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Fridkullas Ural 10068/06  PEK 1 KP ROP-pentu 
8kk vanha erittäin vahva urospentu. Hyvät värimerkit. Tyypillinen kokonaiskuva. Lantio voisi olla 

parempi. Tyypillinen pää. Oikea purenta. Silmäluomet hieman avoimet. Tasapainoinen liikkuja. 

Näyttää iloiselta kehässä. Hyvä esiintyminen. 

Life Spring’s Fantastico 24497/05  JUN ERI2 

15kk vanha vahva nuori uros. Keskikokoa, pohjaväri voisi olla parempi, oikeat värimerkit. 

Tasapainoinen runko. Tyypillinen hyvällä luustolla ja kulmauksilla. Kaula voisi olla pidempi. Erittäin 

maskuliininen pää. Oikea purenta. Kallo liian vahva liian vahvalla otsapengereellä. Häntä liian korkea. 

Erittäin hyvä liikkuja. 

Margarita Nigra Bruno EST-01843/05  JUN T 

15 kk vanha iso nuori uros, erittäin maskuliininen, hyvä luonne. 2 valkoista merkkiä jaloissa ja liikaa 

valkoista kaulan alapuolella. Runko riittävän tyypillinen, mutta liian suorat kulmaukset takana. Hyvä 

luusto ja ylälinja. pää liian molossimainen. Oikea purenta, liian avonaiset silmäluomet. Liikkeessä 

erittäin ahdas takaa, ei riittävästi tehoa. 

Riccarron Occo Puco 52417/05  JUN ERI1 PU2 SERT 

9kk vanha kaunis nuori koira. Kaikin tavoin lähellä rotumääritelmää. Hyvät värimerkit ja väri. 

Hiukkanen klassikkoa. Erinomainen pää, oikea purenta. Erinomainen häntä. Tasapainoinen liikkuja. 

Todella hyvä koira! 

Tempting Amber’s Action Hero 52080/05  JUN H 
9kk vanha keskikokoinen nuori uros. Hyvä luonne. Pienikokoinen runko. Ylälinja ja kaula voisivat olla 

paremmat. Hyvä luusto. Erittäin ystävällinen. Takakulmaukset rajalla. Päässä hyvät mittasuhteet, 

vasemmalla silmäluomi ei terve. Liikkuessa erittäin pehmeä selkä ja takaa ahdas. 

Rajaköörin Extemporekku 44314/04  NUO ERI 1 PU4 VASERT 

23kk vanha erittäin vahva hyväluonteinen uros. Erinomainen pohjaväri ja värimerkit. Erinomainen 

runko, lähellä rotumääritelmää, vain lantio voisi olla hieman parempi. Hyvä luusto. Erinomainen pää, 

tummat silmät, huulien pigmentointi rajoilla. Hyvä häntä. Tasapainoinen liikkuja. Hyvä poika! 

Atelier’s Drosselbart 45092/02  VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS3 

3,5 vuotias vahva keskikokoinen todellinen valio, lähellä rotumääritelmää hyvin värimerkein ja värin. 

Toivoisin vain lisää kaulaa. Erinomainen pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen luonne ja 

esiintyminen. Erinomainen liikkuja, paljon tehoa ja esitystä-hyvä poika! 

Bernerdalens Quattro 12601/04  VAL ERI2 PU3 

2,5 vuotta erittäin ystävällinen keskikokoinen, lähellä rotumääritelmää oleva valio. Rintakehä ei vielä 

valmis. Haluaisin paremman pään. Oikea purenta. Tarvitsee paremmat silmäluomet ja enemmän 

otsapengertä. Kaunis kaula. Erittäin tsapainoinen liikkuja, hyvä poika! 

Rajaköörin Dohvelisankari 31778/02  VAL ERI3  

4 vuotias keskikokoinen vahva poika. Erittäin ystävällinen. Oikea väri ja värimerkit. Tasapainoinen 

tyypillinen kokonaiskuva, mutta rintakehä ja kaula voisi olla paremmat. Hyvät kulmaukset. Hiukan 

liian kevyt luusto välikämmenissä. Maskuliininen pää, silmien väri rajalla. Etuliikkeissä erittäin 

avoimet kyynärpäät ja lavat, olkavarsi on parempi. 

Riccarron Kroisos Pennonen 43423/03  VAL ERI 4 

Hiukan liian pieni, mutta erittäin maskuliininen ja ystävällinen. Erinomainen pohjaväri 

värimerkkeineen. Kaikessa lähellä rotumääritelmää, mutta haluaisin hänet maskuliinisemmaksi. 

Erinomainen pää, tummat silmät. Erittäin tasapainoinen liikkuja. 

Eosz van’t Pachthof 11529/06  JUN ERI1 PN2 SERT 

17 kk kaunis nuori narttu. Hyvä koko. Erinomainen pohjaväri hyvin värimerkein. Hyvä luusto! 

Erinomainen luonne, hyvin esiintyvä. Lähellä rotumääritelmää, haluaisin hiukan lisää kaulaa ja silmien 

väria. Tasapainoinen liikkuja. Hiukan pentumainen  selästä. 

Fridkullas Trixie 26046/05  JUN ERI 3  

155kk narttumainen nuori narttu, jolla hyvä väri, ei symmetrinen päässä. Erittäin ystävällinen. Hyvä 

kokonaiskuva, hiukan pehmeä selkä, lantio liikaa alas. Hyvät kulmaukset ja luusto. Hiukan suorat 

lavat. Pää, jossa purenta rajalla, silmien väri voisi olla tummempi. Hyvä häntä. Hyvät liikkeet, hyvällä 

työnnöllä, hiukan ahdas takaa. 

Janipan Hera 52979/05  JUN EH4 
9kk vanha feminiininen nuori narttu, jolla vaaleat värimerkit. Eturintakehä ja jalat voisivat olla 

paremmat. Tasapainoinen kokonaiskuva hyvällä kaulalla. Kinnerkulma voisi olla parempi. Pää liian 

kapea kuono-osaltaan, tarvitse lisää otsapengertä. Korvat ovat liian suuret, silmien väri rajalla. Hyvä 

liikkuja. Tarvitsee aikaa valmistuakseen. 



Lumumba Amelle 46790/05  JUN H 

11kk. Keskikokoinen narttu. Kesäturkki. Erittäin hyvä täysin kehittynyt narttu. Erittäin suoraviivainen 

runko. Värimerkit voisivat olla paremmat. Toivoisin hänet hiukan tyypillisemmäksi. Ylälinja kohoaa 

tällä hetkellä. Pää, jossa oikea purenta. Tummat, mutta liian pienet silmät. Hyvät korvat. Liikkuu 

ahtaasti takaa ja pentumaisesti edestä. 

Riccarron Ofelia Oops 52421/05  JUN ERI2 

Erittäin ystävällinen nuori narttu, jolla erinomainen pohja väri, mutta valkoiset värimerkit voisivat olla 

paremmat tassuissa ja päässä. Erinomainen kokonaiskuva erittäin pitkällä kaulalla. Hyvät kulmaukset. 

Raajat ovat yhdensuuntaiset. Narttumainen pää. Oikea purenta. Korvat rajalla. Tummat silmät. 

Erinomainen häntä. Liikkeessä paljon tehoa. 

Shedcape Zaida 31820/05  JUN EH 

14kk vanha feminiininen ystävällinen narttu. Hiukan liian lyhyt runko. Hyvä pohjaväri ja värimerkit. 

Turkin laatu pentumainen. Valkoinen edessä tulisi olla tyypillisempi. Ylälinja pentumainen lyhyellä 

kaulalla. Lantio voisi olla parempi. Erinomainen pää, oikea purenta. Hyvä ilme. Silmien väri rajalla. 

Tasapainoinen liikkuja, mutta tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen; ahdas takaa ja pentumainen edestä. 

Alpweiden Under Jackpot 11928/05  NUO H 

19 kk vanha. Oikea väri ja värimerkit, mutta näyttää itsevarmemmalta. Narttumainen runko, hyvä 

kokonaiskuva. Oikea kaula ja luusto. Kaula voisi olla pitempi. Tyypillinen pää, oikea purenta. Hyvä 

häntä. Hyvä liikkuja, mutta pentumainen edestä ja ahdas takaa. 

Bernissimo Antonietta 15355/05  NUO ERI2 

1, 5 vuotias. Erittäin vahva narttu, jolla tyypillinen väritys. Erinomainen luonne. Kaikin tavoin lähellä 

rotumääritelmää, erinomainen kokonaiskuva ja kaula ja kulmaukset. Hyvä nuori narttu, hyvä häntä. 

Edestä liikkuu löysin kyynärpäin, hiukan ontuen takaa. 

Hexa-Han Shaphire 17724/05 NUO EH4 

17kk. Erittäin feminiininen narttu, jolla iloinen luonne. Valkoinen väri rajoilla päässä. Keskikokoinen. 

Tyypillinen kokonaiskuva. Erittäin pieni eturintakehästään. Myös liian paljon valkoista tassuissa. Hyvä 

pää ja kokonaiskuva. Kaikilta yksityikohdiltaan erinomainen pää. Liikkeessä ahdas takaa, ei vielä 

valmis kyynärpäistä. 

Janipan Cinder 13638/05  NUO ERI1 PN3 VASERT 

19kk vanha erittäin vahva nuori narttu, jolla hyvä luonne. Erinomainen kokonaiskuva ja luusto. Hiukan 

liikaa valkoista edessä ja tassuissa. Erinomaiset kulmaukset, hyvä kaula. Tyypillinen pää. Oikea 

purenta. Erinomainen häntä. Näyttää erittäin iloiselta kehässä, erittäin hyvä liikkuja. 

Yanka v.d. Hausmatt 44625/05  NUO EH3 

1,5 vuotias. Ystävällinen narttu, jolla hyvä pohjaväri ja värimerkit. Vahva tyypillinen runko. Hiukan 

lyhyt lanne, kaula rajalla. Hyvät kulmaukset. Lantio voisi olla parempi. Erinomainen pää, tummat 

silmät. Korvat ovat hiukan liian suuret. Hyvä häntä. Liikkeessä erittäin tasapainoton selkä ja ontuu 

hiukan takaa. 

Alpweiden Just Beautiful 31887/01  AVO ERI3 
5 vuotias ystävällinen narttu, jolla hyvä pohjaväri. Värimerkit rajalla. Hiukan kevyt luusto. 

Tasapainoinen tyypillinen runko, jossa hyvä kokonaiskuva. Lantio ja kaula voisi olla parempi. 

Erinomainen rintakehä. Hiukan ylikulmautuneet polvet. Kaikilta yksityikohdiltaan kaunis pää. 

Liikkeessä erittäin ahdas takaa, mutta hyvällä teholla. 

Fridkullas Romance 12651/03  AVO ERI1 
Erittäin vahva narttu. Oikeat värimerkit, mutta pohjaväri voisi olla parempi. Luonne rajalla. Oikea 

tyypillinen runko-toivoisin enemmän kaulaa ja alalinja on liian pehmeä; ollut pentuja. Oikea häntä ja 

luusto. Hyvät tasapainoiset liikkeet. 

Maroussia Rosa-Raffaella 25508/01  AVO EH 

5 vuotias keskikokoinen narttu, jolla hiukan vaalea ruskea väri ja liikaa valkoista tassuissa. Turkin laatu 

voisi olla tyypillisempi. Erittäin ystävällinen. liiaksi laskeva lantio. Hyvät kulmaukset. Erinomainen 

pää kaikilta yksityiskohdiltaan. Oikea häntä. Liikkeessä leveä ja avoin edestä ja ahdas takaa. 

Shedcape Xinna 27679/04  AVO ERI2 

Keskikokoinen narttu, tyypiltään hiukan suoraviivainen. Kesäturkki, oikea pohjaturkki ja värimerkit. 

Erinomainen kokonaiskuva, jossa hyvä kaula ja selkä. Erittäin kapea rintakehä, hiukan ulkoneva 

etuosa. Päässä oikeat mittasuhteet. Silmät ovat hiukan pyöreät, mutta tummat. Oikea häntä. Voittaa 

laatua erinomaisilla liikkeillään. 

Xantran Ava-Ambrella 34597/04  AVO ERI4 

Erittäin vahva narttu, 2 vuotias, jolla erinomainen luonne. Erinomainen vahva runko ja hyvä luusto. 

Valkoiset värimerkit rajalla. Hiukan pehmeä ylälinja, mutta oikea pitkä kaula. Hyvät kulmaukset. 

Erinomainen pää, hiukan avoimet alahuulet. Hyvä häntä. Liikkeet eivät ollenkaan tasapainossa koko 

aikana ja hiukan ahdas takaa. 



Amoroosa 19108/01  VAL ERI1 PN1 VSP 

Kaunis 5 vuotias narttu, jolla erinomainen esiintyminen ja luonne. Kaikin tavoin lähellä 

rotumääritelmää, toivoisin vain enemmän kaulaa ja silmien värin paremmaksi. Erinomainen häntä. 

Erinomainen liikkuja. Pidän hänestä kovasti. 

Riccarron La Fayette 19280/04  VAL ERI2 PN4 

Kaunis 2,5 vuotias narttu. Lähellä rotumääritelmää. Erinomainen esiintyminen ja luonne. Näyttää ehkä 

hiukan lyhytjalkaiselta. Häntä voisi olla parempi. Hiukan pyöreä lanne liikkuessa, mutta silti hyvä 

nuori narttu! 

Shedcape Wenla 26635/02  VAL EH3 
4 vuotias erittäin lyhyt narttu, turkiton. Liian kevyt tyyppi, jolla voimakkaat kulmaukset takana. Edestä 

kovin suora ja kapea rintakehä. Ihana luonne. Pää ristiriidassa runkoon. Erinomainen liikkuja, hiukan 

ahdas takaa. 

 

 

 
 

 


