. Hiukan lyhyt lantio. Voisi olla enemmän kulmauksia takana. Liikkuu hiukan jäykästi takaa ja meloen edestä. 

Häntä on kiinnittynyt liian korkealle. Värimerkit ok. Hyvä turkki. 

Zandrina's Noasson Dantalian FIN50632/04   AVO ERI 1 PU3 
2,5-vuotias. Erittäin hyvä rakenne. Ihana pää mutta kuonon pitäisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula. Hyvät olkapäät. 

Hiukan avoin kulmaus edessä. Hyvä eturinta. Hyvä luusto. Hiukan heikot välikämmenet. Hyvä ylä-ja alalinja. 
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Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja hiukan meloen edestä. Hyvä hännän kanto. Haluaisin 

lisää värimerkkejä päähän ja jalkoihin. Hyvä turkin laatu, mutta ei täydessä turkissa tällä hetkellä. 

 Zweierteam Cereus FIN16381/99   AVO ERI 
7-vuotias. Hyvä rakenne. Haluaisin maskuliinisemman pään ja enemmän alaleukaa. Hyvä kaula. Hyvä lapa, mutta 

hiukan liian avoin kulmaus. Hyvä luusto. Hiukan heikot välikämmenet. Hyvä alallinja. Voisi olla hiukan enemmän 

takakulmauksia. Liikkuu sivusta hyvin hyvällä hännänkannolla. Hiukan ahdas takaa. Hyvät värimerkit. Erittäin hyvä 

turkki. Erinomainen luonne. 

Zweierteam Hibiscus FIN15974/04   AVO ERI 
2 -vuotias. Hyvä rakenne. Raskas pää. Hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula ja lapa ja erittäin hyvä olkavarren pituus. 

Puutteellinen eturinta. Raskas luusto. Hiukan varvasahdas. Voisi olla hiukan enemmän takakulmauksia. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella sivusta, silti hiukan löysästi edestä. Erittäin hyvät värimerkit ja hyvä turkki. Erinomainen luonne. 

Zweierteam Hugonis FIN15975/04   AVO H 
2 -vuotta 4 kuukautta. Tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen. Maskuliininen pää mutta kuono on liian kapea. Tummat 

silmät mutta hiukan liian pyöreät. Hyvä kaula. Hiukan avoimet kulmaukset edessä. Kapea rinta ja kääntää eturaajojaan 

ulospäin seisoessa. Lantio on pysty ja tarvitsee enemmän takakulmauksia. Kapea takaosa heikoin kinterein. Meloo 

edestä. Hyvin värimerkein hyvänlaatuinen turkki mutta hiukan kihara. Hyvä luonne. 

Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 VAL EH  
2 -vuotias pieni uros. Maskuliininen pää ja hyvät mittasuhteet ja hyvä ilme. Lyhyt kaula. Voisi olla kulmautuneempi 

takaa ja edestä. Hyvä luusto. Suorat raajat. Liikkuu hyvin sivusta mutta köyryllä selällä. Erittäin kapea takaa. Hyvät 

värimerkit. Turkki ei ole parhaassa kunnossa. 

Atelier's Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI 
3-vuotias. Vahvarakenteinen uros. Erinomainen pää. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut etuosa. Hyvä eturinta. Raskas 

luusto. Erinomainen ylä-ja alalinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella ja erittäin hyvä 

hännän asento kaikilta suunnilta. Erittäin hyvät värimerkit. Hyvä turkki. Hyvä luonne. 

Bernario Ture Steinsson FIN35232/02   VAL EH  
4-vuotias. Vahvarakenteinen. Raskas pää. Toivoisin hiukan lyhyemmän kuonon. Pähkinänruskeat silmät. Hyvä kaula ja 

lavat. Hyvät kulmaukset takana ja edessä. Raskas luusto. Hiukan lyhyt lantio mutta kantaa häntänsä erittäin hyvin. 

Liikkuu sivusta aika hyvin mutta heikot kintereet ja liikkuu ahtaasti takaa. Hyvät värimerkit ja turkki. Mukava luonne. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04  VAL ERI 3 PU4 
2,5 -vuotias uros. Vahvarakenteinen. Erittäin hyvä sivukuva. Maskuliininen pää mutta toivoisin enemmän otsapengertä 

ja vähemmän pyöreät silmät. Erinomainen kaula, rinta ja lavat. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkuu hyvällä draivilla sivusta ja 

takaa, hiukan meloen edestä. Hyvä hännänkanto. Hyvät värimerkit. Erinomainen turkki. Hyvä luonne. 

Black Indira's Karlozz FIN41790/00  VAL EH 
5-vuotias. Vahvarakenteinen uros. Hyvä sivukuva mutta antaa vaikutelma ettei haluaisi olla kehässä. Hyvä pää. Hiukan 

lyhyempi kuono olisi parempi. Hyvä kaula, lapa. Erinomaisesti kulmautunut takaa. Hyvä luusto. Hyvä ylälinja mutta 

hieman liian pyöreä. Liikkuu melko hyvin sivusta mutta löysästi edestä ja pihtikinttuisesti takaa. Hyvät värimerkit. 

Turkki on hiukan avoin. Toivoisin itsevarmemman luonteen. 

 Cei-Cei Ayrton FIN38984/01  VAL EH 
5-vuotias pienehkö uros. Hiukan pyöreä kallo ja silmät asettuneet hiukan liian lähekkäin. Hyvä kaula. Toivoisin hiukan 

kulmautuneemman lavan. Luusto sopiva ja välikämmennet ovat hiukan heikot. Voisi olla enemmän takakulmauksia. 

Hyvä ylälinja ja hännän kanto. Liikkuu hyvin sivusta. Ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvät värimerkit ja ei ole 

parhaassa turkissa tänään. 

Coody van't Pachthof FIN14164/04  VAL EH 
3-vuotias. Keskikokoinen vahvarakenteinen uros. Maskuliininen pää hyvin mittasuhtein. Toivoisin tummemmat silmät. 

Hyvä kaula. Hyvä etuosa ja rinta. Haluaisin enemmän takakulmauksia. Ylälinja nousee liikkeessä. Liikkuu ahtaasti 

takaa ja edestä. Hiukan lyhyt häntä. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki ja luonne. 

Maroussia Sidney VAL ERI4  
4,5-vuotias uros. Maskuliininen pää, haluaisin täyteläisemmän kuonon. Hyvä kaula. Haluaisn enemmän kulmautuneet 

lavat. Erittäin hyvä luusto. Hyvät tassut. Erinomaiset takakulmaukset. Erinomainen ylä-ja alalinja. Hiukan köyristää 

selkäänsä ja ahdas takaa. Erinomaiset värimerkit. Hyvä turkki. Hyvä luonne. 

Riccarron Frog Prince FIN26661/01  VAL ERI 1 PU 1 ROP BIS 2 
4 vuotias vahvarakenteinen uros. Maskuliininen pää, jossa erittäin hyvä ilme ja hyvät silmät. Hyvä kaula. Hyvin 

rakentunut etuosa. Erittäin hyvä luusto. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelpituudella ja 

hyvällä hännän kannolla, hiukan ahtaasti takaa ja hiukan löysästi edestä. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki. Erinomainen 

luonne. 

Riccarron Garfield FIN29995/01  VAL ERI 
5-vuotias uros. Vahvarakenteinen. Maskuliininen pää. Hyvä ilme. Hyvä purenta. Toivoisin pidemmän kaulan ja 

kulmautuneemmat lavat. Hyvä eturinta. Luusto sopii kokoon. Erinomainen ylä- ja alalinja. Hyvät  takakulmaukset. 

Liikkuu hieman köyryssä mutta hyvällä draivilla löysästi edestä. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki. Mukava luonne. 

Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03  VAL ERI 
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Kaksi-vuotias uros. Hyvin rakentunut, mutta tarvitsisi tällä hetkellä enemmän massaa. Maskuliininne pää, jossa hyvä 

ilme. Hyvä kaula. Hyvä rinta. Erittäin hyvä luusto. Erittäin hyvät takakulmaukset. Hän on hiukan liian pitkärunkoinen, 

joka  matalaraajaisen vaikutelman. liikkuu muuten erinomaisesti, mutta edestä löysästi. Erinomainen hännänkanto. 

Hyvät värimerkit. Erinomainen luonne. Hyvä turkki. 

Sargas av Milkcreek N13937/03  VAL ERI 2 PU2 SERT 
 2,5-vuotias vahva hyvärakenteinen uros. Maskuliininen pää, hyvä ilme, hiukan liian pitkä kuono. Erinomainen kaula. 

Hyväasentoiset lavat. Hyvä eturinta. Erinomainen ylä- ja alalinja. Liikkuu hyvällä draivilla sivusta ja takaa, hyvä 

hännän kanto. Erinomaiset takakulmaukset. Erittäin hyvät värimerkit. Hyvä turkin laatu kauttaaltaan, ei turkissa tällä 

hetkellä. Mukava luonne. 

Stenhöjdens Calippo  VAL ERI 
5-vuotias vahvarakenteinen uros. Hyvä pää. Silmäluomet saisi olla tiivimmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset 

takana ja edessä mutta voisi olla enemmän kulmautuneet kintereet. Ja ne ovat myös hiukan liian löysät. Liikkuu with 

sidegate mutta liian ahtaasti takaa. Hyvät värimerkit mutta toivoisin vähemmän pilkkuja valkoisessa kuonossa. Hyvä 

turkki. Mukava luonne. 

Anita Alatalo 

 

Ferry v. Gabiar FIN13252/98 VET ERI2 
Erinomaisessa kunnossa oleva 9v veteraani. Vahva uroksen pää. Hyvä purenta, silmät, korvat. Hieman lyhyt kaula. 

Tilava runko. Hyvin kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, mutta muuten erinomaisesti. 

Hyvä karva. Rauhallinen luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Nelisilmän Quamquam FIN12703/98  VET ERI 1 VSP- VET 
8,5 v. erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Urosmainen pää. Hyvä purenta. Hyvä huulipigmentti. Hyvät silmät, 

korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Ihana karva. Liikkuu kuin ”nuoret poijjaat”. 

Rauhallinen ja ystävällinen luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

 

 Helen Davenport Willis  
 

Alpigiano Beato Barandora FIN13921/05 JUN ERI 1 PU3 VASERT 
Keskikoon yli, erinomainen tyyppi, hyvin pigmentoitunut feminiininen pää, litteä kallo, tummat hyvämuotoiset silmät, 

erinomainen ylälinja, hyvin kannettu häntä, muodokkaat takakulmaukset, tasapainoinen liikunta, erittäin hyvä luonne. 

Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 JUN ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, miellyttävä pää ja ilme, tasassa ? alhaalla, hiukan jyrkkä olkavarsi, muodokkaat 

takakulmaukset, tasapainoiset liikkeet, pitää muotonsa, erittäin hyvä  

Alpweiden Upon A Dream FIN11930/05 JUN ERI 
Keskikokoinen ja –vahvuinen, vahva pää, litteä kallo, hyvä silmien muoto, hiukan jyrkkä olkavarsi, hyvä ylälinja, 

korkeat kintereet, tasapainoiset liikkeet, hyvä luonne 

Bernarossa Bonette FIN42113/05 JUN EH 
Keskikokoinen ja-vahvuinen, erittäin oikean tyyppinen, pari alahammasta on tasassa, muodokkaat takakulmaukset, 

hiukan varautunut, liikkeessä ylälinja painuu hiukanmedium  

Bernissimo Antonietta FIN15355/05 JUN ERI 
Keskikokoinen ja –vahvuinen, erittäin oikeantyyppinen narttu, ihana pää ja ilme, tummat hyvin muotoutuneet siilmät, 

erittäin hyvät kokonaiskuva ja ylälinja ja lantio, liikkeessä kyynärpäät hiukan ulkona mutta kaikenkaikkiaan 

erinomainen, ihana luonne 

Black Amiikos Salsine Starr FIN25852705 JUN EH 
Yli keskikoon ja-vahvuuden, hyvät mittasuhteet, pää vielä kehittymässä, hyvämuotoiset silmät, erittäin hyvä keskikohta, 

pitää ylälinjansa liikkeessä, ihana hännän kanto, ? 

Cei-Cei Cindy Crawford FIN43167/05 JUN ERI 
Keskikoon yli, erinomaisen tyyppinen vahva narttu, erinomainen pää ja ilme, erittäin hyvä kaula ja lavat, siistit 

ääriviivat, muodokkaat takakulmaukset, esitetään erinomaisessa kunnossa, liikkeessä tasapainoinen hiukan ulkoneva 

edestä 

Divnaya Julia Iz Bolshogo Doma RKF1767500 JUN ERI 
Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, erinomainen luusto ja substanssi, seistessä hyvä muoto, vahva narttumainen pää, 

tummat silmät, tasapurenta, ihana kaula, ylälinja ja lantio,  liikkeessä tasapainoinen ja liikkuu vetävästi, ihana luonne, 

erittäin hyvä narttu 

Fonacot's Happy Halliwell FIN39975/05 JUN ERI 
Alle keskikoon, keskivahva, erinomainen tyyppi ja hyvät mittasuhteet, ihana ystävällinen luonne, narttumainen pää ja 

ilme, hyvämuotoiset silmät, pyöreä lantio ja muodokas, liikkeessä tasapainoinen ja pitää muotonsa, vetävä askel 

Fonacot's Hasty Hilary FIN39976/05 JUN ERI 
Keskikokoinen ja –vahvuinen, hyvät mittasuhteet, erinomainen luonne, litteä kallo, tummat hyvämuotoiset silmät, hyvä 

kaula, ylälinja ja lantio, muodokkaat takakulmaukset, miellyttävä liikkeessä ja seistessä, erittäin tasapainoinen kinner 
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Fridkullas Trixie FIN26045/05 JUN ERI 4 
Keskikoon yli, erittäin oikean tyypin omaava vahvarakenteinen narttu, ihana pää ja ilme, tasapurenta, ihanat ääriviivat, 

erinomainen ylälinja ja lantio ja takakulmaukset, tasapainoinen liikunta, hyvin maatapeittävä, kiltti luonne 

Korona Rossii Enina RKF1767508 JUN ERI 
Keskikokoon yli ja keskivahvuinen, erinomaisessa tyypissä hyvät mittasuhteet, viehättävä narttumainen pää ja ilme, 

ihana litteä kallo, tummat silmät, erinomainen pigmentti, ihanat ääriviivat seistessä, erinomainen kaula ja ylälinja 

kulmaukset ja lantio, erinomaiset eturaajat ja takakulmaukset 

Life Spring's Fantacia FIN24499/05 JUN ERI 
Keskikokoinen ja –vahvuinen, runsaasti turkkia ja hapsuja, narttumainen pää, viehättävät värimerkit, hiukan raskas 

kaula ehkäpä turkin vuoksi, ihana ylälinja ja takakulmaukset, hyvin pyöristynyt takamus, miellyttävä ääriviivoiltaan 

seistessä, liikkeessä ylälinja putoaa hiukan, ihana luonne 

Life Spring's Florence FIN24502/05 JUN ERI 3 
Yli keskikoon ja-vahvuuden, erinomaisessa tyypissä hyvät mittasuhteet, miellyttävät ääriviivat seistessä, viehättävä 

narrttumainen pää, hiukan jyrkkä olkavarsi, erittäin hyvä keskikohta, pyöristynyt lantio, tasapainoinen liikunta 

Mettänpeikon Hulda-Huoleton FIN43661/05 JUN EH 
Keskikokoinen oikeantyyppinen, viehättävä pää ja ilme, erittäin hyvä turkki, syvä rintakehä joka saa näyttämään 

lyhytjalkaiselta, muodokkaat takakulmaukset, ei iloinen hampaiden näytössä, arvioi liikkeessä 

Momandan Suhmura Santra FIN41547/05 JUN EH 
Yli keskikoon ja-vahvuuden, hyvät mittasuhteet, oikea tyyppi, narttumainen pää ja ilme, puhtaat ääriviivat, erittäin hyvä 

ylälinja, pyöristynyt lantio, erinomaiset takakulmaukset, liikkeessä tasapainoinen poispäin mutta sivusta puuttuu 

takatyöntö ja askelpituus mikä on vahinko, mukava luonne 

Myrstigens Taiga FIN41544/05 JUN ERI 
Oikeantyyppinen hyvin rakentunut narttu, hiukan pitkä mittasuhteiltaan, narttumainen pää, silmät voisivat olla 

tummemmat mutta väritys rungossa on rikas, seistessä miellyttävä ja pitää muotonsa, turkki hiukan kihara, erinomainen 

luonne 

Myrstigens Tiara FIN41545/05 JUN ERI 
Keskikoon yli ja keskivahvuinen, kaunis narttumainen pää hiukan liikaa merkattu, hiukan jyrkkä olkavarsi, iloinen 

luonne, voisi olla hieman enemmän takakulmauksia, liikkeessä menettää selkälinjansa 

Rockelstad Odessa FIN50941/05 JUN EH 
Hyväkokoinen, hyvärakenteinen, hiukan pitkä mittasuhteiltaan, miellyttävä luonne, narttumainen pää, litteä kallo, turkki 

lähdössä, hiukan ylimerkattu etujaloistaan, hiukan paksu, hyvä ylälinja, pyöristynyt lantio, muodokkaat takakulmaukset 

Splendid Three Color Barselona RKF1744557 JUN ERI2 PN4 
Keskikoon yli erinomaisen tyyppinen, kaunis pää ja ilme, erinomaiset kauniin muotoiset silmät, erinomainen pigmentti, 

miellyttävät ääriviivat, erittäin hyvä ylälinja ja lantio, liikkeessä tasapainoinen ja pitää muotonsa, erinomainen luonne 

Splendid Three Color Bratislava RKF1744558 JUN ERI 
Keskikokoinen ja –vahvuinen, viehättävä narttumainen pää, tummat hyvämuotoiset silmät, hyvä kaula ja ylälinja, voisi 

olla enemmän alareittä, hiukan ylpeä hännästään mutta liikkuu hyvin pitäen muotonsa, ihana luonne 

Valkeakoivun Delightful FIN28035/05 JUN EH 
Keskikoon yli, hyvä pigmentti, hyvät mittasuhteet, narttumainen pää ja ilme, ihana luonne, liikkeessä edestä leveä ja 

kantaa häntänsä korkealla 

Vesta Torstin Silkinis Krokas LSKV BS 0230/05 JUN EH 
Keskikokoinen ja –vahvuinen, erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, erinomainen pää 

ja ilme, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, ihana lantio, liikkeessä epätasapainoa yhdessä 

kohtaa takaa katsoen mutta liikkui riittävän maatapeittävästi, erittäin hyvät ääriviivat 

mutta ei ole liikkeessä tasapainoinen 

Vroukje van't Rijkenspark NHSB 2549524 JUN ERI 
Alle keskikoon ja –vahvuuden, erittäin hyvä tyyppi ja pää ja ilme, hiukan lyhyt niska, erittäin hyvä ylälinja, pyöristynyt 

lantio, muodokkaat takakulmaukset, liikkeessä menettää hiukan ylälinjaansa mutta on erinomaisen tyyppinen kaunis 

narttu  

Zweierteam Jakaranda FIN30261/05 JUN ERI 
Alle keskikoon, keskivahvuinen, erittäin oikea tyyppi, miellyttävät ääriviivat, viehättävä narttumainen pää ja ilme, ihana 

kaula ja ylälinja ja lantio, erittäin hyvät takakulmaukset, liikkeessä hiukan ulkonevat kyynärpäät mutta liikkuu 

maatapeittävästi 

B.B.Mocny Akord PKR II-83670     NUO ERI 2 
Hiukan pitkärunkoinen. Vahva pää. Hyvä  purenta. Hyvä kallo ja kuono ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko. 

Vahva luusto. Erittäin hyvät tassut. Hyvin kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin mennen tullen. Hyvä turkki mutta 

alusvilla puuttuu. Erittäin hyvä luonne. Hyvin esitetty. 

 

Anita Alatalo 
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Dyorbahler Klab Zavelina Alpina RKF1650370  NUO EH 
Hiukan pitkärunkoinen. Feminiininen pää. Hyvät silmät mutta silmäluomet voisivat olla tiivimmät. Toivoisin 

vahvemman alaleuan. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi runkoa tämän ikäiselle. Pitkä lanne. Hyvin kulmautunut. Hyvä 

luusto. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä turkki. Hiukan ujo luonne. Hyvin esitetty. 

Eosz van't Pachthof FIN11529/06  NUO H 
14kk vanha. Hieman lyhytrunkoinen narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Toivoisin täyteläisemmän kuono-osan. 

Hyvä kaula. Riittävä runko. Luisu lantio. Keskivahva luusto. Voisi olla paremmin kulmautunut takaosa. Liikkuu 

lyhyellä taka-askeleella. Hyvä karva. Varma luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Goldbear's Primrose FIN40653/04  NUO ERI 3 
Lähes 2 v. Hyvät mittasuhteet omaava narttu. Erinomainen nartun pää. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvät korvat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen tilava runko, joka saisi olla hieman kiinteämpi. Supervahva luusto. Erinomaiset 

kulmaukset. Lyhyehkö häntä. Erinomaiset liikkeet. Hieno luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.  

Hexa-Han Shapphire FIN17724/05  NUO EH 
15kk. Aavistuksen pitkärunkoinen narttu, jolla kauniit ääriviivat. Narttumainen pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Lyhyehkö kaula. Tasainen ylälinja. Riittävä runko ikään nähden. Hyvät takakulmaukset. Hieman pysty olkavarsi. 

Riittävä luusto. Liikkuu vielä kapeasti takaa, muuten ok. Erinomainen karva. Rauhallinen luonne. Esiintyy ja esitetään 

hyvin. 

Janipan Cinder FIN13638/05  NUO EH 
17kk. Oikeankokoinen narttu. Narttumainen pää, jonka tulee levetä sekä kallo- että kuono-osaltaan iän mukana. Hyvä 

purenta. Isohkot korvat. Hyvät silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävä runko. Lyhyehkö rintakehä. Erinomaisesti 

kulmautunut taka-osa. Riittävästi kulmautunut etuosa. Hyvä luusto. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Hyvä karva. 

Tänään kovin ujolla tuulella. 

Zweierteam Indica FIN39829/04  NUO ERI 4 
Lähes 2v. oikeat mittasuhteet omaava nuori narttu, jolla narttumainen pää. Hyvä purenta. Kaunis huulipigmentti. Hyvät 

silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Pysty olkavarsi. Hyvä luusto. 

Erinomaiset liikkeet. Kaunis karva. Varma luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Zweierteam Ixora FIN39830/04  NUO ERI 1 
Erinomaiset mittasuhteet omaava, lähes 2v nuori narttu. Erinomainen nartun pää. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. 

Erinomainen kaula ja ylälinja. Täyteläinen,  tiivis runko. Kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Liikkuu 

erinomaisesti mennen  tullen. Kaunis karva. Erinomainen luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

 

Helen Davenport 
 

Alte Sage Akorina Fürzwei FIN20199/03 AVO ERI 
Alle keskikoon, keskivahvuinen, erittäin muodokkaat ääriviivat, narttumainen pää ja ilme, turkiton, erittäin lihaksikas, 

ystävällinen luonne. Liikkuu tasapainoisesti takaa ,maatapeittävästi, mutta hiukan leveästi edestä. 

Alte Sage Bestla FIN26107/04 AVO ERI 2 
Yli keskikoon ja-vahvuuden, vahva narttumainen pää ja ilme, voimakas pigmentti, erinomaiset lavat ja olkavarret, 

erittäin hyvä kaula ja ylälinja ja lantio, erittäin muodokkaat kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, ystävällinen luonne 

Amarina FIN35375/04 AVO ERI 
Pieni 2-vuotias narttu, erittäin hyvän mallinen, vahva pää, hiukan liikaa merkkejä päässä, voisi olla hiukan enemmän 

luustoa ja massaa mutta erittäin tasapainoiset liikkeet ja liikkuu maatapeittävästi, kiltti luonne 

Black Indira's She is The One FIN32984/03 AVO ERI 
Keskikokoinen, erittäin oikea tyyppi, vahva pää ja ilme, ihana turkki ja väri, liikkeessä varvastaa vähän edestä mutta 

erittäin hyvä esitettävä koska hänessä on paljon hyviä ominaisuuksia, ystävällinen luonne 

Bollbölen Exquisite FIN18739/04 AVO ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, miellyttävä tyyppi, narttumainen pää ja ilme, hiukan jyrkkä olkavarsi, hyvässä turkissa, 

muodokkaat takakulmaukset, liikkeessä edestä leveä 

Contessa FIN42480/02 AVO ERI 4 
Keskikokoinen, massava, erinomaisen tyyppinen hyväluustoinen, vahva narttumainen pää ja ilme, kiltti luonne, hiukan 

paksu kaula, syvä rinta, erittäin hyvä ylälinja, erinomaiset takakulmaukset, liikkeet tasapainoiset ja maatapeittävät 

Ditte van't Pachthof FIN10803/05 AVO ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, miellyttävät ääriviivat, narttumainen pää ja ilma, litteä kallo, hiukan painunut sään takaa, 

pyöristynyt lantio, liikkeessä menettää hiukan ylälinjaansa mutta liikkuu maatapeittävästi 

Fonacot's Glare Geraldine FIN19660/03 AVO ERI 
Alle keskikoon ja –vahvuuden, muodokas narttu, narttumainen pää ja ilme, luusto voisi olla vahvempi, miellyttävät 

ääriviivat seisoessa mutta liikkeessä tämä narttu todella paranee liikkeessä; erinomainen takaa ja pitää ylälinjansa 

Fonacot's Golden Geri FIN19658/03 AVO ERI 
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Yli keskikoon ja -vahvuuden, ihana pää ja ilme ja värimerkit, hiukan paksu kaula, erittäin hyvä ylälinja ja pyöristynyt 

takaosa, runsaasti turkkia, liikkeessä tasapainoinen takaa hiukan ulkonevat kyynärpäät  edestä, selkälinja pettää 

liikkeessä, iloinen luonne 

Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, hyvät lihakset, kiinteässä kovassa kunnossa, ihastuttava pää, erittäin hyvät lavat ja lantio 

ja ylälinja, korkea kinner mikä on ilmiselvää liikkeessä 

Fridkullas Rhonda FIN12654/03 AVO ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, erinomainen luonne, narttumainen pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, pyöristynyt  lantio, 

tan-väri voisi olla tummempi, erittäin tasapainoinen liikkuja maatapeittävät liikkeet, hiukan löysät liikkeet takana 

Fridkullas Romance FIN12651/03 AVO ERI 
Erinomaisen tyyppinen hyvärakenteinen, ihana pää ja ilme, miellyttävät ääriviivat, erittäin hyvä luonne, erinomainen 

turkin kunto, erinomainen muoto kaikenkaikkiaan, liikkeessä toinen jalka on toista parempi 

Funatic Vanity Fair FIN32299/04 AVO ERI3 
Alle keskikoon, erittäin vahva, erinomaiset ääriviivat, muodokkaat takakulmaukset, ihana pää ja ilme, erinomainen 

kaula ja ylälinja ja lantio, erinomaiset maatapeittävät liikkeet, hyvällä esittämisellä saadaan parasta esiin 

Gristan Ame FIN32841/01 AVO EH 
Alle keskikoon ja –vahvuuden, hiukan varautunut  mutta tyypikäs, narttumainen pää ja ilme, ihanasti pyöristynyt lantio, 

muodokkaat takakulmaukset, tänään onneton, katselee taakseen koko ajan liikkeessä 

Gristan Cantana FIN32693/02 AVO ERI 
Erittäin hyvä koko ja vahvuus, erinomainen pigmentti, vahva ja tyypikäs, ihastuttava pää ja ilme, painoa hiukan liikaa 

mikä näkyy seistessä, liikkeessä iso tyttö liikkuu maatapeittävästi, erinomainen luonne 

Gristan Cheritha FIN32696/02 AVO ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, erinomaisen tyyppinen hyvät mittasuhteet, narttumainen pää ja ilme, erittäin hyvä 

pigmentti, painoa hiukan liikaa mikä näkyy liikkeessä, erinomainen narttu mutta painoa pitäisi saada pois 

Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 AVO ERI 
Melkein 3-vuotias oikean tyyppinen mutta turkiton tänään, miellyttävät ääriviivat seistessä, narttumainen pää ja ilme, 

liikkeessä menettää hiukan muotoaan, kiltti luonne, voisi olla enemmän luustoa ja massaa 

Janipan Ginger FIN13446/99 AVO ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, erinomainen tyyppi, ihana voimakas pigmentti, erinomaiser ääriviivat seistessä, ihana 

kaula ja ylälinja ja lantio, liikkuu maatapeittävästi, pitää ihanasti muotonsa koko ajan, arvokas omistajalle 

Maroussia Aida FIN19384/04 AVO ERI 
Keskikokoinen ja –vahvuinen, erinomainen tyyppi, ihana pää ja ilme, miellyttävät ääriviivat, erittäin hyvät kulmaukset 

edessä ja takana, liikkeessä tasapainoinen, erinomainen luonne 

Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO ERI 
Keskikokoinen ja –vahvuinen, erinomainen tyyppi, ihana pää, silmät voisivat olla tummemmat, hiukan paksu kaula, 

erittäin hyvä ylälinja ja lantio ja takakulmaukset, liikkuu tasapainoisesti, pitää muotonsa, erinomainen luonne 

Maroussia Zina Zaphir FIN16643/04 AVO ERI 
Keskikokoinen ja –vahvuinen, hyvät mittasuhteet, miellyttävät ääriviivat, narttumainen pää ja ilme, erittäin hyvä 

ylälinja ja lantio, liikkeessä edestä leveä mutta tasapainoinen takaa, hyvällä esittämisellä saadaan parasta esiin, ihana 

luonne 

Momandan Napadancer FIN10569/00 AVO ERI 
6-vuotias, keskikokoinen, erittäin hyvässä kunnossa, viehättävä narttumainen pää ja ilme, hiukan jyrkkä olkavarsi, 

erittäin hyvä ylälinja ja lantio, liikkeet tasapainoiset ja maatapeittävät, ystävällinen luonne 

Nashira av Milkcreek RKF1508331 AVO ERI 
Keskikokoinen, narttumainen pää ja ilme, iloinen luonne, voisi olla enemmän luustoa ja massaa, erinomainen 

maatapeittävä liikunta, erittäin miellyttävät ääriviivat sekä seistessä että liikkuessa, pitää muotonsa 

Riccarron Elli Tortelli FIN39474/0 AVO ERI 
Alle keskikoon, viehättävä pää ja ilme, litteä kallo, hyvä silmien väri ja muoto, hyvä kaula ja ylälinja ja lantio, liikkuu 

leveästi edestä takaa tasapainoisesti, ystävällinen luonne 

Riccarron Hyacintti FIN40907/02 AVO ERI 
Alle keskikoon ja –vahvuuden, turkiton, muodokkaat ääriviivat hiukan pitkät mittasuhteet, ihana pää ja ilme, 

ystävällinen luonne, erittäin hyvä ylälinja ja lantio, liikkeessä hiukan kinner antaa periksi mutta edessä tasapainoiset 

liikkeet 

Riccarron Just Magic FIN34140/03 AVO ERI 
Keskikokoinen ja –vahvuinen, miellyttävä pää ja ilme, hiukan jyrkkä olkavarsi, voisi olla paremmat takakulmaukset, 

iloinen luonne, turkiton, tasapainoiset takaliikkeet mutta hiukan ulkonevat kyynärpäät edessä, ystävällinen luonne 

Riccarron Just Tiina FIN34141/03 AVO ERI 
Melkein 3-vuotias, temperamenttinen ihana narttu, hyvin rakentunut, hiukan pitkä rakenteinen, hyvin muodokas 

seistessä ja liikkeessä 

Riccarron Milla Magia FIN25732/04 ERI 1 PN2 SERT FIN MVA 
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Yli keskikoon ja -vahvuuden, erinomainen tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, erittäin hyvä kaula ja ylälinja ja lantio, hyvin 

muodokas, liikkeet maatapeittävät ja pitää linjansa, erinomainen luonne 

Rival Attraction's First Flirt FIN15616/99 AVO EH 
Yli keskikoon , hyvä pää ja ilme, erittäin jyrkkä olkavarsi ja painunut  ylälinja, pitäisi olla paremmat takakulmaukset, 

iloinen luonne, mutta menettää linjansa liikkeessä, ikäisekseen hyvässä kunnossa 

Xantran Ava-Ambrella FIN34597/04 AVO ERI 
Erittäin hyvän kokoinen narttu, hyvin rakentunut, narttumainen pää ja ilme, ihanat ääriviivat seistessä, liikkuu ahtaasti 

takaa ja ulkonevin kyynärpäin edestä mutta erittäin hyvä tyyppi ja miellyttävät ääriviivat, ihana luonne 

Zestful Chelsea av Milkcreek FIN42578/03 AVO ERI 
Hiukan alle keskikoon ja –vahvuuden, miellyttävä pää, litteä kallo, narttumainen ilme, lhiukan painoa joka näkyy 

liikkeessä, olisi parempi laihempana, iloinen luonne 

Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI 
5-vuotias, yli keskikoon, massava ja tyypikäs, ihana pää ja ilme, erittäin oikea litteä kallo, miellyttävät ääriviivat, 

erinomainen turkki ja kunto, hyvät lihakset, tasapainoiset liikkeet takana kyynärpäät hiukan ulkonevat edestä, pitää 

linjansa liikkeessä, erittäin hyvä hännän kanto 

Bernario Roberta FIN36637/01 VAL ERI 
4-vuotias, yli keskikoon ja vahvuuden, erinomainen tyyppi, narttumainen pää ja ilme, ihana luonne, erittäin hyvässä 

turkissa ja kunnossa, hiukan korkeat kintereet, liikkeet maatapeittävät, erittäin hyvä hännän kanto 

Bernario Violetta FIN45732/03 VAL ERI 
2,5 vuotias, alle keskikoon, erinomainen luusto ja massa, erittäin oikea tyyppi, vahva pää, litteä kallo, miellyttävä 

seistessä, tasapainoiset takaliikkeet, erinomainen hännän kanto, erittäin hyvät liikkeet, pitää linjansa koko ajan, 

erinomainen luonne 

Biene van de Weyenberg FIN44529702 VAL ERI 4 
4-vuotias, yli keskikoon ja -vahvuuden, erinomainen tyyppi ja hyvä luusto ja massa, vahva narttumainen pää, ihanat 

värimerkit, miellyttävät ääriviivat, ihana turkin kunto, tasapainoiset liikkeet, pitää linjansa, erinomainen ylälinja ja 

hännän kanto, erinomainen luonne 

Black Indira's Kizzmotar FIN41793/00 VAL ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, hyvät mittasuhteet  oikean tyyppinen, narttumainen pää ja ilme, erittäin hyvät 

takakulmaukset, ihanasti pyöristynyt lantio, tasapainoiset liikkeet, pitää linjansa koko ajan, ihana luonne 

Cafridas Arctic Arising Anjo N02586/01 VAL ERI 
Yli keskikoon, vahva ja massava, erinomainen rotutyyppi, ihana pää ja ilme, litteä kallo, hyvä muotoiset silmät, ihanat 

ääriviivat seistessä ja liikkeessä, oikea hännän asento, kiltti luonne 

Cei-Cei Ancelina FIN38986/01 VAL ERI 
4-vuotias, hiukan alle keskikoon, viehättävä narttu, hyvät mittasuhteet, ihana pää ja ilme, erinomainen pigmentti, 

miellyttävä seistessä, oikea kaula ja ylälinja ja pyöristynyt lantio, tasapainoiset liikkeet, miellyttävä hännän kanto, 

ystävällinen luonne 

Oberland's Allie FIN17083/01 VAL ERI 2 
5-vuotias keskikokoinen, massava narttu harmooniset mittasuhteet, viehättävä pää, tummat silmät, hyvin kehittynyt 

rintakehä kauttaaltaan ja erinomaiset takakulmaukset, tasapainoiset liikkeet, oikea hännän kanto ja pitää linjansa 

liikkeessä, kiltti luonne 

Riccarron Essi Expressi FIN39475/00 VAL ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, narttumainen pää ja ilme, hiukan paksu niska, erittäin hyvä keskikohta, muodokas takaosa 

ja takakulmaukset, tasapainoiset liikkeet, joissa paljon työntöä ja vetävyyttä, kiltti luonne 

Riccarron Geisha FIN29998/01 VAL ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, hiukan pitkät mittasuhteet, narttumainen pää ja ilme, hyvä kaulan pituus, oikea tasainen 

ylälinja, hiukan neliömäinen lantio, erittäin hyvä liikkuja, iloinen luonne 

Riccarron Gold Fever FIN22229/01 VAL ERI 3 
Hiukan alle keskikoon, massava narttu, erittäin oikea tyyppi, ihana luusto ja massa, vahva pää, erittäin hyvä ilme, 

erittäin hyvämittainen kaula, erinomainen keskiosa ja takakulmaukset, erittäin hyvät linjat liikkeessä, oikea hännän 

kanto, kiltti luonne 

Riccarron Just Gold FIN34138/03 VAL ERI 1 PN1 VSP 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, harmooninen narttu, kaunis tyyppi, vahva narttumainen pää, innokas ilme, ihana pituinen 

kaula, hyvin kehittynyt rinnanpää, iloinen luonne, tasapainoiset liikkeet, oikea hännän kanto 

Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI 
Hiukan  yli keskikoon, vahva ja massava oikeantyyppinen narttu, hiukan pitkä mittasuhteissa, viehättävä narttumainen 

pää ja ilme, ihana turkki ja kunto, miellyttävät takakulmaukset, hiukan ulkonevat kyynärpäät etuliikkeissä, innokkaat 

liikkeet, kiltti luonne 

Sennenhund Rossii Djera'dina RKF1446717 VAL ERI 
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Yli keskikoon ja -vahvuuden, oikea tyyppi, vahva pää, narttumainen ilme, hiukan paksu niska, erittäin hyvä ylälinja ja 

lantio ja takakulmaukset, erittäin tasapainoiset liikkeet ja pitää linjansa mutta voisi käyttää kaulaansa paremmin, kiltti 

luonne 

Shedcape Sofia FIN13817/99 VAL ERI 
7-vuotias yli keskikoon ja -vahvuuden, erittäin oikea tyypi, esitetään erittäin hyvässä kunnossa, vahva pää, erittäin hyvä 

kaula, miellyttävä keskiosa, voisi olla hiukan enemmän reiden alaosaa, iloinen luonne, liikkuu maatapeittävästi 

Stonecrest Janet Whoop FIN19367/99 VAL ERI 
Hiukan yli keskikoon, oikea tyyppi, erittäin hyvässä kunnossa, iloinen luonne, ihana pää ja ilme, miellyttävä seistessä, 

liikkeessä takaa hiukan ahdas mutta liikkuu maatavoittavasti oikealla hännän kannolla 

Xilfida vom Heideborn RKF1080903 VAL ERI 
7,5 vuotias, keskikokoinen ja –vahvuinen, oikea tyyppi, harmooniset mittasuhteet, ihana turkki ja kunto, miellyttävät 

ääriviivat ja pitää erinomaiset linjansa seistessä ja liikkuu maatavoittavasti, älä katso ikää 

Zweierteam Carlina FIN16377/99 VAL ERI 
7-vuotias yli keskikoon ja -vahvuuden, hyvät mittasuhteet, narttumainen pää, lempeä ilme, hiukan paksu kaula, 

muodokkaat takakulmaukset, ystävällinen luonne, erittäin hyvä turkki ja kunto, tasapainoiset liikkeet, maatapeittävät 

Zweierteam Dicêntra FIN38927/00 VAL ERI 

5-vuotias keskikokoinen ja –vahvuinen, viehättävä  pää ja ilme, erittäin hyvät lavat ja olkavarsi, muotoa 

takakulmauksissa, hyvin pyöristynyt takamus, hiukan ahtaat takaliikkeet ja hiukan ulkonevat kyynärpäät edestä, lempeä 

luonne 

Zweierteam Excelsa FIN37129/01 VAL ERI 
Yli keskikoon ja -vahvuuden, narttumainen pää, litteä kallo, tummat silmät, voimakas pigmentti, miellyttävät ääriviivat 

seistessä mutta mutta voisi olla enemmän reiden alaosaa ja ?, runsas turkki, tasapainoiset liikkeet, ystävällinen luonne 

 

Anita Alatalo 
 

Janipan Dala FIN13869/97 VET  EH 3 
Erinomaisessa kunnossa oleva 9,5 v vanha rouva. Narttumainen pää. Hyvä purenta. Hyvät silmät. Hyvä runko. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto. Erinomaiset liikkeet. Miellyttävä, rauhallinen luonne. Esiintyy ja esitetään 

hyvin. Onnittelut omistajalle erinomaisesti säilyneestä veteraanista. 

Maitotytön Nessie FIN15061/98  VET ERI 2 
erinomaisessa kunnossa oleva 9,5 v veteraani. Hyvä koko. Erinomaiset mittasuhteet. Narttumainen pää. Hyvä purenta. 

Toivoisin vahvemman kuono-osan silmien alta. Riittävä runko. Hyvät takakulmaukset. Pysty olkavarsi. Hyvä luusto. 

Erinomaiset liikkeet ikäisekseen. Hyvä turkki. Rauhallinen luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Nelisilmän Quelle FIN12707/98 VET ERI 1 ROP VET BIS-vet 1. 
Erinomaisessa kunnossa oleva 8,5 v veteraani. Kaunis nartun pää,. Ihanat tummat silmät, hyvät korvat,.Lyhyehkö kaula. 

Hyvä ylälinja. Tilava runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä raajaluusto. Liikkuu erinomaisesti mennen tullen. Kaunis 

käytös. 

Riccarron Zimazuu FIN32630/98  VET EVA 
8v. erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Hyvä purenta. Narttumainen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Saisi olla tiivimmässä lihaskunnossa. Keskivahva luusto. Valitettavasti keventää oikeaa takajalkaa liikkeessä. 

Erinomainen karva ja luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Xara van de Klaverhoeve FIN13345/99  VET H 
8v veteraani, jolle toivoisin kauttaaltaan vahvemman pään. Hyvä purenta ja silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Riittävä runko. Riittävät kulmaukset ja luusto. Lyhyt häntä. Liikkuu kovin ahtaasti takaa ja on hyvin varautunut 

liikkeessä. Kesäturkissa. Esitetään hyvin. 

 


