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Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 JUN ERI1 VASERT 
17kk vanha. Keskikokoinen, vankkarakenteinen junioriuros, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen 

pää. Hieman pyöreät ja suuret silmät häiritsevät ilmettä. Korkea otsapenger. Vahva, hyvä kaula. Hyvä 

ylälinja. leveä, hyvä lantio. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Hyvä, vahva runko. Tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä, matala kinner. Kääntää takaa varpaita hieman ulospäin liikkeessä ja 

edestä varpaat hieman sisäänpäin. Nostaa ajoittain häntää hieman turhan korkealle. Hyvä sivuaskel. 

Tan-väri voisi olla syvempi, muuten hyvät merkit. Ihastuttava luonne. Rodunomainen, vahva olemus. 

Hyvä luusto ja käpälät. 

Bianco-Neri Austin Powers 47607/05 JUN H 

1-vuotias, hieman matalaraajaiselta tässä vaiheessa vaikuttava keskikokoa pienempi uros. 

Voimakasrakenteinen uroksen pää, jossa vielä kovin kevyt kuono-osa. Erittäin korostunut otsapenger ja 

vahva kallo. Tummat silmät. Avoimet silmäluomet häiritsevät ilmettä. Purenta ok. Hyvä kaula. Hyvä 

ylälinja. hyvä, leveä lantio. Eturinta vielä kovin kapea, samoin runko. Pitkä lanneosa. Erittäin avoimet 

etukulmaukset, takana riittävät. Liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella. Eturaajojen ulkokierteisyys 

näkyy liikkeessä. Käpälät saisivat olla tiiviimmät. Luonne voisi olla itsevarmempi. Tan-väri saisi olla 

syvempi, muuten hyvä väri. 

Maroussia Edelstein 10616/06 JUN EH3 

1-vuotias, pienikokoinen junioriuros, jolla hyvät mittasuhtet ja kokoon nähden hyvä vahvuus. 

Hyvänmallinen pää, jonka tulee vahvistua. Suurehkot pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Hyvin 

asettuneet korvat. Purenta ok. Vahva, lyhyehkö kaula. Hyvä ylälinja, leveä lantio. Ikäisekseen hyvä 

eturinta ja rungon vahvuus. Melko avoimet etukulmaukset, hyvät takana. Liikkuu yhdensuuntaisesti 

edestä ja takaa. Riittävä sivuaskel. Kokoon nähden hyvä luusto. Hieman pehmeät välikämmenet ja 

käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvä turkki ja väri. Mukava luonne. 

Riccarron Oscar De La Renta 52415/05 JUN ERI2 
1-vuotias keskivahvarakenteinen uros. Keskikokoa pienempi. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Hyvä 

pää, jonka tulee vahvistua kaikilta osin. Turhan pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Hyvin kiinnittyneet 

korvat. Hyvä, vahva kaula. Erinomainen ylälinja. hieman lyhyt lantio. Hyvä eturinnan ja rungon leveys. 

Eturinnan tulee kuitenkin täyttyä ja rungon voimistua. Lyhyt olkavarsi, josta johtuen erittäin avoin 

etukulma. Erittäin hyvät takakulmaukset. Matala kinner, leveä reisi. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin 

ja yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä sivuaskel. Hyvä väri. Ihastuttava luonne ja olemus. 

Black Amiikos Quatro Quent 25842/05 NUO H 

1v 8kk vanha kookas uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen uroksen pää. Tummat silmät. 

Hyvin kiinnittyneet korvat, jotka ovat hieman epävarmat asennoltaan. Päässä hyvä voima ja vahvuus. 

Purenta ok. Hieman löysät suupielet. Lyhyt, vahva kaula. Vielä pehmeä ylälinja. lyhyt, jyrkkä lantio. 

Eturinnan tulee leventyä ja täyttyä, samoin rungon. Liikkuu edestä erittäin löysästi ja takaa 

pihtikinttuisesti. Erittäin avoimet etukulmaukset, takana riittävät. Riittävä luuston vahvuus. Hieman 

ulkokierteiset eturaajat. Antaa vielä hieman ilmavan vaikutelman. Ihastuttava luonne ja käytös. 

Bollbölen Genesis 20967/05 NUO ERI2 

1v 10kk. Keskikokoa hieman pienempi, vankkarakenteinen. Hyvät mittasuhteet. Hyvänmallinen, vielä 

hieman pienehkö uroksen pää, jossa rodunomainen ilme. Pyöreähköt silmät. Lyhyt, vahva kaula. 

Erinomainen ylälinja. leveä, hyvä lantio. Ikäisekseen erinomainen eturinta ja rungon vahvuus. 

Tasapainoisesti ja riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu edestä hieman löysästi. Hyvä 

sivuaskel, takaa vielä hieman kapea. Hyvä väri. Hyvä turkki. Mukava rodunomainen olemus ja luonne. 

Hyvin esitetty. 

Zweierteam Krameris 31951/05 NUO ERI1 PU4 SERT 

1,5 vuotias. Keskikokoinen, erittäin hyväntyyppinen. Hyvät mittasuhteet omaava nuori uros. 

Kaunisilmeinen nuoren uroksen pää, jossa hyvät tummat silmät, vain hieman pyöreähköt. Kuono-osa 

saa vahvistua. Hyvä vahva kaula. Hyvä ylälinja. hyvä lantio. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 

takaa. Hyvä eturinta ja rungon vahvuus. Liikkuu erittäin yhdensuuntaisesti takaa, vielä löysästi edestä. 

Riittävä askelpituus. Hyvä luusto ja käpälät, sekä turkki ja väri. Ihastuttava olemus ja luonne. 

Erinomaisesti esitetty. Kantaa häntäänsä ajoittain turhan korkealla. 

Bernoban Aapeli 25123/04 AVO T 

3-vuotias pienikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman narttumainen pää, jossa ystävällinen 

ilme. Pää saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi ja sukupuolileima tulisi olla selvempi. Lyhyt, vahva 

kaula. Hyvä ylälinja. pitkä, hieman luisu lantio. Kokoon nähden hyvä eturinta ja rungon vahvuus. 

Kokoon sopiva luusto. Liikkuu erittäin kapeasti takaa ja kovin löysästi edestä, hieman lyhyellä 

sivuaskeleella. Kauniit käpälät. Hieman samea väri. Suloinen ja ihastuttava luonne. Mukavasti esitetty. 

Palkintosijaa pudottaa puutteellinen sukupuolileima. 



Bernoban Jätkänshakki 33803/04 AVO EH2 

2,5 vuotias vahvarakenteinen pienehkö uros. Aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Vahvarakenteinen, 

kaunisilmeinen uroksen pää, jonka ilmettä häiritsee hieman suurehkot pyöreät silmät. Hyvä, vahva 

kaula. Hyvä ylälinja. hyvä, leveä lantio. Riittävä eturinta, hyvä rungon vahvuus. Hieman pehmeät 

välikämmenet. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu edestä löysästi, takaa ok. Saisi liikkua 

pidemmällä askeleella. Erinomainen luonne ja olemus. 

Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO EH1 

3-vuotias vankkarakenteinen, tanakka uros, jolla hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen. Vahva uroksen 

pää, jossa rodunomainen ystävällinen ilme. Melko korkea otsapenger. Purenta ok. Tummat, hieman 

pyöreät silmät. Hyvä vahva kaula. Hyvä ylälinja. vahva, leveä lantio. Eturinta saisi olla täyteläisempi. 

Erittäin vahva runko ja turhan tukevassa kunnossa. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Vahva 

luusto. Hieman painuneet välikämmenet. Kauniit käpälät. Liikkuu hyvin, mutta on tänään erittäin löysä 

ja selkä rullaa. Hyvä turkki. 

Päiväniemen Augusti 40148/04 AVO EH3 

2-vuotias kookas uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmallinen uroksen pää. Ilmettä häiritsee hieman 

löysät alaluomet. Hyvin kiinnittyneet korvat. Purenta ok. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. pitkä luisu lantio. 

Niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Eturinta saisi olla täyteläisempi ja runko 

voimakkaampi. Hieman ulkokierteiset eturaajat. Kauniit käpälät. Liikkuu takaa erittäin ahtaasti ja 

edestä vielä hyvin löysästi. Sivuliike tarvitsee voimaa. Selkä rullaa liikkeessä. Erittäin rodunomainen 

olemus ja luonne. Tarvitsee aikaa. Nostaa häntää ajoittain turhan korkealle. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI4 
4-v keskikokoinen uros. Vankkarakenteinen ja voimakas. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen uroksen 

pää. Lyhyt, vahva kaula. Erinomainen ylälinja ja lantio. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luuston vahvuus. Kauniit käpälät, liikkuu erittäin yhdensuuntaisesti 

edestä ja takaa erinomaisella askelpituudella. Hyvä turkki ja väri. Ihastuttava rodunomainen olemus. 

Bernerdalens Quattro 12601/04 VAL ERI1 PU1 ROP 
3-vuotias keskikokoinen, vankkarakenteinen, erinomaista tyyppiä. Mittasuhteiltaan hieman pitkä. Hyvä 

uroksen pää, joka voisi olla hieman voimakkaampi kallo-osasta. Ilmettä häiritsee aavistuksen avoimet 

alaluomet. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja, eturinta, rungon vahvuus. Pitkä lanneosa. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Leveä reisi. Hyvä matala kinner. Upea luusto, tassut. Liikkuu 

erinomaisella askelpituudella yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Rodunomainen olemus. Hyvä väri. 

Stenhöjdens Calippo 44141/04 VAL ERI3 PU3 
6-v kookas, vankkarakenteinen. Hyvät mittasuhteet. Hyväilmeinen, riittävän vahva uroksen pää. 

Hyvinasettuneet korvat. Hyvä vahva kaula. Erinomainen  ylälinja ja lantio. Tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Kauniit raajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askelpituudella 

yhdensuuntaisesti takaa. Kääntää aavistuksen varpaita sisäänpäin edestä. Erittäin kaunis tan-väri. 

Ruskeita pilkkuja valkoisessa läsissä. Hyvä turkki. Ihastuttava rodunomainen olemus. 

Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI2 PU2 
3-vuotias keskikokoinen, erittäin hyväntyyppinen vahvarakenteinen uros. Hieman pienehkö, mutta 

kauniin mallinen uroksen pää, jossa ilmettä häiritsee aavistuksen avoimet alaluomet. Hyvä kaula. 

Erinomainen ylälinja. hyvä eturinta ja rungon vahvuus. Kauniit raajat ja käpälät. Hyvä luusto. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa hyvällä askelpituudella. Kaunis tan-väri. Puutteelliset valkoiset 

merkit eturaajoissa. Ryhdikäs, ihastuttava olemus. 

Zweierteam Cereus 16381/99 VAL ERI 

Lähes 8-vuotias erinomaisessa kunnossa oleva keskikokoinen uros. Keskivahva uroksen pää, jossa 

melko pitkä kuono-osa. Ilmettä häiritsee hieman avoimet alaluomet. Hyvinasettuneet korvat. Hyvä, 

vahva kaula. Hyvä ylälinja. riittävä eturinta ja rungon vahvuus. Avoimesti, mutta tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa hyvällä askelpituudella. Hyvä 

turkki, kaunis väritys. Erinomaisesti esitetty, ihastuttava luonne ja olemus. 

Bianco-Neri Afterglow 47612/05 JUN H 

1-vuotias pienikokoinen juniorinarttu, jolla hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen hyvin narttumainen 

pää, jossa ystävällinen ilme. Tummat silmät. Kuono-osa tulee vahvistua. Hyvinasettuneet korvat. 

Purenta ok. Vahva, hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen erittäin hyvä eturinta ja rungon vahvuus. 

Riittävä luusto. Suorat raajat. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä askelpituus 

sivusta. Hyvä turkki. Nokinen tan-väri. Mukava luonne. Erinomaisesti esitetty. 

Bianco-Neri AnnieGetYourGun 47614/05 JUN EH 

1-vuotias, erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan pitkähkö. Narttumainen pää, jonka tulee vahvistua 

kuono-osasta ja täyttyä silmien alta. Keskiruskeat pyöreät silmät. Hieman suuret korvat. Hyvä kaula. 

Ylälinja vielä pehmeä. Hyvä lantio. Ikäisekseen riittävä eturinta ja rungon vahvuus. Pitkä lanneosa. 

Suorat raajat. Tiiviit käpälät. Liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella. Kääntää varpaat sisäänpäin 



edestä liikkeessä. Takaa ok. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä karva ja väri. Mukava, 

iloinen luonne. 

Fonacot’s Happy Halliwell 39975/05 JUN ERI3 
17kk, keskikokoinen, mittasuhteiltaan hieman pitkä. Kaunis nartun pää, joka saa vielä vahvistua 

hieman. Mukava ilme. Tummat silmät. Hyvin kiinnittyneet melko suuret korvat. Purenta ok. Hyvä 

kaula. Erittäin hyvä ylälinja. hyvä eturinnan ja rungon leveys, mutta saa täyttyä ja laskeutua. 

Tasapainoisesti ja riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät suorat raajat ja käpälät. Liikkuu 

ikäisekseen erinomaisesti ja yhdensuuntaisesti. Ihastuttava luonne ja olemus. Kaunis turkki ja väritys. 

Erittäin hyvin esitetty. 

Maroussia Elysia-Eternity 10618/06 JUN H 

1-vuotias keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Vielä hyvin pentumainen olemus. Pienehkö, hyvin 

narttumainen pää. Pyöreät tummat silmät. Toivoisin hieman enemmän täyteläisyyttä silmien alle. 

Lyhyt, vahva kaula. Erinomainen ylälinja. ikäisekseen hyvä eturinta ja voimakas runko. Lyhyt 

olkavarsi ja avoimet kulmaukset edessä, riittävät takana. Edestä kääntää varpaita sisään liikkeessä. 

Takaa ok. Liikkuu sivusta hieman lyhyellä askeleella. Hyvä turkki. On tänään hieman huolissaan. 

Tarvitsee kehätottumusta. 

Riccarron Octobussy 52420/05 JUN EH 

1-vuotias, keskikokoinen. Mittasuhteiltaan pitkä juniorinarttu, joka antaa vielä ilmavan vaikutelman. 

Päässä hyvät mittasuhteet ja ilme. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta ja vahvempi. Hyvin 

kiinnittyneet suurehkot korvat. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Eturinnan tulee täyttyä ja rungon voimistua. 

Pitkä lanneosa. Hieman niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät suorat raajat 

ja käpälät. Liikkuu löysästi edestä ja takaa ok. Hyvä askelpituus. Hyvin pentumainen. 

Riccarron Ofelia Oops 52421/05 JUN ERI2 PN4 

1-vuotias, erittäin hyväntyyppinen, aavistuksen pitkä mittasuhteiltaan. Erittäin kaunisilmeinen nuoren 

nartun pää, jossa erittäin kauniit tummat silmät. Hyvin kiinnittyneet, isohkot korvat. Erinomainen 

kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä, leveä lantio. Ikäisekseen erinomainen rungon vahvuus ja eturinta. Hieman 

avoimesti kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Kauniit suorat raajat ja tiiviit käpälät. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Sivusta ikäisekseen erinomaisesti. Hieman lyhyt sivuaskel. Ihana 

luonne ja rodunomainen olemus. 

Vinkizz Lollipop 17720/06 JUN ERI1 PN3 VASERT 

12kk vankkarakenteinen, hyvänkokoinen juniorinarttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vahva, mutta 

silti narttumainen pää, jossa erinomainen ilme. Vain hieman pyöreät silmät. Purenta ok. Erittäin hyvä 

kaula. Hyvä selkälinja. Hieman pitkä lantio. Erinomainen eturinta ja rungon vahvuus ikäisekseen. 

Edestä ja takaa hyvin kulmautunut. Hyvä matala kinner, leveä reisi. Vahva luusto. Kiinteät käpälät. 

Ihastuttava luonne ja olemus. Hyvä väri. Vielä hieman pentumainen turkki. 

Zweierteam Lunaria 22386/06 JUN EH4 

10kk, erittäin hyväntyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Erittäin narttumainen pää, jossa ilmettä häiritsee 

pyöreät silmät. Kuono-osan tulee vahvistua. Hyvin asettuneet korvat. Vahva, lyhyehkö kaula. 

Aavistuksen pehmeä ylälinja. ikäisekseen erittäin hyvä eturinta ja rungon vahvuus. Kauniit, suorat 

raajat. Riittävä luuston vahvuus. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti, mutta sivuaskel saisi olla maatavoittavampi. Selkä rullaa liikkeessä. Mukava luonne. 

Hyvin esitetty. 

Bernarossa Aprilia 20955/05 NUO EH3 
20kk, kookas narttu. Hieman pitkä mittasuhteiltaan. Vankkarakenteinen. Pitkä, melko kapea pää, johon 

toivoisin aavistuksen voimakkaamman kallo-osan ja täyteläisemmäksi silmien alta. Keskiruskeat, 

pyöreähköt silmät. Hyvä, vahva kaula. Hyvä ylälinja. Eturinnan tulee täyttyä. Hyvä rungon vahvuus ja 

syvyys. Hieman pitkä lanneosa. Kauniit suorat raajat ja käpälät. Hyvä luuston vahvuus. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella edestä ja takaa. Etuasentoiset lavat ja avoimet kulmaukset 

edessä, hyvät takana. Hieman varovainen käytös tänään. 

Black Amiikos Shanice Seffi 25851/05 NUO H 

20kk. Erittäin vankkarakenteinen. Hyvät mittasuhteet rungossa. Erittäin narttumainen pienehkö, mutta 

oikeanmuotoinen pää, jossa keskiruskeat pyöreähköt silmät. Lyhyt, vankka kaula. Pehmeä ylälinja. 

Luisu lantio. Voimakas eturinta ja runko. Avoimet kulmaukset edessä, riittävät takana. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, riittävällä askelpituudella. Esitetään aivan turhan tukevassa kunnossa 

tänään. Selkä rullaa liikkeessä erittäin paljon. Ystävällinen, ihastuttava luonne ja olemus. 

Life Spring’s Florence 24502/05 NUO EH4 

20kk kookas narttu. Hyvät mittasuhteet. Erittäin hyväntyyppinen. Kaunis narttumainen pää, jossa 

ilmettä häiritsee turhan pyöreät silmät. Kauniisti kiinnittyneet hyvänkokoiset korvat. Purenta ok. Hyvä 

kaula. Hyvä ylälinja. Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä vahvuus rungossa. Niukat etukulmaukset. 



Riittävät takana. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin. Takaa hyvin. Hyvä luusto, hieman jäykät 

välikämmenet. Riittävä askelpituus sivusta. Hyvä turkki. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

Vinkizz Kissme 50196/05 NUO ERI1 
15kk. Pienikokoinen, vankkarakenteinen, hyvät mittasuhteet omaava nuori narttu. Narttumainen pää, 

jossa hyvät mittasuhteet ja linja. Kauniit tummat silmät. Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä, vahva kaula. 

Hyvä ylälinja. hyvä lantio. Ikäisekseen hyvä eturinta ja rungon vahvuus. Hyvä, leveä reisi. Hyvät, 

suorat raajat ja luuston vahvuus. Kauniit, tiiviit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa. Kääntää 

voimakkaasti varpaitaan sisäänpäin edestä. Hyvä askelpituus, mutta saisi avata kintereen paremmin 

työnnössä. Ihastuttava luonne. Mukava olemus. Erinomaisesti esitetty. 

Zweierteam Jakaranda 30261/05 NUO ERI2 

1,5 vuotias. Keskikokoa hieman pienempi. Mittasuhteiltaan hieman pitkä. Erittäin kaunisilmeinen 

nartun pää, jossa kuono-osa saisi olla aavistuksen vahvempi. Hyvin kiinnittyneet suurehkot korvat. 

Hyvä kaula. Vielä pehmeä selkälinja. Hyvä lantio. Riittävä eturinta ja rungon vahvuus. Rintakehän 

tulee syventyä. Kauniit suorat raajat. Hyvät käpälät. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu 

vielä hieman kapeasti takaa ja löysästi edestä. Etuaskel saisi olla pidempi, takaa hyvä. Erittäin hyvä 

kokonaisvaikutelma. Rodunomainen olemus ja mukava luonne. 

Barlis Feanna Yakarin 17544/99 AVO H 

Lähes 8 vuotta. Kookas narttu. Hieman pitkä mittasuhteiltaan. Erittäin narttumainen pää, jossa turhan 

kapea kuono-osa. Tummat suurehkot silmät. Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula. Hyvä selkälinja. 

Jyrkkä lantio. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Rungon vahvuus ok. Pitkä lanneosa. Liikkuu takaa 

yhdensuuntaisesti, edestä löysästi ja heitellen etujalkojaan. Hieman ulkokierteiset eturaajat. Pitkät 

käpälät. Riittävä luusto. Hyvä sivuaskel. Ikäisekseen pirteässä ja hyvässä kunnossa. Ihana luonne. Hyvä 

karvan laatu. 

Bernario Veronia 45731/03 AVO H 

3-vuotias, vahvarakenteinen, keskikokoinen, pitkähkö narttu. Vahvarakenteinen, mutta silti 

narttumainen pää, jossa rodunomainen, ystävällinen ilme. Pienet, tummat silmät. Hyvin kiinnittyneet 

korvat. Vahva, hyvä kaula. Erittäin hyvä ylälinja. hieman pitkä lanneosa. Hyvä vahva runko. Riittävä 

eturinta, joka saisi olla hieman täyteläisempi. Lyhyt pysty olkavarsi ja avoimet kulmaukset edessä, 

niukat takakulmaukset. Hyvä luuston vahvuus. Liikkuu ahtaasti takaa, löysästi edestä, sivusta ok. 

Riittävä sivuaskel. Kirsu on harmaa, ei musta. 

Black Amiikos Winona Wianka 48555/04 AVO T 

2,5 vuotias narttu. Erittäin pienikokoinen(alarajalla). Kevyt kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Erittäin 

narttumainen pää, jossa tummat, pyöreät silmät. Erittäin ystävällinen ilme. Hyvin kiinnittyneet korvat. 

Vahva, lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. hyvä eturinta. Erittäin vankka runko. Riittävästi kulmautunut edestä 

ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, edestä hieman löysästi, sivulta ok. On turhan tukevassa 

kunnossa tänään. Ihastuttava luonne ja olemus, mutta valitettavasti koirasta puuttuu rodulle tyypillinen 

voimakkuus ja koko. Turkki ei parhaassa kunnossa tänään. 

Maroussia Aida 19384/04 AVO ERI2 
Melkein 3-vuotias. Keskikokoinen. Erittäin hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä nartun pää, jonka koko on 

suhteessa runkoon. Turhan pyöreät silmät. Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula. Hyvä selkälinja. 

Hyvä, leveä lantio. Riittävä eturinta ja hyvä rungon vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hieman 

löysästi edestä. Askel saisi olla maatavoittavampi. Hyvä luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Turkki 

erinomaisessa kunnossa. Kaunis väri. Erittäin hyvä luonne ja mukava olemus. Erittäin hyvin esitetty. 

Maroussia Aiko-Avelina 19387/04 AVO ERI1 PN2 SERT FIN MVA 

Lähes 3-vuotias. Keskikokoinen, vankkarakenteinen erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla hyvät 

mittasuhteet. Hyvän mallinen narttumainen pää. Silmät hieman lähekkäin. Hyvin kiinnittyneet korvat. 

Lyhyt, vahva kaula. Hyvä selkälinja. Hieman luisu lantio. Eturinta saa täyttyä. Hyvä rungon vahvuus. 

Kauniit, suorat raajat ja kiinteät etukäpälät. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä 

sivuaskel. Hyvä turkki ja väri. Mukava luonne ja rodunomainen olemus. Hyvin esitetty. 

Sungates Berniitta 27908/04 AVO EH3 

2,5-vuotias. Keskikokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet, 

mutta otsapenger saisi olla selvempi. Keskipitkä kaula. Hyvä selkälinja. Riittävä rungon vahvuus. 

Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luusto. Hyvät, suorat raajat. Liikkuu hieman kapeasti 

takaa. Erittäin  leveästi edestä. Kaunis kiiltävä turkki, joka saisi olla pidempi. Hyvä tan-väri. Läsissä 

mustia ja ruskeita täpliä. Liikkuu sivusta hyvin, mutta erittäin rullaava selkä. Ihastuttava luonne ja 

olemus. 

Thalys v.d. Buut Vrij Hoeve 11527/06 AVO HYL 

5-vuotias. Vankkarakenteinen, keskikokoinen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Kaunis 

narttumainen pää, jossa rodulle tyypillinen ilme. Hyvät silmät. Hyvä kaula. Erittäin hyvä selkälinja ja 

lantio. Erinomainen eturinta ja rungon vahvuus. Kauniit, suorat vahvaluustoiset raajat. Kauniit käpälät. 



Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. 

Ihastuttava luonne. VALITETTAVASTI hännän pää on koukussa eikä suoristu, josta johtuen 

palkintosija. 

Maroussia Prada-Prinzessa 30077/00 VAL ERI2 

6-vuotias keskikokoa aavistuksen pienempi. Hieman pitkärunkoinen narttu. Kaunis narttumainen pää, 

jossa hieman pyöreät silmät. Kauniit pään linjat ja vahvuus. Purenta ok. Vahva, lyhyehkö kaula. Hyvä 

selkälinja. Hyvä, vahva lantio. Hyvä eturinta ja rungon vahvuus. Hyvä luusto. Suorat raajat. Liikkuu 

erinomaisella askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Ihastuttava luonne ja rodunomaisuus. 

Hyvä väri ja turkki. 

Riccarron Milla Magia 25732/04 VAL ERI3 

2,5 vuotias kookas narttu. Mittasuhteiltaan pitkä. Voimakasrakenteinen, mutta silti narttumainen. 

Voimakas nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Hieman alaskiinnittyneet suuret korvat. 

Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. hyvä eturinta ja rungon vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hieman 

löysästi edestä, hyvin takaa. Hyvä luusto. Kauniit käpälät. Erinomainen tan-väri. Kaunis turkki. Tänään 

erittäin löysässä kunnossa, joka näkyy liikkeissä. 

Zweierteam Carlina 16377/99 VAL ERI1 PN1 VSP 

Lähes 8-vuotias keskikokoinen, keskivahva narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Narttumainen pää, 

jossa otsapenger voisi olla aavistuksen voimakkaampi. Purenta ok. Lyhyt, vahva kaula. Erinomainen 

selkälinja ja lantio. Erittäin hyvä eturinta, rungon syvyys ja vahvuus. Riittävä luusto. Kauniit käpälät. 

Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä 

askelpituudella. Erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Ihastuttava rodunomainen olemus. Esiintyy 

hyvin. 

 


