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Farruca 41305/06 JUN H 
Todella kevyt, ilmava. Voimakas otsapenger ja vielä kevyt kuono ja suuret pyöreät silmät. Niukat 

etukulmaukset ja kovin löysät kyynärpäät ja niukat takakulmaukset ja vielä kovin löysät kintereet. 

Kevyt runko, joka saa vielä täyttyä. Oikea karvanlaatu, mutta kihartuu voimakkaasti. Hyvät värimerkit 

ja hyvä luonne, vaikka ujosteleekin kehässä. Tarvitsee paljon aikaa. 

Jaarlin Artturi 27783/06 JUN EH1 

Erittäin hyväntyyppinen. Hyvä pää ja ilme. Hieman niukat etu-, riittävät takakulmaukset. Hyvä 

rungonmalli mutta saa vielä täyttyä. Hyvä häntä ja väri. Karva ei parhaassa kunnossa. Saisi liikkua 

paremmalla takapotkulla. 

Maroussia Eros-Emporio 10617/06 JUN H 

Hyväntyyppinen, kovin voimakas otsapenger ja hieman kevyt pitkä kuono. Hyvä raajaluusto ja runko. 

Hieman lyhyt ja laskeva lantio. Kantaa mielellään häntänsä ylhäällä. Hyvä karvan laatu ja väri. Liikkuu 

vielä kovin löysästi edestä ja saisi liikkua paremmalla takapotkulla. Ujostelee hieman kehässä. 

Fonacot’s Hero Harrison 39974/05 NUO EH1 

Erittäin hyväntyyppinen kookas, hyväluustoinen ja runkoinen uros. Hieman korostunut otsa muuten 

hyvä uroksen pää. Kovin löysät kyynärpäät ja niukahkot etukulmaukset. Hyvät takakulmaukset. 

Liikkuu kovin leveästi ja löysästi edestä ja hieman ahtaasti takaa. Tarvitsee aikaa kiinteytyäkseen. 

Voimakkaasti lainehtiva karva, pohjavilla puuttuu. Hyvä luonne ja väri. 

Maroussia Crocodile-Coach 45494/04 AVO ERI1 PU1 SERT MVA VSP 
Erinomaista tyyppiä oleva. Hyvin liikkuva, mutta häntänsä ylhäällä kantava uros. Voimakas uroksen 

pää, hyvä ilme ja korvat. Oikea ylälinja. riittävät etu-, hyvät takakulmaukset. Hyvä karvanlaatu ja väri. 

Esiintyy rauhallisesti. 

Riccarron Mickey Mouse 25728/04 AVO ERI2 PU3 VASERT 

Erinomaista tyyppiä oleva hyvin liikkuva kauniisti häntänsä kantava uros, joka voisi olla hieman 

suurempi. Hyvä pää ja ilme. Oikein kulmautuneet raajat. Hyvä runko, väri ja karvanlaatu ja luonne. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU2 

Erinomaista tyyppiä oleva hieman lihavassa kunnossa esitetty hyvin liikkuva ja esiintyvä uros. 

Voimakas uroksen pää. Erinomainen ylälinja. hyvä häntä. Oikea karvanlaatu. Hyvä väri ja luonne. 

Bendoran Adele 28344/06 JUN EH3 

Erittäin hyväntyyppinen. Hieman pitkä kuono-osa, kallo saa vielä leventyä. Kookkaat korvat. Hieman 

niukat etu-, hyvät takakulmaukset ja häntä. Oikea rungonmalli. Hyvä karva ja väri. Esiintyy hyvin. 

Liikkuu vielä löysästi edestä. 

Jaarlin Arnevi 27784/06 JUN EH2 

Pienehkö, mutta erinomaista tyyppiä oleva hieman suurisilmäinen hyvin liikkuva tyttö. Hyvä runko, 

ylälinja ja häntä. Niukahkot etu-, hyvät takakulmaukset. Erinomaiset värimerkit. Hyvä karvanlaatu ja 

luonne. 

Maroussia Enya-Edelina 10620/06 JUN ERI1 PN3 VASERT 

Erinomaista tyyppiä oleva hyvänkokoinen ja sivulta katsoen hyvin liikkuva tyttö. Hyvä pää, 

erinomainen runko. Hieman niukat etukulmaukset. Hyvä takaosa ja häntä. Kaunis väri ja hyvä 

karvanlaatu. 

Fonacot’s Happy Halliwell 39975/06 NUO ERI1 PN4 
Erinomaista tyyppiä oleva ja hyvin liikkuva, vielä hieman kevytrunkoinen hyväilmeinen tyttö. Hyvät 

värimerkit ja karva. Erinomainen luonne. 

Betty Lou vom Rummelsbach VDH/SSV-BS43983 AVO ERI1 PN2 SERT MVA 

Erinomaista tyyppiä oleva kookas narttu. Voimakas, mutta hyväilmeinen pää. Hyvä ylälinja ja häntä. 

Hieman niukat etu-, hyvät takakulmaukset. Hyvä karvanlaatu, mutta ei täydessä turkissa. Hyvä väri. 

Toivoisin hieman feminiinisemmän kokonaisuuden. 

Gristan Xiamen 26302/99 AVO EH2 

Hieman lyhyessä turkissa ja lihavassa kunnossa esitetty pienehkö tyttö. Kevyt kuono-osa. Hyvä ylälinja 

ja häntä. Kovin niukat etukulmaukset ja löysät kyynärpäät. Hyvät takakulmaukset ja häntä. Hyvät 

värimerkit ja luonne. 

Katarina vom Sanderwald 36155/07 AVO T 

Kookas lyhyt korkearaajainen ja kevytrunkoinen iloisesti esiintyvä tyttö. Pitkä ja kapea kuono. Kallo 

saisi olla kuperampi. Kovin niukat etukulmaukset ja löysät kyynärpäät. Lyhyt liian laskeva lantio. 

Puutteellinen polvikulma. Liikkuu löysästi ja lyhyellä askeleella. Liian lyhyt ja ohut turkki. 



Sungates Berniitta 27908/04 AVO H 

Erinomaista tyyppiä oleva mutta todella lihavassa kunnossa esitetty tyttö. Hyvä pää. Erinomainen 

ylälinja eli kantaa lihansa kunnialla. Hieman niukat etu-, hyvät takakulmaukset ja häntä. Ei täydessä 

turkissa. Hyvä luonne. Hieman leveät etuliikkeet. Palkintosija tulee ruokkijalle. 

Maroussia Zacher 16640/04 VAL ERI1 PN1 ROP 

Erinomaista tyyppiä oleva aavistuksen kevytkuonoinen sivulta katsoen hyvin liikkuva tyttö. Hyvät 

raajat ja runko ja väri ja karva. Hyvä luonne. 

 


