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Actionman FIN33998/06 JUN EH 

Oikea purenta. Hyvä koko ja rungon pituus, erinomainen luusto. Erittäin hyvä etuosa. Lanne ja takaosa saisivat olla paremmat. Erittäin hyvä turkki. 

Erinomainen pään tyyppi. Liikkeet saisivat olla paremmat. Erittäin hyvät värimerkit. 

Bendoran Ace of Funatic FIN28343/06 JUN ERI1 VASERT 

Oikea purenta. Erinomainen koko, pituus ja luusto. Riittävän hyvä etuosa. Eturinta on vielä kehittymätön. Erinomaiset lavat ja lanneosa. Erittäin hyvät 

kulmaukset takana. Vielä hieman kinnerahdas. Urosmainen ilme. Erinomainen tyyppi ja turkki. Pitkät askeleet. 

Bendoran Athos FIN28347/06 JUN EH 

Oikea purenta. Erittäin hyvä koko. Riittävän hyvä rungon pituus. Erinomainen luusto. Erittäin hyvä etuosa. Hieman ahtaat lavat. Erinomainen 

lanneosa. Erittäin hyvä takaosa ja turkki. Hieman lyhyt kaula. Erittäin hyvä pään tyyppi. Riittävän kookas pää. 

Bertus Laurens van’t Rijkenspark FIN48069/07 JUN ERI 

Oikea purenta. Erinomainen koko, luusto ja etuosa. Riittävän hyvät lavat ja lanneosa. Häntä on liian iloinen. Erittäin hyvät takakulmaukset. 

Erinomainen turkki ja pää. Riittävän vahva alaleuka. Erinomainen pigmentti. Hyvät liikkeet. 

Cadillackjack FIN26855/06 JUN EH 

Oikea purenta. Erinomainen koko, luusto ja lavat. Erittäin hyvä lanneosa ja kulmaukset takana, vielä hieman kinnerahdas. Erinomainen turkki, 

urosmainen ilme. Erinomainen kuono-osa ja pigmentti. Liikkeet ja esittäminen voisivat olla paremmat. 

Dacosen Big Trouble FIN34112/06 JUN EH 

Oikea purenta. Erittäin nuori. Hyvä koko, erinomainen luusto. Etuosa voisi olla parempi, samoin lanne. Erittäin hyvät takakulmaukset, turkki ja 

tyyppi. Liikkeet voisivat olla paremmat. 

Doremis Wonder Waldemar Brad FIN44934/06 JUN ERI3 

Oikea purenta. Keskikokoinen. Erinomainen luusto, etuosa ja lavat. Erittäin hyvä lanne ja takaosa. Erinomainen turkki. Urosmainen ilme, erittäin 

hyvä tyyppi. Erinomainen kuono-osa ja pigmentti, korvat voisivat olla paremmat. Erittäin hyvät liikkeet. 

Marjakarhun Davycrocket FIN14893/06 JUN H 

Oikea purenta. Riittävän hyvä luusto ja rungon pituus. Erittäin hyvä etuosa ja lavat. Lanneosa, häntä, pään tyyppi ja liikkeet saisivat olla paremmat. 

Erittäin hyvä turkki. 

Maroussia Edelstein FIN10616/06 JUN EH 

Oikea purenta, erinomainen luusto ja rungon pituus. Erittäin hyvä etuosa. Lapojen asento ja lanneosa voisivat olla paremmat, samoin takaosa. 

Urosmainen ilme. Melko raskas kallo. Erittäin hyvä turkki ja värimerkit. 

Maroussia Eros-Emporio FIN10617/06 JUN ERI 

Oikea purenta, erinomainen koko, luusto, etuosa ja lavat. Riittävän hyvä lanneosa ja häntä. Erittäin hyvät takakulmaukset. Erinomainen turkki. Pää on 

vielä kesken kehityksen. Kallon ja kuonon mittasuhteet ja otsapenger saavat vielä kehittyä. Erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen tyyppi ja erittäin 

hyvät liikkeet. 

Riccarron Pinocchio FIN25404/06 JUN ERI2 

Oikea purenta. Erinomainen luusto ja rungon pituus. Lavat voisivat olla paremmat, etenkin liikkeessä. Erittäin hyvä lanne ja takaosa. Erinomainen 

turkki, urosmainen ilme, hyvä tyyppi ja pigmentti. Etuosa saisi olla parempi. Erinomaiset värimerkit. 

Riccarron Pluto FIN25405/06 JUN ERI4 

Oikea purenta. Keskikokoinen. Erinomainen luusto ja rungon pituus. Erittäin hyvä etuosa. Riittävän vahva ylälinja. Erittäin hyvä lanne, takaosa ja 

turkki. Pää on vielä kehittymätön. Hyvä tyyppi, erittäin hyvät liikkeet. 

Bellaffen Batman FIN38284/05 NUO ERI 

Oikea purenta. Erinomainen luusto, etuosa ja lavat. Erittäin hyvä lanneosa. Riittävän hyvät kulmaukset takana. Urosmainen ilme. Kuono on hieman 

lyhyt. Erittäin hyvät liikkeet, erinomaiset värimerkit. 

Bernario Wouter FIN24837/05 NUO EH 

Oikea purenta, erittäin kookas. Erinomainen luusto ja lavat. Lanneosa hieman lyhyt ja takaosa voisi olla vahvempi. Hieman kinnerahdas. Erinomainen 

turkki ja urosmainen ilme. Erinomainen pään tyyppi, värimerkit ovat erittäin hyvät. 

Bernarossa Biccu-Wagner FIN42110/05 NUO ERI 

Oikea purenta, erinomainen luusto. Olkavarsi saisi olla pitempi. Erinomainen etuosa, lavat ja lanneosa. Erittäin hyvä takaosa. Urosmainen ilme. 

Tyypiltään hieman raskas. Liikkeet rodunomaiset, värimerkit erinomaiset. 

Berndante El-Ciril FIN33269/05 NUO ERI 

Oikea purenta. Erinomaiset mittasuhteet, luusto ja etuosa. Eturinta vielä kehittymätön. Riittävän hyvät lavat. Ylälinja voisi olla parempi, samoin 

takakulmaukset. Erinomainen turkki, urosmainen ilme. Erinomaiset liikkeet. 



Berndante Eugen-Zack FIN33268/05 NUO ERI 

Oikea purenta. Erittäin kookas. Erinomainen luusto ja etuosa. Erittäin hyvät lavat. Erinomainen lanneosa. Erittäin hyvä häntä ja takaosa. Riittävän 

pitkä kaula. Erinomainen urosmainen ilme. Pää on hieman liian raskas, mutta tyypiltään erinomainen. Erittäin hyvät rodunomaiset liikkeet. 

Bernoban Bitumi FIN29793/05 NUO EH 

Oikea purenta. Olkavarsi saisi olla pidempi. Erinomainen luusto ja etuosa, erittäin hyvät lavat. Ylälinja saisi olla parempi, samoin lanneosa. Häntä on 

erittäin iloinen. Erittäin hyvät takakulmaukset. Urosmainen ilme. Erittäin hyvä tyyppi. Liikkeet rodunomaiset. 

Black Amiikos Quatro Quent FIN25842/05 NUO EH 

Erittäin kookas. Oikea purenta. Erinomainen luusto. Hyvä etuosa. Lanne, häntä ja takaosa voisivat olla paremmat. Erittäin hyvä turkki, erinomainen 

tyyppi ja urosmainen ilme. Liikkeet voisivat olla paremmat. 

Fridkullas Triumph FIN26045/05 NUO ERI1 PU4 SERT 

Erinomainen tyyppi ja runko. Pään sukupuolileima voisi olla parempi. Erinomaiset mittasuhteet, lavat, lanneosa, etuosa, turkki, pää ja ilme. Erittäin 

hyvä takaosa.  

Life Spring’s Fantastico FIN24497/05 NUO ERI 

Oikea purenta. Olkavarsi hieman lyhyt. Erinomainen luusto, etuosa, lanne ja takaosa. Urosmainen ilme. Kuono-osa hieman lyhyt. Erittäin 

rodunomaiset liikkeet. 

Plaudite Great Vagabond FIN34287/05 NUO ERI3 

Oikea purenta. Erinomainen koko, rungon pituus, luusto, etuosa, lavat ja lanneosa. Urosmainen ilme ja erinomainen tyyppi. Takaosa voisi olla 

parempi. Erinomainen turkki, erittäin rodunomaiset liikkeet.  

Riccarron Nano Nano FIN 49099/05 NUO ERI2 

Oikea purenta. Keskikokoinen. Olkavarsi saisi olla vahvempi. Erinomainen luusto, lavat, lanne, takaosa ja turkki. Riittävän pitkä kaula. Erinomainen 

tyyppi ja urosmainen ilme. Liikkeet erittäin rodunomaiset.  

Zweierteam Krameris FIN31951/05 NUO ERI4 

Oikea purenta, olkavarsi voisi olla pidempi. Vahva luusto. Erinomainen lanne, takaosa, turkki ja pää. Liikkeet rodunomaiset, tarpeeksi vahvat lavat. 

Berndante Chocco FIN39235/03 AVO ERI 

Oikea purenta. Olkavarsi saisi olla pidempi. Erinomainen luusto, lavat ja eturinta. Lanne ja takaosa riittävän hyvät. Erittäin hyvän tyyppinen mutta 

hieman raskas pää. Erinomainen turkki, rodunomaiset liikkeet. 

Borthosbenjamin FIN47707/04 AVO ERI 

Oikea purenta, erinomainen luusto ja etuosa. Hyvät lavat, kaula saisi olla pidempi. Erinomainen eturinta, Riittävän hyvä lanne ja takaosa. 

Erinomainen turkki. Urosmainen ilme, erittäin hyvä tyyppi. 

Funatic Vuitton FIN32298/04 AVO EH 

Oikea purenta, erittäin hyvä rungon pituus. Vahva luusto Välikämmenen voisi olla parempi. Erittäin hyvät lavat, eturinta ei ole vielä täysin kehittynyt. 

Erittäin hyvä lanne ja takaosa. Urosmainen ilme, Hyvä tyyppi ja pään mittasuhteet. Erittäin hyvät liikkeet. 

Hexa-Han Shredder FIN17720/05 AVO ERI 

Oikea purenta. Erinomainen koko ja rungon pituus. Erittäin hyvä luusto. Erinomaiset lavat ja takaosa. Hyvä etuosa, erinomainen lanne, turkki ja pään 

tyyppi. Silmät voisivat olla tummemmat. Erinomaiset liikkeet. 

Huuko FIN37276/01 AVO ERI3 

Oikea purenta. Huippulaadukas pää ja runko. Erinomainen luusto, mittasuhteet ja kulmaukset. Hieman kinnerahdas, mutta askeleet ovat erittäin pitkät 

ja voimakkaat. 

Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04 AVO ERI 

Oikea purenta. Keskikokoinen. Erinomainen luusto ja lavat. Erittäin hyvä etuosa. Erinomainen lanne. Erittäin hyvä takaosa. Erinomainen turkki ja 

pään tyyppi. Kuono-osa hieman lyhyt. Rodunomaiset liikkeet. 

Maroussia Zephyr-Zeus FIN16646/04 AVO ERI1 

Oikea purenta, erinomainen koko, pituus, lanne, lavat ja takaosa. Maskuliininen ilme, otsapenger voisi olla loivempi. Erittäin rodunomaiset liikkeet.  

Maroussia Zupreme-Zidney FIN16644/04 AVO ERI4 

Oikea purenta. Erinomainen koko, pituus, luusto, lavat ja lanneosa. Erittäin hyvä takaosa seistessä, liikkeessä saisi olla leveämpi. Pitkät askeleet. 

Erinomainen lanneosa, urosmainen ilme ja pään tyyppi.  

Riccarron Mickey Mouse FIN25728/04 AVO ERI2 

Oikea purenta, hyvä koko. Erittäin rodunomainen ja vahva runko. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen kaula ja turkki. Urosmainen 

ilme. Rodunomaiset liikkeet. 

Tepantorpan Jules Werner FIN15566/04 AVO ERI 

Oikea purenta. Erinomainen koko. Erittäin hyvä rungon pituus ja kulmaukset edessä ja takana. Eturinta ei ole vielä täysin kehittynyt. Erinomainen 



kaula ja turkki. Erittäin hyvä pään tyyppi. Rodunomaiset liikkeet. 

Xantran Al-Akrapovic FIN34595/04 AVO EH 

Oikea purenta. Erinomainen luusto. Olkavarsi voisi olla hieman pidempi ja takaosa voisi olla enemmän kulmautunut. Näistä johtuen ylälinja ei ole 

oikeanlainen. Erinomainen turkki, kaula ja pää. Rodunomaiset liikkeet. 

Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3 PU3 

Oikea purenta. Keskikokoinen. Erinomainen luusto, lavat ja eturinta. Erittäin hyvä lanneosa. Vahva takaosa. Erinomainen turkki. Riittävän pitkä 

olkavarsi. Erinomainen, urosmainen ilme. Erittäin hyvä tyyppi. Erinomaiset liikkeet. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI 

Oikea purenta. Erittäin hyvä koko ja pituus. Erinomainen luusto. Lavat voisivat olla paremmat ja olkavarret hieman pidemmät. Erinomainen lanne, 

etu- ja takaosa. Erittäin hyvä pään tyyppi. Pitkät askeleet. Lavat voisivat olla vahvemmat liikkeessä. 

Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 VAL ERI 

Oikea purenta. Erinomainen rungon pituus ja etuosa. Erittäin hyvä luusto, lavat ja takaosa. Erinomainen lanneosa ja pään tyyppi. Rodunomaiset 

liikkeet. 

Maroussia Othello-Octave FIN25348/00 VAL ERI 

Oikea purenta. Erinomainen rungon pituus ja luusto. Erittäin hyvä etuosa ja lavat. Lanneosa ja kintereet voisivat olla paremmat, samoin häntä. 

Erinomainen turkki ja tyyppi. Liikkuu riittävän pitkin askelin. 

Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI2 PU2 VACA 

Oikea purenta. Erinomainen koko ja rungon pituus, lavat, lanneosa ja turkki. Erittäin hyvä takaosa. Riittävän hyvät välikämmenet. Erinomainen 

tyyppi, urosmainen ilme. Liikkuu pitkin askelin. 

Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 VAL ERI 

Oikea purenta. Erinomainen koko, pituus ja luusto. Riittävän hyvät välikämmenet. Erinomainen lanneosa. Erittäin hyvät lavat, eturinta ja takaosa. 

Erinomainen pään profiilin, mutta voisi olla leveämpi. Pitkät askeleet, edestä voisi liikkua paremmin. 

Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI1 PU1 VSP CACIB 

Oikea purenta. Erinomaiset mittasuhteet, lanne ja takaosa. Riittävä rinnansyvyys. Erinomainen turkki. Erittäin hyvä tyyppi ja urosmainen ilme. 

Erinomaiset liikkeet. 

Zandrina’s Noasson Dantalian FIN50632/04 VAL ERI4 

Oikea purenta. Erinomaiset mittasuhteet ja kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen luusto ja turkki. Pää on tyypiltään hyvä, mutta mittasuhteet 

eivät ole erinomaiset, harmoniset rungon kanssa. Pitkät askeleet, voisi liikkua leveämmin takaa. 

Zweierteam Cereus FIN16381/99 VET ERI1 VSP-VET 

Oikea purenta. Erinomainen pituus, luusto, lavat ja lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvä turkki. Erinomainen, urosmainen ilme. Erittäin 

hyvä pää. Vielä voimakkaat askeleet. 

Berndante Esme-Ralda FIN33275/05 NUO EH4 

 Oikea purenta. Vahva runko ja luusto. Hyvät lavat. Erinomainen lanne ja takaosa. Narttumainen ilme. Erinomainen tyyppi ja turkki. Liikkeet voisivat 

olla paremmat.  

Fonacot’s Happy Halliwell FIN39975/05 NUO ERI2 

Oikea purenta. Keskikokoinen. Erinomainen luusto ja etu- ja takakulmaukset. Erinomainen lanneosa. Eturinta ei vielä täysin kehittynyt. Erittäin hyvä 

turkki. Narttumainen ilme. Erittäin hyvä tyyppi. Erinomaiset liikkeet. 

Fridkullas Trixie FIN26046/05 NUO ERI3 

Hyväksyttävä purenta. Vahva narttu, jolla on erinomainen luusto. Lavat ja ylälinja voisivat olla paremmat. Vahva takaosa. Erinomainen turkki. 

Erinomainen pää. Erittäin hyvä narttumainen ilme. Pitkät askeleet. 

Mettänpeikon Hevi-Helmi FIN43659/05 NUO EH 

Oikea purenta, Erittäin hyvä pituus ja luusto. Lavat, lanne, häntä ja takaosa voisivat olla paremmat. Erittäin hyvä turkki ja pään tyyppi. Narttumainen 

ilme. Lyhyet askeleet. 

Riccarron Nami Nami FIN49101/05 NUO EH 

Hyvät rungon mittasuhteet, mutta vielä laiha. Erinomainen luusto, lavat, turkki ja kaula. Eturinta voisi olla parempi, kuin myös lanneosa. Erittäin hyvä 

tyyppi. Erinomainen kuono-osa. Hyvät liikkeet. 

Zweierteam Jakaranda FIN30261/05 NUO ERI1 PN3 VASERT 

Oikea purenta. Hyvä koko. Erinomainen luusto ja kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen kaula. Erittäin hyvä eturinta ja ylälinja. Erinomainen 

turkki, tyyppi ja liikkeet. 

Bergerette FIN43003/04 AVO ERI 

Oikea purenta. Erinomainen koko, pituus, lavat, eturinta ja luusto. Erittäin hyvä lanne ja takaosa. Erinomainen turkki, kaula ja pää. Rodunomaiset 



liikkeet. 

Bernarossa Aprilia FIN20955/05 AVO ERI4 

Oikea purenta. Erinomainen koko, pituus, luusto, lavat ja eturinta. Lanneosa voisi olla pidempi ja parempiasentoinen. Erittäin hyvä takaosa. 

Erinomainen turkki. Erittäin hyvä pää ja liikkeet. 

Ditte van’t Pachthof FIN10803/05 AVO EH 

Oikea purenta. Riittävän pitkä olkavarsi. Erinomainen luusto ja eturinta. Lanne ja takaosa voisi olla parempi, vähemmän kinnerahdas. Erinomainen 

turkki, tyyppi ja ilme. Liikkeet rodunomaiset, mutta saisivat olla voimakkaammat. 

Eosz van’t Pachthof FIN11529/06 AVO ERI 

Oikea purenta. Erinomainen luusto, lavat ja eturinta. Erittäin hyvä lanneosa ja takakulmaukset. Hyvä ylälinja. Erinomainen turkki, pää ja 

narttumainen ilme. Rodunomaiset liikkeet. 

Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO EH 

Oikea purenta. Erinomainen koko, luusto ja etuosa. Erittäin hyvät lavat. Lanne ja takaosa saisivat olla paremmat. Erinomainen turkki, ilme ja tyyppi. 

Lyhyet ja kinnerahtaat askeleet. 

Goldbear’s Primrose FIN40653/04 AVO ERI3 

Oikea purenta. Erittäin hyvä koko. Erinomainen pituus, luusto, lanne, takaosa, eturinta ja turkki. Hyvät lavat. Erinomainen pään tyyppi ja liikkeet. 

Gristan Cantana FIN32693/02 AVO ERI 

Oikea purenta. Vahva narttu. Erinomainen luusto, eturinta, turkki ja takaosa. Lavat ja lanneosa voisivat olla paremmat. Häntä on liian iloinen. 

Narttumainen ilme. Otsapenger hieman liian vahva. Rodunomaiset liikkeet.  

Hexa-Han Shapphire FIN17724/05 AVO ERI 

Oikea purenta. Erittäin hyvä luusto. Riittävän hyvät lavat ja lanneosa. Erittäin hyvät takakulmaukset, mutta liikkeessä on hieman kinnerahdas. 

Ylälinja voisi olla parempi. Pitkät askeleet. Narttumainen ilme. Erittäin hyvä tyyppi. 

Lecibsin Pikkelsi FIN14416/05 AVO EH 

Oikea purenta. Erittäin hyvä luusto ja etuosa. Lanne ja takaosa voisivat olla paremmat, etenkin liikkeessä. Erittäin hyvä turkki, narttumainen ilme. 

Tarvitsee harjoitusta liikkeeseen. 

Margarita Nigra Analle FIN26136/04 AVO EH 

Oikea purenta. Vielä korkearaajainen. Erinomainen luusto, lavat, lanneosa ja takaosa voisivat olla paremmat. Hyvä turkki. Narttumainen ilme, lyhyet 

askeleet. 

Maroussia Aida FIN19384/04 AVO ERI2 

Oikea purenta. Erinomainen rungon ja pään tyyppi. Erinomainen luusto, eturinta, lanneosa, turkki ja pää. Hyvät takakulmaukset. Pitkät askeleet. 

Luonne saisi olla vakaampi. 

Merry Mistel’s Roxie FIN44824/04 AVO ERI 

Oikea purenta. Erinomainen luusto. Etuosa voisi olla parempi. Erittäin hyvä lanne, takaosa ja eturinta. Erinomainen turkki, erittäin hyvä pää. Pitkät 

askeleet. 

Metsäpirtin Amoroso FIN48633/04 AVO EH 

Oikea purenta. Erinomainen luusto. Erittäin hyvä etuosa, lavat ja eturinta. Lanneosa on hieman lyhyt ja laskeva. Erittäin hyvä takaosa ja turkki. 

Narttumainen ilme. Lyhyet askeleet. 

Plaudite Great Unique FIN42997/04 AVO ERI 

Oikea purenta, hyvät mittasuhteet. Eturinta vielä kehittymätön. Vahva luusto, Erittäin hyvät lavat seistessä, hyvä lanne ja takaosa. Hyvä turkki. 

Narttumainen ilme. Erittäin hyvä tyyppi. Liikkeessä lavat voisivat olla vahvemmat.  

Ragdolls Ambrosia FIN47435/04 AVO ERI 

Oikea purenta. Erinomainen koko, pituus, luusto, etuosa, lavat ja eturinta. Erittäin hyvä lanne ja takaosa. Erinomainen turkki ja narttumainen ilme. 

Erittäin hyvät liikkeet. 

Sungates Berniitta FIN27908/04 AVO ERI 

Oikea purenta. Erinomainen luusto, pituus ja eturinta. Lavat voisivat olla paremmat, etenkin liikkeessä. Erinomainen lanne ja takaosa, turkki ja pää. 

Rodunomaiset liikkeet. 

Thalys v.d. Buut Vrij Hoeve FIN11527/06 AVO ERI1 PN2 SERT MVA VACA 

Oikea purenta, erittäin terverakenteinen. Erinomaiset mittasuhteet, kulmaukset, takaosa ja pää. 

Vroukje v’t Rijkenspark FIN49577/06 AVO ERI 

Oikea purenta, erinomainen koko ja pituus, luusto ja lavat. Erittäin hyvä lanne ja etuosa. Erinomainen turkki ja pää. Rodunomaiset liikkeet. 

Xantran Ava-Ambrella FIN34597/04 AVO ERI 

Oikea purenta. Erinomainen koko, pituus ja luusto. Erittäin hyvät lavat ja lanneosa. Seistessä hyvä takaosa, erittäin pihtikinttuinen liikkeessä. 



Riittävän hyvä ylälinja. Erinomainen turkki ja pää. Rodunomaiset liikkeet. 

Beneco’s Qapri FIN36961/01 VAL ERI4 

Oikea purenta. Erinomaiset mittasuhteet, luusto ja lavat. Erittäin hyvä eturinta, takaosa ja pää. Erinomainen turkki, narttumainen ilme. Rodunomaiset 

liikkeet, hieman kinnerahtaat. 

Bernario Violetta FIN45732/03 VAL ERI2 

Oikea purenta. Erinomainen luusto. Lavat voisivat olla paremmat. Erinomainen takaosa, turkki, eturinta ja pää. Liikkeet rodunomaiset.  

Funatic Vanity Fair FIN32299/04 VAL ERI  

Oikea purenta. Erinomainen luusto. Hyvät lavat ja lanneosa. Erinomainen takaosa ja turkki. Eturinta ei vielä täysin kehittynyt. Erinomainen pää. 

Riittävän pitkät askeleet. 

Maroussia Zacher FIN16640/04 VAL ERI3 

Oikea purenta. Erinomainen koko, rungon pituus, luusto, lavat ja eturinta. Erittäin hyvä lanne ja takaosa. Erinomainen turkki ja pää. Liikkuu pitkin 

askelin, hieman ahtaasti takaa. 

Riccarron Hoccus Poccus FIN40909/02 VAL ERI1 PN1 ROP CACIB 

Oikea purenta, hyvä koko. Erinomainen luusto, lavat ja takaosa. Rinta voisi olla syvempi. Erinomainen turkki, pää ja narttumainen ilme. Pitkät 

askeleet. 

Riccarron Honey Bunny FIN40908/02 VAL ERI 

Oikea purenta. Erinomainen rungon pituus, pää ja luusto. Erittäin hyvät lavat. Ylälinja voisi olla parempi. Hyvä takaosa, erinomainen pää ja 

narttumainen ilme. 

Barlis Feanna Yakarin FIN17544/99 VET ERI4 

Oikea purenta, suuri koko. Erinomainen luusto, etuosa, lavat ja eturinta. Hyvä takaosa, riittävän hyvä ylälinja ja turkki. Erinomainen pää ja 

narttumainen ilme. Vahvat liikkeet. 

Bernario Malwine FIN15988/99 VET ERI2 

Oikea tyyppi, erinomainen rungon ja pään tyyppi, erinomainen luusto, lavat ja takaosa seistessä. Erinomainen lanneosa, turkki ja pää. Liikkeet 

rodunomaiset, lavat ja kintereet voisivat olla vahvemmat. 

Silences Quatros Indiras FIN27348/98 VET ERI1 ROP-VET 

Oikea purenta. Erittäin vahva narttu, erinomainen luusto ja etu- ja takaosa. Erittäin hyvä eturinta ja lanneosa. Erinomainen turkki, pää, kaula ja 

liikkeet. 

Zweierteam Carlina FIN16377/99 VET ERI3 

Oikea purenta. Erinomaiset mittasuhteet ja luusto. Riittävän hyvät lavat. Erinomainen eturinta, takaosa, turkki ja pää. Liikkeet rodunomaiset. 

 


