
HEINOLA 20060820 Eeva Rautala 

 

Beneco’s Caro 25679/05 JUN ERI1 PU2 SERT 

Voimakasrakenteinen uros, jolla hyvin maskuliininen voimakas pää. Hieman vaaleat 

silmät. Riittävä kaula. Hyvin kehittynyt vahva runko. Hyvä selkä. Hyvä luusto. 

Hieman lyhyt ja pysty olkavarsi. Hyvät takakulmat. Karva ei parhaassa 

näyttelykunnossa. Hyvät jäntevät liikkeet. Luonne ok. 

Plaudite Great Vagabond 34287/05 JUN EH2 

Hyvä tyyppi ja koko. Oikea pään malli ja hyvä ilme. Oikea väritys päässä ja silmissä. 

Melko hyvä selkä, mutta rintakehä vielä kehittymätön. Hyvä eturinta. Riittävä luusto. 

Niukat kulmaukset. Melko lyhyt lantio. Liikkuu takaa liian ahtaalla ja lyhyellä 

askeleella. Edestä ok. Hyvä luonne. 

Maroussia Chrysler-Cowboy 45493/04 AVO EH1 

Hyvä tyyppi ja koko. Päässä oikea malli. Hyvä silmien väri. Toivoisin pidemmän 

kaulan. Jäntevä selkä. Hieman lyhyt ja luisu lantio. Rintakehä voisi olla hieman 

tilavampi. Hyvä luusto. Hieman niukat kulmaukset. Ahtaat takaliikkeet. Melko hyvät 

edestä. Riittävä askelpituus. Karva ei parhaassa näyttelykunnossa. Luonne ok. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU1 ROP 

Erittäin hyväntyyppinen uros. Sopiva koko. Oikeanmuotoinen pää, jossa hyvä ilme. 

Toivoisin hieman pidemmän kaulan. Erinomainen selkä ja rintakehä. Vahva luusto. 

Hieman niukat etukulmaukset, takana ok. Erinomainen karva ja häntä. Liikkuu hyvin 

erinomaisella tehokkaalla takaliikkeellä. Hyvä luonne. 

Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI2 PU3 

Erittäin voimakasrakenteinen hyvänkokoinen uros, jolla hieman voimakaskalloinen 

pää. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä jäntevä selkä ja tilava runko. Voimakas luusto. 

Niukat etukulmaukset, riittävät takana. Hyvä karva. Hieman luisu lantio. Liikkuu 

takaa ahtaasti ja hieman tehottomasti, edestä ok. Hyvä luonne. 

Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 NUO ERI1 PN3 SERT 

Hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Hyvä feminiininen pää. Hyvä kaula ja 

rintakehä. Vielä hieman pehmeä selkä. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut. Hyvä 

karvanlaatu. Liikkuu kauniilla taka-askeleella. Hieman löysästi edestä. Hyvä luonne. 

Miellyttävä kokonaisuus. 

Berntiers Dark Breeze 13658/06 NUO ERI2 

Voimakasrakenteinen narttu. Hyvä pään muoto. Tummat silmät. Tasapurenta. Hyvä 

kaula ja rintakehän tilavuus. Hieman pehmeä selkälinja ja lanneosa saisi olla 

lyhyempi. Vahva luusto. Hyvät takakulmat. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä karva. 

Liikkuu pitkällä tehokkaalla taka-askeleella, mutta melko löysästi edestä. Hieman 

varautunut luonne. 

Atelier’s Dietlinde 45095/02 AVO EH4 

Pienehkö narttu. Tiivis runko. Feminiininen pää, joka on hieman liian pieni kokoon 

nähden. Hyvä pään väritys ja ilme. Kaula saisi olla pidempi. Hyvä selkä ja rungon 

tilavuus. Hyvä luusto. Niukat kulmaukset. Hyvä väritys, mutta karva saisi olla 

paremmassa näyttelykunnossa. Liikkuu hyvällä taka-askeleella hieman löysästi 

edestä. Miellyttävä luonne. 

Bernario Veronia 45731/03 AVO ERI3 

Erittäin voimakasrakenteinen sopivankokoinen narttu. Muuten hyvä pää, mutta saisi 

olla narttumaisempi. Hyvä väritys. Riittävä kaula. Hyvä selkä ja rungon tilavuus. 

Erittäin voimakas luusto. Niukat kulmaukset edessä ja takana. Lyhyt olkavarsi. 

Liikkuu ahtaasti takaa ja askel saisi olla tehokkaampi. Erinomainen karva. Hieman 

luisu lantio. Hyvä luonne. 



Funatic Versace 32300/04 AVO ERI2 

Miellyttäväntyyppinen sopivankokoinen narttu. Feminiininen pää voisi olla hieman 

täyteläisempi silmien alta. Riittävä kaula. Erinomainen selkä. Hyvä rungon tilavuus. 

Hyvä luuston vahvuus ja takakulmaukset. Hieman pysty lapa ja olkavarsi. Liikkuu 

tehokkaasti hyvällä askelpituudella. Hyvä karva ja luonne. 

Sungates Berniitta 27908/04 AVO ERI1 PN4 VASERT 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Feminiininen pää. Otsapenger voisi olla 

hieman selvempi. Hyvä silmien väri. Hieman täplitystä kuonon valkealla alueella. 

Hyvä kaula ja selkä. Tilava rintakehä. Hyvä luuston vahvuus. Riittävät kulmaukset. 

Hyvä karva. Toivoisin hieman tehokkaammat takaliikkeet ja etuliikkeet ovat hieman 

jäykät. Hyvä luonne. 

Amoroosa 19108/01 VAL ERI2 PN2 

Erittäin voimakasrakenteinen hyvänkokoinen narttu. Kaunisilmeinen pää. Melko 

vaaleat silmät. Hyvä kaula ja selkä. Tilava voimakas runko. Hyvä eturinta. Vahva 

luusto. Hyvät kulmaukset. Hieman taipuneet ranteet. Hyvä karvanlaatu. Sivuliikkeet 

ok, edestä hieman leveät ja löysät. Hyvä luonne. 

Bernario Malwine 15988/99 VAL ERI4 

Voimakasrakenteinen narttu, jolla voimakas pää. Hieman pyöreä otsa ja kuono voisi 

olla hieman pidempi. Hyvä silmien väri. Riittävä kaula. Tilava runko. Hyvä selkä. 

Hieman luisu lantio. Vahva luusto. Hieman niukat etukulmaukset. Liikkuu hyvin. 

Hyvä karvanlaatu ja väri. 

Bernario Violetta 45732/03 VAL ERI3 

Erittäin voimakasrakenteinen narttu. Melko hyvä pään malli, mutta saisi olla 

feminiinisempi. Hyvä kaulan pituus. riittävä rintakehän tilavuus. Hyvin voimakas 

luusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu melko hyvin. Voisi olla hieman jäntevämpi. 

Hyvä karva ja häntä. Hyvä luonne. 

Riccarron Gold Fever 29999/01 VAL ERI1 PN1 VSP 

Erittäin hyväntyyppinen voimakas narttu. Hyvä pään muoto, mutta kuono saisi olla 

hieman pidempi. Hyvä silmien väri. Hyvä kaula. Hyvä rungon tilavuus. Erinomainen 

eturinta. Vahva luusto. Hyvät kulmaukset. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu pitkällä 

askeleella. Hyvä väritys. Hyvä luonne. 

 


