
21.4. KANKAANPÄÄ R, Satu Ylä-Mononen 
 
Amandelman Anton 34600/06 JUN EH1 
Erinomainen koko. Vahva junnu-uros. Erinomainen pää. Vaalea huulipigmentti. Toinen kulmahammas 
tällä hetkellä ahdasasentoinen. Hyvä luusto, puutteellinen eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. 
Voimakkaasti laskeva lantio. Liikkuu hyvällä askelpituudella vielä hieman löysästi edestä. 
Erinomainen turkki. Hyvä väri. 
Berndante Eugen-Zack 33268/05 NUO EH3 

Suurikokoinen erittäin vahvapäinen uros, niukka saksipurenta, hieman avoimet silmäluomet. Vahva 
kuono ja kallo. Lyhyt kaula, löysät huulet, jotka saisivat olla paremmin pigmentoituneet. Vahva luusto, 
riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä, lupaava runko, liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä 
löysästi edestä. Hyvä turkki ja väri. 
Fridkullas Triumph 26045/05 NUO ERI2 PU4 

Pienikokoinen tasapainoinen uros. Vahva pää, hyvä purenta. Silmät voisivat olla pienemmät. Lyhyt 
kaula. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Vahva luusto ja hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet raajat, 
voimakkaasti laskeva lantio. Hyvä häntä. Erinomaiset liikkeet. Hyvä turkki ja väri. 
Zweierteam Krameris 31951/05 NUO ERI1 PU3 

Tasapainoinen hieman pitkärunkoinen uros. Kaunisilmeinen vahva pää, hyvät silmät ja purenta. Korvat 
taka-asentoiset. Hyvä kaula. Hyvä runko, hyvä eturinta. Keskivahva luusto. Niukasti kulmautuneet 
raajat. Pitkä lanneosa. Liikkuu hyvällä askelpituudella yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Erinomainen 
turkki ja väri. 
Bassobuffo 43001/04 AVO H 

Pieni aavistuksen puutteellisen sukupuolileiman omaava uros. Vahva pää, hyvä purenta, turhan suuret 
ja pyöreät silmät. Riittävä kaula, hyvä luusto, niukka eturinta. Runko saa vielä täyttyä. Hyvin 
kulmautuneet raajat. Häntä nousee liikkeessä liian ylös. Hyvä turkki ja väri. Yhdensuuntaiset liikkeet. 
Hyvä luonne. 
Berndante Chocco 39235/03 AVO ERI2 PU2 VASERT 

Erinomainen koko ja vahvuus. Riittävän vahva pää, niukka saksipurenta. Kauniit tummat silmät. Hyvä 
kaula, vahva luusto. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. 
Yhdensuuntaiset liikkeet. Hieman pehmeä selkä. Hyvä luonne. 
Bollbölen Gibson 20965/05 AVO H 

Pienikokoinen uros. Riittävän vahva pää. Hyvä purenta. Liian pyöreät silmät, löysät huulet ja 
rikkonainen huulipigmentti. Hyvä luusto. Riittävä runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Voimakkaasti 
laskeva lantio. Seisoo mielellään takaraajat ulospäin kiertäen. Liikkeessä häntä nousee turhan 
korkealle. Liikkuu ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Tarvitsee lisää askelpituutta. Hyvä turkki ja väri. 
Hexa-Han Shredder 17720/05 AVO EH 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta, vahva pää, hyvä kuono, taakse asettuneet pienet korvat. 
Riittävä kaula. Puutteellinen eturinta, keskivahva luusto. Niukasti kulmautuneet raajat. Lyhyt häntä, 
joka nousee turhan korkealle liikkeessä. Hyvä turkki ja luonne. Vaalea väri. 
Lecibsin Uskari 22084/03 AVO ERI3 

Pienikokoinen voimakkaasti kulmautunut uros. Vahva pää, hyvä purenta, otsapenger voisi olla 
voimakkaampi. Riittävä kaula, vahva luusto. Riittävä eturinta. Voimakas polvikulma. Kaunis matala 
kinner. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Hyvä turkki ja väri. 
Hyvä häntä. Ystävällinen luonne. 
Maroussia Chrysler-Cowboy 45493/04 AVO ERI4 

Pienikokoinen uros, jonka pää saisi olla voimakkaampi. Hyvä purenta, hieman suuret silmät. Lyhyt 
kaula. Vahva runko, hyvä eturinta ja luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Tehokkaat yhdensuuntaiset 
liikkeet. Hyvä turkki ja väri. 
Zweierteam Hibiscus 15974/04 AVO ERI1 PU1 SERT FIN MVA VSP 
Kookas erittäin kaunis uros. Voimakas pää, hieman suuret silmät. Huulet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä 
luusto, niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä kaula, puutteellinen eturinta. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella, hieman löysästi edestä. Hyvä turkki ja väri. 
Amandelman Amalia 34597/ 06 JUN EH 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva pää, otsapenger voisi olla voimakkaampi. Hyvä purenta. Eturinta saa 
vielä täyttyä, riittävä luusto, hyvin kulmautuneet raajat. Turhan voimakkaasti laskeva lantio. Hyvä 
häntä. Yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvä turkki ja väri. 
Bendoran Adele 28344/06 JUN ERI2 

Tasapainoinen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta, pää saa vielä täyttyä silmien alta. Hyvä 
kaula. Riittävä eturinta. Keskivahva luusto, hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. 
Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman löysästi edestä. Kaunis turkki. 



Berminas Bebbiliina 52755/05 JUN EH 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Lupaava  kaunisilmeinen pää, hyvä purenta. Matalalle kiinnittyneet korvat. 
Hyvä luusto, hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä eturinta, liikkeessä häntä nousee turhan pystyyn. 
Liikkuu riittävällä askelpituudella. Ei parhaassa turkissa. 
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 JUN ERI3 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Vielä kapea pää, hyvä purenta. Riittävä kaula. Tuhti runko, hyvä eturinta. 
Keskivahva luusto. Niukasti kulmautuneet eturaajat, hyvin takaa. Hyvä häntä, yhdensuuntaiset liikkeet. 
Tan-väri saisi olla tummempi. Hyvä turkki. 
Fridkullas Uniikki 10074/06 JUN H 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vielä turhan kapea pää. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Keskivahva luusto. 
Puutteellinen eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Riittävä runko. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella, vielä kovin löysästi edestä. Häntä nousee liikkeessä turhan korkealle. Kaunis turkki ja 
väri. 
Jaarlin Arnevi 27784/06 JUN EH 

Pienikokoinen, mutta tasapainoinen juniori. Vahva hyväilmeinen nartunpää. Silmät voisivat olla 
tummemmat. Hyvä purenta. Kevyt luusto. Riittävä kaula, vahva täyteläinen runko jo nyt. Ikäisekseen 
erinomainen eturinta. Voimakkaasti laskeva lantio, joka tekee tällä hetkellä taka-askeleesta lyhyen. 
Hyvät etuliikkeet. Kaunis turkki ja väri. Hyvä luonne. 
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 JUN ERI1 

9kk. Vahva erinomaista tyyppiä edustava juniori. Tällä hetkellä vielä kauttaaltaan kapea pää. Hyvä 
purenta. Erinomainen luusto ja erinomaisesti kulmautuneet raajat. Kaunis matala kinner. Ikäisekseen 
erinomainen runko ja eturinta. Erinomaiset liikkeet. Häntä nousee hieman liikkeessä. Tummat 
värimerkit päässä. Lupaava! 
Zweierteam Lunaria 22386/06 JUN ERI4 

Tasapainoinen, aavistuksen matalaraajaisen vaikutuksen antava juniori. Vahva pää, hyvä purenta. 
Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula, erinomainen eturinta. Hyvä runko. Hyvin kulmautuneet raajat. 
Liikkuessa häntä nousee turhan korkealle. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvät värimerkit, ei 
parhaassa turkissa. Hyvä luonne. 
Berndante Esme-Ralda 33275/05 NUO EH2 

Vankkarunkoinen narttu, jolla kokoonsä nähden pieni pää. Hyvä purenta, pyöreät silmät. Riittävä kaula 
ja luusto. Turhankin tuhdissa kunnossa oleva runko. Riittävästi kulmautunut. Hyvä häntä ja liikkeet. 
Hyvä luonne. 
Cei-Cei Cindy Crawford 43167/05 NUO ERI1 

Vahva, vankkaluustoinen narttu. Hyvä purenta, kallo saa vielä täyttyä. Vaaleat silmät. Erinomainen 
luusto, eturinta ja runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Köyristelee hieman lanneosaa liikkeessä. 
Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. Hyvä häntä ja turkki. 
Gristan Cantana 32693/02 AVO EH3 

Tuhdissa kunnossa esitetty hyvin vankka narttu. Hyvin vahva, hyväilmeinen pää. Hyvä purenta. 
Erinomainen eturinta. Vahva luusto, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä häntä. Liikkuu tänään laiskasti ja 
hieman epäpuhtaasti edestä. Hyvä turkki. Epäsymmetrinen pään väritys. 
Lady Linda vom Schwandedörfli 37258/05 NUO H 

Pienikokoinen varsin tuhdissa kunnossa esitetty narttu. Hyvä purenta. Oikeanmallinen pää, vahva 
kuono, hieman pyöreät silmät. Kevyt luusto. Hyvä eturinta. Hyvä häntä, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, kovin löysästi edestä. Hyvä turkki ja väri. Ystävällinen luonne. 
Lecibsin Priska 20901/03 AVO ERI1 PN1 SERT ROP 

3v. kaunis tasapainoinen narttu. Vahva nartun pää, hyvä purenta. Niukasti valkoista pääosassa. 
Erinomainen luusto. Hyvä kaula ja runko. Kauniisti kulmautuneet raajat, kaunis matala kinner. 
Yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvä häntä. Hyvä turkki. 
Ragdolls Ambrosia 47435/04 AVO ERI2 PN4 VASERT 
2,5 v. tasapainoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen aavistuksen kapea pää, turhan 
pyöreät silmät. Hyvä luusto, runko ja kulmaukset. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä häntä. 
Erinomaiset liikkeet. 
Thalys v d Buut Vrij Hoeve 11527/06 VAL ERI1 PN2 

Vahva, erinomainen valionarttu. Hyvä purenta, P3 puuttuu. Oikeanmallinen pää, kuono-osa voisi olla 
vahvempi. Erinomainen runko ja eturinta. Riittävä luusto, tasapainoiset kulmaukset. Hännän pää 
kääntyy voimakkaasti sivulle. Erinomainen liikkuja. Päässä voisi olla aavistuksen enemmän valkoista. 
Xantran Ava-Ambrella 34597/04 AVO H 

Raskasrunkoinen ja –päinen narttu, jolla voisi olla vahvempi luusto. Hyvä purenta ja eturinta. 
Voimakas runko, pitkä lanneosa. Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu kovin 



kinnerahtaasti takaa ja löysästi edestä. Litteät käpälät. Seisoo mielellään varpaita ulospäin kääntäen. 
Hyvä turkki ja väri. 
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 PN3 BIS-VET-3 
8v. kaunis veteraani. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta, huulipigmentti voisi olla parempi. Hyvä 
pää, kaula, ylälinja ja runko. Hyvä häntä. Erinomaiset liikkeet.  
 


