
SEINÄJOKI KV 20060411 PER ANDERSEN 
 
Maroussia Felipe FIN13080/06 JUN H 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko ikäisekseen. Narttumainen pää josta puuttuu otsapiirto. Kauniit silmät, korvat ovat kiinnittyneet hieman 

liian taakse. Aavistuksen lyhyt kaula. Hyvä lapa ja selkä. Ikäisekseen hyvä rinta, oikea rinnan syvyys. Riittävästi kulmautunut. 

Liikkuu kevyesti mutta korkeasti takaa ja hieman korkea hännänkanto. 

Plaudite Great Vagabond FIN34287/05 JUN ERI2 
Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin hyvä pää jossa säännölliset värimerkit. Oikea otsapenger, tummat silmät hieman matalalle 

kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja selkä. Ikäisekseen hyvinkehittynyt rinta. Hyvä luusto. Hyvinkulmautunut. Liikkuu kevyesti 

riittävällä askeleella. 

Plaudite Great Victory FIN34288/05 JUN EH4 
Erinomainen tyyppi ja koko. Vahva mutta narttumainen pää jossa hyvät mittasuhteet ja oikeat värimerkit, otsapenger ja silmät. 

Riittävä kaula. Hieman pehmeä selkä. Riittävä luusto ja kulmaukset. Pentumaiset mutta tehokkaat liikkeet. Hieman ahdas purenta. 

Plaudite Great Vigorous FIN34290/05 JUN ERI1 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Vahva rakenne. Erittäin hyvä pää, oikea purenta, hyvä otsapenger hieman matalalle kiinnittyneet korvat. 

Hyvä kaula ja selkä. Vahva rinta. Hyvinkulmautuntu. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin tehokkaasti, vielä hieman löysästi edestä. 

Riccarron Nano Nano FIN49099/05 JUN ERI3 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää jossa erinomainen ilme. Oikea purenta, silmät, otsapenger ja korvat. Hyvä 

kaula ja selkä. Hyvä rinnansyvyys. Voisi tulla vielä hieman leveämmäksi. Hyvinkulmautunut. Riittävä luusto. Liikkuu tehokkaasti 

mutta vielä hieman löysästi. 

Vinkizz Leonardo FIN17719/06 JUN EH 
9 kkta. Hyvä tyyppi ja koko ikäisekseen. Oikea purenta mutta yksi etuhammas puuttuu. Hyvä pää jossa on vähänlaisesti värimerkkejä. 

Riittävä kaula hyvä selkä, rinta voisi olla syvempi. Riittävät kulmaukset. Hyvä luusto. Liikkuu riittävällä askeleella. 

Black Amiikos Quatro Quent FIN25842/05 NUO EH3 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää jossa oikea purenta, otsapenger, ja silmät, hieman matalalle 

asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Riittävä rinta ja luusto. Liikkuu tehokkaasti mutta 

ahtaasti takaa ja korkea hännänkanto. Hyvä turkki. 

Bollbölen Gibson FIN20965/05 NUO EH4 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Hyvä pää jossa oikeat yksityiskohdat. Aavistuksen lyhyt kaula. Hyvä selkä ja lapa. Riittävästi 

kulmautunut. Riittävä rinta. Hyvä luusto. Liikkuu hyvällä askeleella hieman ahtaasti takaa ja vielä löysästi edestä. Turkki ei tänään 

kunnossa. 

Fridkullas Triumph FIN26045/05 NUO ERI1 
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis pää joka saisi olla hieman suurempi suhteessa runkoon. Ahdas purenta, ok otsapenger, tummat 

silmät, alhaalle asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen riittävä rintakehä. Riittävästi kulmautunut. Riittävä luusto. 

Liikkuu kevyellä askeleella vielä hieman löysästi edestä. Hyvä turkki. 

Hexa- Han Shadow Chaser FIN17719/05 NUO EH 
Erinomainen tyyppi ja koko ja mittasuhteet. Kaunis pää jossa hieman liikaa otsapengertä. Kauniit silmät, erinomainen kallo edestä 

katsottuna. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi rintaa ja kulmauksia. Erinomainen luusto. Etuosa putoaa liikkeessä. Kantaa häntäänsä 

hieman korkealla. 

Zweierteam Krameris FIN31951/05 NUO EH2 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää jossa oikea purenta, otsapenger, silmät ja korvat. Päässä voisi olla 

enemmän valkoista. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi etuosaa sekä kulmauksia edessä ja takana. Riittävä luusto. Tehokkaat liikkeet, 

hieman ahdas takaa. 
Alpweiden Iron Man FIN40761/00 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hieman raskaasti rakentunut. Pää on hieman pieni suhteessa runkoon. Ahdas purenta ja pienet hampaat. 

Hieman lyhyt kaula. Hieman pehmeä selkä. Erittäin hyvä rinnan syvyys. Riittävästi kulmautunut , hyvä luusto. Liikkuu riittävällä 

askeleella, ahtaasti takaa ja löysästi edestä, kantaa häntäänsä korkealla. Erinomainen turkki. 

Bassobuffo FIN43001/04 AVO H 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää joka sopii runkoon. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut edestä 

ja takaa. Riittävä rinnan syvyys, toivoisin enemmän luustoa. Etuosa putoaa liikkeessä. Tehokkaat askeleet. Kantaa häntäänsä liian 

korkealla. 

Berndante Chocco FIN39235/03 AVO ERI3 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää jossa ahdas purenta. Kauniit silmät, oikea otsapenger. Hieman alas 

asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Luustoa voisi olla hiukan enemmän. Liikkuu 

tehokkaalla askeleella, ahtaasti takaa. Aavistuksen korkea häntä. 

Bollbölen Frans Emil FIN42717/04 AVO EH 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Pää on riittävän suuri runkoon nähden. Oikea purenta, silmät ja korvat. Riittävä 

kaula. Pehmeä selkä. Hyvät lavat. Eturintaa voisi olla enemmän. Takakulmaukset puuttuvat. Hyvä luusto. Liikkuu löysästi.  

Hexa- Han Pasifax FIN20787/03 AVO EH 
Erinomainen tyyppi ja koko sekä mittasuhteet. Kaunis pää jossa oikeat värimerkit. Aavistuksen vaaleat silmät, oikea purenta, 

otsapenger ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvät kulmaukset edessä, avoimet takana. Riittävä luusto. 

Liikkuu tehokkaasti. Aavistuksen ahdas takaa, löysä edestä. Kantaa häntäänsä hieman korkealla. 

Hexa- Han Pax FIN20788/03 AVO T 
Hyvä tyyppi ja koko. Kevytrakenteinen. Hyvä pää, oikea purenta, paljon hammaskiveä. Hyvä kaula ja ylälinja sekä lavat. Riittävät 

kulmaukset. Liikkuu riittävällä askeleella. Erittäin avoin ja pudonnut turkki. 

Huuko FIN37276/01 AVO EH 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää jossa oikea purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät 

kulmaukset. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvä mutta kantaa häntäänsä liian korkealla. Turkki ei ole kunnossa. 

 
 



Janipan Xseri FIN17731/03 AVO EH 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Hieman kevytrakenteinen. Kaunis pää jossa hieman liian korostunut otsapenger. 

Oikea purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut ja riittävä luusto. Liikkuu tehokkaasti heiman ahtaasti 

takaa. Korkealla kannettu häntä. Aavistuksen avoin turkki. 

Janipan Xsorro FIN17732/03 AVO ERI4 
Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin hyvä, sopusointuinen pää jossa oikeat yksityiskohdat. Riittävä kaula. Hyvä selkä ja lavat. Hyvät 

kulmaukset. Riittävä rinnan syvyys ja luusto. Liikkuu erittäin hyvin. Hieman löysä edestä ja hieman korkea häntä. Hyvä turkki. 

Riccarron Leonardo FIN19278/04 AVO ERI2 
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis pää jossa hyvät mittasuhteet. Tasainen purenta joka on hieman ahdas. Oikea otsapenger ja korvat. 

Kauniit silmät. Hyvä kaula ja lavat. Hieman pehmeä selkä. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu tehokkaasti mutta häntä on vähän korkea. 

Turkki on lähdössä. 

Riccarron Mickey Mouse FIN25728/04 AVO ERI1 PU3 SERT 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää, ahdas purenta. Päässä oikeat yksityiskohdat. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hyvinkulmautunut. Riittävä rinnan syvyys. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisesti. Hyvä turkki. 

Stonecrest Kid Gangster FIN26586/02 AVO EH 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää. Oikea purenta, silmät, otsapenger ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Riittävä rinta ja kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu erittäin hyvin mutta häntä on liian korkea. Hyvä turkki. 

Tepantorpan Jules Werner FIN15566/04 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Hieman narttumainen pää jossa niukahkosti valkoista. Oikea purenta, otsapenger ja silmät- Hieman alas 

asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät lavat ja kulmaukset. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä luusto kokoon nähden. 

Liikkuu tehokkaasti, kantaa häntäänsä hyvin. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI2 PU2 CACIB 
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko, kulmaukset ja luusto. Liikkuu 

erittäin hyvin. Hyvä turkki. 

Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI3 PU4 
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis hvyinmuotoutunut pää jossa oikeat yksityiskohdat. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikea rinnan syvyys. 

Hyvinkulmautunut. Riittävä luusto. Liikkuu hieman raskaasti mutta tehokkaasti. Hyvä turkki. 

Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VAL ERI1 PU1 ROP 
Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin hyvä pää jossa oikeat yksityiskohdat.Hyvä selkä ja ylälinja. Hyvä rinta ja lavat. 

Hyvinkulmautunut. Sopusuhtainen luusto. Liikkuu erittäin tehokkaasti. Hyvä turkki. 

Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL EH4 
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis pää jossa oikeat yksityiskohdat. Erittäin hyvä kaula, ylälinja, rinta ja lavat. Riittävästi 

kulmautunut. Sopusuhtainen luusto. Onnahtelee edestä. Erinomainen turkki. 

Fonacot´s Happy Halliwell FIN39975/05 JUN ERI1 VASERT 
Erinomainen tyyppi ja koko ikäisekseen. Kaunis narttumainen pää jossa erinomainen purenta, otsapenger ja silmät. Oikein asettuneet 

korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erittäin hyvät lavat. Ikäisekseen riittävä rinta. Riittävät kulmaukset ja luusto. Liikkuu erinomaisesti. 

Erittäin hyvä turkki. 

Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 JUN EH4 
Erittäin hyvä tyyppi. Ikäisekseen hyvä koko. Narttumainen pää. Oikea purenta. Kauniit silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Tarvitsee 

hieman enemmän rintaa.Hyvinkulmautunut. Riittävä luusto. Liikkuu tehokkaasti mutta hieman ahtaasti takaa. Kantaa häntäänsä 

hiukan korkealla. Hieman liian laineikas turkki. 

Fridkullas Unnur FIN10073/06 JUN H 
Hyvä tyyppi ja koko. Vielä liian kevyesti rakentunut. Hieman kapea kallo. Oikea purenta. Pään muoto on hieman kulmikas. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Täytyy saada enemmän rintaa. Avoimet takakulmaukset. Riittävä luusto. Liikkuu kevyesti mutta lyhyellä askeleella. 

Kantaa häntäänsä hieman korkealla. Erittäin hyvä turkki. 

Maroussia Esprit FIN10621/06 JUN ERI3 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Erinomainen pää jossa oikea purenta. Kauniit silmät. Hyvinasettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Riittävä rinta ja luusto ikäisekseen. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä turkki. 

Mettänpeikon Hertta-Ässä FIN43658/05 JUN H 
Hyvä tyyppi. Ikäisekseen hyvän kokoinen mutta vielä hyvin kevytrakenteinen. Mukava pää jossa oikea purenta ja hvyä otsapenger. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Korkearaajainen ja rinnan täytyy kehittyä. Avoimet kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu kevyellä askeleella. 

Hyvä turkki. 

Momandan Sikuriina FIN41549/05 JUN H 
Erittäin hyvä tyyppi. Ikäisekseen hyvän kokoinen. Narttumainen hyvinmuotoutunut pää. Oikea purenta, epäsymmetrinen väritys 

päässä. Aavostuksen lyhyt kaula. Hieman pehmeä selkä. Lyhyt olkavarsi. Avoimet kulmaukset edessä ja takana. Riittävä luusto. 

Liikkuu kevyesti mutta rajoittuneella askeleella johtuen putoavasta rististä. Hyvä turkki. 

Piharinteen Taica FIN30478/05 JUN ERI2 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää jossa narttumainen ilme. Oikea purenta. Oikea otsapenger. Erittäin hyvät 

silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Niukasti kulmautunut edessä ja takana. Riittävä luusto. Liikkuu erittäin hyvin hieman nuorin liikkein. 

Erittäin hyvä turkki. 

Alpweiden Upon a Dream FIN11930/05 NUO ERI1 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää jossa erittäin hyvä ilme ja oikeat yksityiskohdat. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Aavistuksen putoava risti. Hyvät lavat ja rinnan syvyys mutta on pari kiloa turhan tukevassa kunnossa. Hyvinkulmautunut. 

Riittävä luusto. Liikkuu kevyesti. Aavistuksen ahtaasti takaa. Vähän liian iloinen häntä. Erittäin hyvä turkki. 

Hexa- Han Safina FIN17722/05 NUO H 
Hyvä tyyppi ja koko. Hieman kevytrakenteinen. Narttumainen pää jossa oikea purenta, otsapenger ja silmät. Hieman alas asettuneet 

korvat. Hyvä kaula, jäykät lavat. Seisoo hieman korkeasti takaa. Toivoisin enemmän luustoa. Avoimet takakulmaukset. Liikkuu raajat 

allaan takaamutta kevyin liikkein. Turkki ok. Mukava koira. 

 
 



Vroukje van`t Rijkenspark FIN49577/06 NUO ERI2 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää jossa oikea purenta, otsapenger ja silmät, hieman alas asettuneet 

korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvinkulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Hyvä rinnansyvyys. Liikkuu kevyesti. Kantaa 

häntäänsä hieman korkealla. Hyvä turkki. 

Goldbear’s Papaya FIN40652/04 AVO ERI2 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Vahva narttumainen pää. Oikea purenta, silmät, otsapenger ja korvat. Hyvä kaula ja 

ylälinja ja lavat. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvinkulmautunut. Riittävä luusto. Liikkuu kevyesti. Hyvä turkki. 

Goldbear’s Primrose FIN40653/04 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Narttumainen pää joka jää hieman pieneksi raskaaseen runkoon nähden. Oikea purenta, otsapenger ja 

silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut. Rinta voisi olla syvempi. Liikkuu painosta huolimatta kevyesti. Hyvä turkki. 

Gristan Cherita FIN32696/02 AVO EH 
Hyvä tyyppi ja koko. On liian lihava. Erittäin hyvä narttumainen pää jossa epätasainen purenta. Kauniit silmät. Hieman liikaa 

otsapengertä. Lyhyt kaula hyvä selkä. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Riittävästi luustoa. Ylipainosta huolimatta liikkuu 

melko hyvin. Turkki ok. 

Hexa- Han Quality Girl FIN44776/03 AVO EH4 
Hyvä tyyppi ja koko. Hyvä pää jossa oikeat yksityiskohdat. Lyhyehkö kaula. Hyvä selkä ja lavat. Tarvitsee enemmän rinnan syvyyttä. 

Riittävästi kulmautunut. Tarvitsee enemmän luustoa painoonsa nähden. Hieman lyhyt kaula. Liikkuu hyvällä askeleella mutta ahtaasti 

takaa. Hyvä turkki. 

Plaudite Great Unique FIN42997/04 AVO H 
Hyvä tyyppi ja koko. Narttumainen pää jossa vino purenta jonka takia leuan ?? on häiriintynyt. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät 

kulmaukset, toivoisin enemmän rintaa. Riittävä luusto. Liikkuu kevyesti mutta ahtaasti takaa. Etuosassa paljon valkoista. 

Ragdolls Ambrosia FIN47435/04 AVO H 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Erittäin hyvä pää jossa erittäin ahdas purenta. Kauniit silmät, hieman korostunut otsapenger. Oikeat 

korvat. Hyvä kaula ja selkä. Lyhyt risti. Eturintaa voisi olla enemmän. Riittävästi kulmautunut edestä, niukasti takaa. Riittävä luusto. 

Liikkuu erittäin hyvällä askeleella mutta hiukan löysästi edestä. Korkealla kannettu häntä. Hyvä turkki. 

Riccarron Hyacintti FIN40907/02 AVO ERI3 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Narttumainen pää. Oikea purenta ja muut pään yksityiskohdat. Hieman lyhyt kaula. Hyvä selkä. Hyvä 

rinnan syvyys. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Riittävä luusto. Liikkuu hyvällä potkulla, yhdensuuntaiset liikkeet. Kantaa 

häntäänsä hieman korkealla. Erinomainen turkki. 

Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 AVO ERI1 SERT 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Oikea purenta, kauniit silmät, oikea otsapenger. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Erinomaiset lavat. Hyvä luusto. Hyvinkulmautunut. Hyvä rinnan leveys ja syvyys. Erinomaiset liikkeet. Erittäin hyvä turkki mutta 

toivoisin enemmän valkoista etutassuihin. 

Alte Sage Akorina Für Zwei FIN20199/03 VAL ERI2 PN2 CACIB 
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis narttumainen pää. Erinomaiset rungon yksityiskohdat. Hyvinkulmautunut. Hyvinkehittynyt 

runko. Liikkuu erinomaisesti. Niukahko turkki tänään. 

Bernario Violetta FIN45732/03 VAL EH 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Erittäin hyvä pää mutta hieman vino purenta. Hyvä kaula. Pehmeä selkä. Hyvä rinnan syvyys. Riittävästi 

kulmautunut. Erinomainen luusto. Liikkuu kevyesti mutta etuosa putoaa hieman. Avoin turkki. 

Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VAL ERI 
Erinomainen tyyppi ja koko. Narttumainen pää jossa erittäin hyvä ilme. Hieman matalalle asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Riittävästi kulmautunut. Hyvä rinta ja luusto. Liikkuu kevyesti mutta aavistuksen löysä edestä. Hyvä turkki. 

Riccarron Gold Fever FIN29999/01 VAL ERI 
Erinomainen tyyppi ja koko. Vahvasti rakentunut. Narttumainen pää jossa oikeat yksityiskohdat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja ja 

rinnan syvyys. Hieman avoimet kulmaukset. Hyvä luusto. Hyvät liikkeet. Erittäin hyvä turkki. 

Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Erinomaiset mittasuhteet. Narttumainen pää jossa oikeat yksityiskohdat. Hieman lyhyt kaula ja pitkähkö 

selkä. Hyvä rinta ja kulmaukset. Riittävä luusto. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin hyvä turkki. 

Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI3 PN4 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis narttumainen pää. Hyvinkulmautunut. Erinomainen rinta. Hyvä luusto. 

Liikkuu tehokkaasti mutta hieman ahtaasti takaa. Erittäin hyvä turkki. 

Zweierteam Carlina FIN16377/99 VAL ERI1 PN1 VSP  
Erinomainen tyyppi ja koko ja mittasuhteet. Kaunis narttumainen pää jossa oikeat yksityiskohdat. Hyvinmuotoutunut runko. 

Erinomaiset lavat. Riitävästi luustoa ja takakulmauksia. Erittäin hyvät liikkeet. 

Nelisilmän Quelle FIN12707/98 VET ERI1 PN3 ROP VET 
Erinomainen tyyppi, keskikokoinen, erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää. Hyv purenta. Oikeat pään yksityiskohdat. Erittäin hyvä 

kaula ja ylälinja. Erinomainen rinnan syvyys. Hyvinkulmautunut. Sopusuhtainen luusto. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. 


