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Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 JUN EH1 

Erittäin hyväntyyppinen, voimakasrakenteinen uros. Hieman jyrkkä otsapenger. 

Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä purenta. Tummat silmät. 

Voimakas kaula. Vahva luusto. Voimakas eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. 

Hyvä sivuaskel, edestä hieman löysä. Hyvä väri ja karvan laatu. Hyvä luonne. 

Riccarron Mickey Mouse 25728/04 AVO ERI2 PU3 VASERT 

Erittäin hyväntyyppinen, hieman matalaraajaiselta vaikuttava uros. Hieman pyöreä 

kallo-osa. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä purenta. Hyvä luusto. Hyvä eturinta 

ja runko sekä kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvällä taka-askeleella, hyvä sivuaskel. 

Hyvä väri ja karvanlaatu sekä luonne. 

Valkeakoivun Comeback 36630/01 AVO H 

Erinomainen tyypiltään, mutta turhan matalaraajainen uros. Hyvä pää ja purenta. 

Silmät saisivat olla tummemmat. Vahva kaula ja luusto. Hyvä runko, hieman pitkä 

lanneosa. Etuosan tulisi olla kiinteämpi. Löysät etuliikkeet. H sivuaskel. Hyvä väri, 

karvanlaatu sekä luonne. 

Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 AVO ERI1 PU2 SERT FIN MVA 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Pää voisi olla 

kauttaaltaan hieman vahvempi. Hyvä purenta ja silmät. Hyvä luusto. Kaunis kaula. 

Hyvä eturinta ja runko samoin kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä väri ja karvanlaatu 

sekä luonne. 

Zweierteam Cereus 16381/99 AVO EH3 

Erittäin hyväntyyppinen ja hyvät mittasuhteet omaava uros. Alaleuka voisi olla 

hieman näyttävämpi. Hyvä purenta. Näkyvät vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Hyvä 

kaula ja luusto. H eturinta ja runko. Saisi olla paremmin kulmautunut niin edestä kuin 

takaa. Läysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Hyvä väri, ei parhaassa turkissa. Hyvä 

luonne. 

Stenhöjdens Calippo 44141/04 VAL ERI1 PU1 VSP 

Erittäin hyväntyyppinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, oikea purenta. 

Riittävän tummat silmät. Hyvä kaula ja luusto. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat 

kulmaukset. Hieman ahtaat takaliikkeet. Hyvä sivuaskel. Hyvä väri ja karvanlaatu 

sekä luonne. 

Cei-Cei Cindy Crawford 43167/05 JUN EH1 

Erittäin hyväntyyppinen, vahvarakenteinen narttu. Oikeanmallinen pää, joka melko 

voimakas. Hyvä purenta, riittävän tummat silmät. Hyvä kaula ja luusto. Hyvä runko, 

sopivat kulmaukset. Hyvä sivuaskel, etuosa vielä kovin löysä ja hieman pyöreä 

lanneosa. Hyvä väri ja karvanlaatu sekä luonne. 

Valkeakoivun Delightful 28035/05 JUN H 

Erittäin hyväntyyppinen juniorinarttu. Kuono-osa saisi olla vahvempi. Hieman pyöreä 

kallo-osa ja selvä otsapenger. Hyvä purenta. Hyvät tummat silmät. Riittävä luusto. 

Hyvä runko. Etukulmaus voisi olla parempi, takana hyvä. Liikkeessä korkea häntä. 

Hyvä sivuaskel, edestä vielä kovin löysä. Kaunis väri. Hyvä karvanlaatu ja luonne. 

Alte Sage Akorina Fürzwei 20199/03 AVO EH2 

Erittäin hyväntyyppinen, sopivankokoinen narttu, joka ei tänään näyttelykunnossa. 

Hyvä pää, oikea purenta. Hyvät tummat silmät. Kaunis kaula. Sopiva luusto. Eturinta 

ja runko voisivat olla hieman täyteläisemmät. Sopivat kulmaukset. Hieman leveät 

etuliikkeet, hyvä sivuaskel. Hyvä väri. Karvapeite ei kunnossa. Hyvä luonne. 



Fridkullas Rhonda 12654/03 AVO EH1 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, jolla hyvä pää ja purenta. Vaaleat silmät. 

Voimakas kaula. Hyvä luusto. Syvä runko. Sopivat kulmaukset. Löysät etuliikkeet. 

Hyvä sivuaskel. Raajojen tan-väri saisi olla tummempi. Hyvä luonne. 

Amoroosa 19108/01 VAL ERI3 PN3 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, jolla hyvä pää ja purenta. Vaaleat silmät. 

Hyvä kaula ja luusto. Hyvä eturinta ja runko sopivin kulmauksin. Turhan leveät 

etuliikkeet, hyvä sivuaskel. Hyvä väri ja karvanlaatu. Hyvä luonne. 

Bernario Violetta 45732/03 VAL ERI 1 PN1 ROP 

Erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen narttu, jolla hyvä pää ja purenta. Hyvät 

tummat silmät. Kaunis kaula. Hyvä luusto. Hyvä runko. Kulmaukset voisivat olla 

hieman vahvemmat, varsinkin edessä. Liikkuu hyvin. Hyvä väri ja karvanlaatu sekä 

luonne. 

Lad’s Primavera 37095/02 VAL ERI4 PN4 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pää, hieman loiva otsapenger. Hyvä 

purenta. Kaunis kaula. Hyvä luusto. Kulmaukset voisivat olla paremmat ja lavat 

tiiviimmät. Hyvä sivuaskel, edestä leveä. Hyvä väri ja karvanlaatu sekä luonne. 

Maroussia Prada-Prinzessa 30077/00 VAL ERI 

Erittäin hyväntyyppinen, sopivankokoinen narttu, jolla hyvä pää ja purenta. Vaaleat 

silmät ja kirsu. Hyvä kaula ja luusto. Hyvä runko. Kulmaukset saisivat olla 

vahvemmat niin edessä kuin takana. Leveät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Hyvä väri ja 

karvanlaatu. Hyvä luonne. 

Zweierteam Carlina 16377/99 VAL ERI2 PN2 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pää ja purenta. Hyvät silmät, kaunis 

kaula. Hyvä luusto ja runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä väri sekä 

karvanlaatu. Hyvä luonne. 

 

 


