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Alpweiden Zero Point 35312/06 JUN T 
10kk vanha, hieman arastellen esiintyvä junioriuros, joka ei ole täydessä turkissa. Tarvitsee enemmän 

harjoitusta. Tällä hetkellä hieman epätasapainossa. Riittävä kallo. Otsapenger saisi olla merkitympi. 

Purenta ok. Pienet silmät. Riittävä luusto. Hyvät käpälät, kovin suora edestä, liian suorat 

takakulmaukset. Kinner taipuu hieman. Hyvä väritys. Heikot takaliikkeet ja kovin jäykät ja kauhovat 

edestä. 

Bertus Laurens van’t Rijkenspark N.H.S.B. 2605516 
Vuoden vanha. Erittäin hyväntyyppinen maskuliininen voimakas juniori, joka on ikäisekseen hyvin 

kehittynyt. Erittäin hyvä pään muoto, keskiruskeat silmät, hyvä ilme. Purenta+ hampaat ok. Voimakas 

luusto. Erittäin hyvä runko. Esitetään vastapestyssä turkissa, joka on hieman kihara. Hieman lyhyt 

kaula. Lapa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä vankka takaosa. Vapaat sivuliikkeet, edestä hieman 

löysät. Kauniin tyyppinen koira, jolle toivoisin paremman etuosan. 

Caballero av Triomar 48851/06 JUN H 
10kk, hyvin iloinen ystävällinen selkeästi nuori uros, jolla hieman liian kihara turkki. Riittävä kallo, 

hieman kevyt kuono-osa, silmät ovat liian vaaleat, ilme ei paras mahdollinen. Vaalea kirsupigmentti. 

Purenta ja hampaat ok. Hyvä luusto. Kohtuullinen lapakulmaus. Runko vielä kevyt. Riittävät 

takakulmaukset. Liikkeiden esittämistä tulee harjoitella. 

Riccarron Obi van Kenobi 52416/05 JUN ERI1 
17kk vanha keskikokoinen kauniissa näyttelykunnossa esitetty hyväntyyppinen uros, jolla riittävä 

sukupuolileima. Erittäin hyvä pää, erinomainen ilme, purenta ja hampaat ok. Kirsupigmentti tulisi olla 

tummempi. Erittäin hyvä luusto, tiiviit käpälät. Hyvä runko ja takaosa. Liikkuu takaa hyvin, edestä 

hieman löysästi, hyvä väritys. 

Riccarron Occo Puco 52417/05 JUN EH2 
10kk vanha hyvin maskuliininen, kauniissa lihaskunnossa esitetty junioriuros, jolla erinomainen pää, 

silmät ja ilme. Riittävän tumma kirsu. Purenta ja hampaat ok. Hyvä kaula, sopiva luusto. Runko 

hieman kevyt, hieman kevyessä turkissa. Erittäin hyvät sivuliikkeet, toivoisin hieman vahvemman 

takaosan ja kintereet saavat “tukevoitua”, liikkeet pudottavat koiran eriltä. 

Alpenbach Zorro 21378/05 AVO ERI1 PU3 SERT FIN MVA 
2v, hyvin vankka hyväntyyppinen. Kaunis väritys. Uros, jolla hyvä sukupuolileima. Varsin hyvä 

seistessä. Erittäin hyvä pään muoto, hyvä ilme, purenta ok. Vahva luusto kaulaa saisi olla hieman 

enemmän. Sopivasti kulmautunut etuosa, hyvä runko ja takaosa. Liikkuu erittäin hyvällä askelmitalla, 

varsin hyvin edestä. Oikea olemus ja luonne. 

Alpweiden That’s It 50189/04 AVO H 
2v uros, erittäin hyvät mittasuhteet, runko ja raajat. Esiintyy liian levottomasti ja etsii omistajiaan, 

mutta on sinällänsä hyväluontoinen ja käsiteltävissä. Hyvä pään muoto, mutta hieman liian vaaleat 

silmät, jotka häiritsevät ilmettä. Purenta ok. Hyvä luusto. Kauniisti kulmautunut takaosa, hyvät 

takaliikkeet, liian levoton käyttäytyminen vaikuttaa palkintosijaan. 

Hexa-Han Shadow Chaser 17719/05 AVO H 
2v vahva ystävällinen uros, jolla voimakas pää, hyvä ilme. Hieman rusehtava kuonopigmentti, purenta 

ja hampaat ok. Valkoinen puolikauluri. Erittäin hyvä luusto. Hieman kaulaton. Hyvä runko. Hieman 

niukasti kulmautunut takaosa, lyhyt ja voimaton taka-askel, kohtuullinen edestä. Erittäin hyvä luonne. 

Tepantorpan Jules Werner 15566/04 AVO H 
3v hyvin kevyessä karvapeitteessä esitetty uros. Yleiskuva hieman liian kevyt. Hyvät mittasuhteet, 

koira on myös hieman kevytrunkoinen. Riittävä kallo, otsapenger tulisi olla merkitympi, purenta ok. 

Hieman pienet silmät. Pigmentin puute silmien ympärillä häiritsee. Korvat asettuneet oikein. Ahdas 

edestä, riittävästi kulmautunet takaraajat, kohtuulliset takaliikkeet, mutta kovin löysät edestä. Hyvä 

väritys. 

Wunderbär Conrad 27541/05 AVO H 
2v. hyvin kookas vilkas vielä nuori uros. Esitetään niin turkiltaan kuin rungoltaan kevyessä kunnossa. 

Tarvitsee enemmän aikaa kehitykseen. Hyvä päänmuoto, mutta vaaleat silmät häiritsee. Purenta ja 

hampaat ok. Hyvä ylälinja. sopivasti kulmautunut takaosa. Vahva luusto. Vielä kauttaaltaan kapea. 

Liikkuu sivusta hyvin, mutta edestä kovin kapeasti. Erinomainen luonne. 

Apoletano’s Kvatro N11482/02 VAL ERI3 PU4 VASERT 
5v voimakas maskuliininen hyväntyyppinen uros, joka esiintyy hyvin vastahakoisesti ja väsyneesti. 

Hyvin kaunis pää, silmät , ilme purenta ok. Vahva luusto, käpälät saisi olla hieman paremmat. Vahva 

runko, riittävästi kulmautunut takaosa, joka voisi olla hieman jäntevämpi. Hyvä väri, riittävä karva. 

Kaunis koira, mutta ei näyttelytuulella. 



Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PU2  
Pienehkö, erittäin hyväntyyppinen hieman tuhdissa kunnossa esitetty uros, joka esiintyy erittäin hyvin. 

Vahva pää, tummat silmät. Purenta ok. Hieman lyhyt kaula. Erittäin vankka luusto. Hieman 

etuasentoinen lapa. Tilava runko. Hyvä takaosa. Valkoinen väri nousee hieman korkealle toisessa 

takatassussa. Liikkuu vankkuuteensa nähden erittäin hyvin myös edestä. 

Riccarron Frog Prince 26661/01 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 
5v voimakas maskuliininen erittäin kauniissa näyttelykunnossa. Erinomaisen tyyppinen uros. 

Erinomainen kaunis uroksen pää, ihastuttavat tummat silmät, kirsupigmentti saisi olla parempi. Purenta 

ok. Hyvä luusto. Erinomainen runko ja takaosa. Erinomainen tyypillinen iloinen luonne. Erinomaiset 

sivuliikkeet, etuliikkeet kritisoitavissa. Hyvä väritys. 

Alpweiden Yes I’m Jackpot 12343/06 JUN T 
16kk vanha feminiininen mittasuhteiltaan ja tyypiltään hyvä narttu, jolla valitettavasti liikaa valkoista 

väriä erityisesti eturaajoissa. Soma pää, hyvä ilme, rusehtava kuonopigmentti, hyvä purenta, riittävä 

luusto. Kevyessä turkissa ja massassa. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu terveesti. Väritys 

vaikuttaa palkintosijaan. Erittäin hyvä luonne. 

Alpweiden Åps I’m Jackpot 35386/06 JUN H 
10kk hyvin iloinen juniorinarttu, joka esitetään vastapestyssä turkissa, liian pehmeä ja kihara. Hyvät 

rungon mittasuhteet, juuri riittävä luusto. Melko litteät käpälät, hyvä runko ja takaosa. Hieman 

kaulaton. Riittävän tummat silmät. Pää on tässä vaiheessa aivan liian kapea, tulee kehittyä paljon. 

Liikkuu sivusta hyvin, edestä löysästi. 

Dacosen Bettina 34117/06 JUN T 
10kk vanha hyvin stressaantuneesti esiintyvä narttu, joka on tällä hetkellä pahassa kehitysvaiheessa. 

Pää kapea ja kehittymätön. Purenta ok. Pään väri hieman epäsymmetrinen. Riittävä luusto. Köyristää ? 

selkäänsä ja seisoo kovin takaraajat allaan. Takaosan rakenne ei vaikuta terveeltä ja liikkeet kovin 

sidotut. Hermostunut käyttäytyminen. 

Jaarlin Arnevi 27784/06 JUN EH1 
10kk vanha pienikokoinen narttu, hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Esitetään vastapestyssa turkissa, joka 

hieman liian avoin. Pään muoto hyvä, mutta silmät liian vaaleat. Hyvä purenta. Riittävä luusto. Hyvä 

runko ja takaosa. Löysät etuliikkeet, sivusta hyvät. 

Alpweiden Wish Jackpot 32714/05 NUO H 
22kk hyvin pyylevässä kunnossa esitetty hieman epävarma narttu. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä 

kallo ja otsapenger. Tummat silmät. Hieman epävarma ilme. Kuono-osa kevyt, purenta ok. Etuosan 

tulisi olla paremmin kulmautunut. Sopiva luusto. Riittävät takakulmaukset. Kauttaltaan löysässä 

kunnossa. Koiran tulee hoikistua, jäntevöityä ja saada lisää itseluottamusta. 

Bianco-Neri AnnieGetYourGun 47614/05 NUO H 
Tämäkin narttu esiintyy hieman epävarmasti, saisi olla luonteeltaan varmempi. Esitetään aivan liian 

pyylevässä kunnossa. Hyvä pään muoto, keskiruskeat silmät, purenta ok. Riittävä luusto. Riittävästi 

kulmautunut takaosa. Hieman lyhyt häntä, jonka koira nostaa liikkeessä liian ylös. Epävarma käytös, 

vaikeasti käsiteltävissä. 

Cei-Cei Cindy Crawford 43167/05 NUO EH2 
20kk erittäin hyvätyyppinen, vankka  voimakas narttu, jolla erittäin oikea olemus, mutta joka voisi 

esiintyä hieman pirteämmin. Erittäin hyvä pään muoto, riittävän tummat silmät, hyvä ilme, purenta ok, 

vankka luusto, hyvät käpälät, tilava runko. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Liikkuu terveesti. 

Erinomainen tyyppi, mutta kovin vaisu käyttäytyminen. Vaikuttaa hieman etumatalalta. 

Momandan Sikuriina 41549/05 NUO EH1 
20kk vanha narttu, joka esiintyy liian epävarmasti. Erittäin hyvät ääriviivat. Oikeantyyppinen ja 

tasapainoinen. Hyvä pään muoto, mutta hieman vaaleat silmät. Purenta ok. Tasapainoiset vankat raajat. 

Liikkuu vapaasti. Erittäin hyvät ? seistessä. Asettuu ja vapautuu käsiteltäväksi. 

Piharinteen Taica 30478/05 NUO H 
Lähes 2v, kookas narttu. Erinomainen luonne, avoin ja ystävällinen. riittävä kallo, silmien tulisi olla 

tummemmat. Kuono-osa liian pitkä. Kirsupigmentti ei ole täydellinen; osittain vaaleanpunaista. 

Purenta ok. Lyhyt kaula, hyvä luusto. Tiiviit käpälät. Kevyt runko. Hyvät takaliikkeet. Ei parhaassa 

turkissa. 

Plaudite Great Vogue 34293/05 NUO H 
1,5 v. hyvänkokoinen ja tyyppinen narttu, jolla erittäin hyvä luonne. Esitetään kovin karvattomana. 

Erittäin kaunis pää, erinomainen bernin ilme. Purenta ok. Riittävä luusto. Hyvä runko, sopivasti 

kulmautunut takaosa. Valitettavasti kovin jäykät ja lyhyet takaliikkeet, jotka vaikuttavat palkintosijaan. 

Hyvä väritys. 



Alpweiden Upon A Dream 11930/05 AVO EH 
2v 4kk vankka, voimakas narttu, joka esitetään hyvin lyhyessä turkissa. Hyvä pään muoto. Tummat 

silmät, mutta ilme saisi olla pehmeämpi. Vaalea kuonopigmentti. Purenta ok. Sopiva luusto. Hyvä 

runko. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvät sivuliikkeet, aavistuksen korkealla kannettu häntä. 

Valkoinen väri nousee toisessa eturaajassa hieman korkealle. 

Goldbear’s Papaya 40652/04 AVO ERI2 PN4 VASERT 
2,5 v. vilkas vankka voimakas narttu, hyvä sukupuolileima, voisi olla hieman kiinteämpi. Erittäin hyvä 

pään muoto, ilme voisi olla pehmeämpi. Purenta ja hampaat ok. Erittäin hyvä luusto, sopiva 

lapakulmaus, rinnan leveys. Erittäin hyvä runko ja takaosa, hyvät sivuliikkeet, etuliikkeet saisi olla 

tiiviimmät. Kaunis väri. 

Hexa-Han Safiina 17722/05 AVO H 
2v 2kk. Hyväntyyppinen narttu. Esitetään hieman tuhtina ja lyhyessä turkissa. Hyvä pään muoto, mutta 

vaaleat silmät. Purenta ok. Rusehtava kuonopigmentti. Hieman kaulaton. Suora lapa. Hieman niukat 

takakulmaukset ja ahtaat takaliikkeet. Valkoinen väri nousee toisessa etujalassa hieman korkealle. 

Hyvä luonne. 

Laurannan Jennihunajainen 34041/01 AVO H 
5,5 v. hieman lyhyt turkki ja kevyessä kunnossa esitetty narttu. Riittävä kallo. Kauniit tummat silmät. 

Hyvä purenta, hieman lyhyt kaula, suora lapa, luustoa voisi olla enemmän. Hieman niukasti 

kulmautunut edestä ja takaa ja liikkeet voisi olla pidemmät. Valkoinen väri nousee liian korkealle 

eturaajoissa. Hyvä luonne. 

Life Spring’s Edelweiss 31735/04 AVO T 
3v. hyväntyyppinen, mutta kovin pyylevänä esitetty narttu, jonka yleisvaikutelma kärsii lihavuudesta. 

Hyvä pään muoto. Hyvin tummat silmät, purenta ok. Liian lyhyt kaula, suora lapa. Hieman niukasti 

kulmautunut takaa. Aivan hännän päässä tuntuu koukku. Erittäin hyvä luonne. 

Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 AVO EH4  
Voimakas narttu, joka esitetään kevyessä turkissa ja aavistuksen tuhtina. Erittäin hyvä tyyppi ja 

ääriviivat. Hyvä pään muoto, tummat silmät, purenta ok. Sopiva luusto. Hieman pehmeä selkä. 

Lapakulmaus saisi olla parempi. Hyvät sivuliikkeet ja hännän kanto. Saa jäntevöityä ja tarvitsee uuden 

turkin. 

Riccarron Madam Tosca 25734/04 AVO ERI1 PN3 SERT FIN MVA 
3v. tyypiltään kaunis narttu. Erinomaiset ääriviivat ja mittasuhteet. Hyvä näyttelykunto, joskin turkki 

on vastapesty ja hieman kihartunut. Hyvä tasapaino. Hyvä pään muoto. Silmät saisi olla tummemmat. 

Hyvä rinnanleveys. Kaunsi kaula ja ylälinja. sujuva liikkuja. Hyvä väritys. 

Vroukje v’t Rijkenspark 49577/06 AVO ERI3 
2v. hyväntyyppinen vankka, voimakas narttu. Erittäin hyvä pään muoto. Keskiruskeat silmät. Hyvä 

ilme. Purenta ok. Hieman lyhyt kaula. Kohtalainen kirsupigmentti. Vankka runko, riittävästi 

kulmautunut takaosa. Liikkuu takaa hyvin, etuliike voisi olla hieman pidempi. Hyvä väritys. 

Alpweiden Jackpot It’s Me 31884/01 VAL ERI2 PN2 
6v erinomainen tyyppi vankka ja voimakas valionarttu, jolla on erinomaiset ääriviivat seistessä. Erittäin 

hyvä pää, keskiruskeat silmät. Purenta ok. Riittävä kaula, hyvä luusto, upea vankka tilava runko. 

Erinomainen takaosa, liikkuu erinomaisesti, kantaa itsensä kauniisti, hyvä väri. 

Goyubara Geiko av Hiselfoss N16233/01 VAL ERI3 
5,5 v vankka voimakas narttu. Erittäin hyvä rakenne. Hyvä koko. Hieman kevyt kuono-osa. Purenta ja 

hampaat ok. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. hieman pehmeät välikämmenet. Riittävä 

runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu kauniisti sivulta ja kantaa hännän kauniisti. 

Maroussia Zacher 16640/04 VAL ERI1 PN1 VSP CACIB 
3v vankka voimakas feminiininen erittäin hyväntyyppinen narttu, joka esitetään hyvin kauniissa 

näyttelykunnossa. Kaunista päätä parantaisi hieman tummemmat silmät. Purenta ok. Erittäin hyvä 

kaula ja ylälinja. voimakas luusto, ikäisekseen erittäin hyvä runko. Erinomainen leveä takaosa, hyvin 

kulmautunut. Hyvät liikkeet, taspainoinen ja feminiininen. 

Piharinteen Pamela 12479/99 VET H 
8,5 vuotias kovin levottomasti käyttäytyvä veteraaninarttu, jonak turkki on liian kihara. Hyvä kallo, 

hieman loiva otsapenger, tummat silmät, mutta silmänympäryspigmentti puuttuu. Purenta ok. Hieman 

niukat kulmaukset, kovin vaikeasti arvosteltavat liikkeet, koiran käytös on levoton. 

Piharinteen Pinella 12477/99 VET EH1 
8,5 v hyväntyyppinen sopivan vankka narttu. Hyvä pää, tummat silmät, purenta ok. Hieman kaulaton. 

Hyvä ylälinja, litteät käpälät. Liikkuu ahtaasti takaa. Hyvä luonne. 

 

 


