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Alpigiano Celeste Camiel 37856/06 JUN H 
10kk vanha. Vielä kovin kesken kehityksen oleva uros, jolla selvä sukupuolileima. Päässä oikeat 

mittasuhteet. Ilmettä häiritsevät punoittavat silmät. Riittävä kaula, melko hyvin kulmautunut etuosa, 

joka on vielä kapea ja seisoo edestä ranskalaisittain. Ikäisekseen hyvä runko. Jyrkkä lantio ja niukat 

takakulmaukset. Liikkuu vielä löysästi ja askelmitta saisi olla pidempi. Erinomainen luonne. 

Bernandos Astorius 42443/06 JUN H 

9kk vanha pienikokoinen uros. Joka saisi  sukupuolileimaltaan olla selvempi ja luustoltaan 

voimakkaampi. Päässä oikeat mittasuhteet mutta kuono-osa voisi olla voimakkaampi. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa. Kokoiselleen sopiva runko. Liikkuu kevyesti riittävällä askelmitalla. 

Iloinen luonne. Hieman niukat valkoiset merkit, muuten hyvä turkki. 

Bernandos Austino 42444/06 JUN EH3 

9kk vanha pentumainen, riittävän urosmainen. Oikeanmallinen pää, joskin kuono-osa voisi olla hieman 

voimakkaampi. Riittävä luusto. Vielä kapea etu-osa. Riittävä runko ja takakulmaukset. Liikkuu hyvällä 

askelmitalla mutta vielä löysästi edestä. Pyöristää aavistuksen ylälinjaansa. Erinomainen luonne, väri ja 

turkin laatu. 

Bernarossa Capitano 40630/06 JUN EH2 

Mittasuhteiltaan ja vahvuudeltaan hyvä junioriuros, jolla selvä sukupuolileima. Päässä oikeat 

mittasuhteet, joskin vielä hieman kapea pää. Hieman suuret korvat. Hieman suora olkavarsi, 

erinomainen luusto. Ikäisekseen riittävä runko. Oikea ylälinja. vielä pentumaiset liikkeet. Hyvä väri, 

luonne ja turkki. 

Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN EH1 

10kk vanha sukupuolileimaltaan selvä junioriuros. Erinomainen maskuliininen pää. Hyvä ilme. Riittävä 

kaula. Eturinnan tulee vielä kehittyä. Erinomainen runko ikäisekseen. Riittävät kulmaukset. Liikkuu 

riittävällä askelpituudella. Hyvä ylälinja. hieman korkea häntä liikkeessä. Hyvä väri ja turkki. 

Erinomainen luonne. Lupaava juniori. Voisi olla parempi pigmentti suussa. 

Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 NUO EH1 

Nuori voimakasrakenteinen uros, oikeanmallinen vahva pää, jossa hieman liikaa otsapengertä. 

Erinomainen luusto. Riittävän leveä etuosa, mutta eturinta ja runko saavat vielä vahvistua. Hyvä 

ylälinja, hieman pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu melko yhdensuuntaisesti ja 

riittävällä askelmitalla. Turhan korkea häntä liikkeessä. Hyvä väri, runsaas turkki. Hyvä luonne. 

Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI 

2v. tasapainoinen uros, jolla erinomainen pää ja ilme. Riittävä kaula, hieman niukasti kulmautunut 

olkavarsi, josta johtuen vaatimaton eturinta. Hyvä runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Oikea 

ylälinja. Tasapainoiset kevyet liikkeet. Hyvä askelmitta. Erinomainen häntä. Hyvä väri, turkki ja 

luonne. 

Huuko 37276/01 AVO EH2 
Mittasuhteiltaan oikea ja sukupuolileimaltaan selvä 6v herra. Hyvät pään mittasuhteet ja erinomainen 

ilme. Erinomainen etuosan leveys ja runko. Sopiva luusto. Hyvä ylälinja. hyvin kulmautunut takaosa. 

Liikkuu letkeästi, kinner voisi ojentua paremmin. Hieman korkea häntä liikkeessä. Kovin villava 

turkki, joka ei parhaassa näyttelykunnossa. Hyvä väri ja luonne. 

Maroussia Crocodile-Coach 45494/04 VAL ERI1 PU1 ROP 
2v. sukupuolileimaltaan selkeä, tasapainoinen uros. Maskuliininen oikeanmallinen pää. Aavistuksen 

vaaleat silmät. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Oikea ylälinja. kevyet tasapainoiset liikkeet. 

Hyvä väri, turkki ja luonne. 

Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO ERI1 PN3 SERT 

3v. voimakasrakenteinen. Sukupuolileimaltaan selvä uros. Vahva pää, melko voimakas stoppi. Silmät 

voisivat olla tummemmat. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Erinomainen runko. Riittävästi kulmautunut 

takaa. Liikkuu hyvin ja rotutyypillisesti. Hieman niukat värimerkit mutta riittävät. Hyvä turkki ja 

luonne. 

Private-Stefal Cooper 44279/04 AVO H 

Lähes 3v. ilmava kevyt uros, oikeat pään mittasuhteet. Miellyttävä ilme. Riittävä kaula. Niukasti 

kulmautunut etuosa ja vielä kovin kapea runko. Hyvä koko, mutta toivoisin enemmän luustoa. Liikkuu 

kevyesti, mutta kapeasti edestä ja takaa. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. Turhan kihara turkki. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PU2 

4v vahva, sukupuolileimaltaan selvä uros. Oikeanmallinen hyväilmeinen pää. Riittävä kaula ja 

molempien päiden kulmaukset. Erinomainen runko. Oikea ylälinja, kevyet rodunomaiset liikkeet. Hyvä 

häntä. Hyvä väri ja luonne. Turkki hieman vaiheessa tänään. 



Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI3 PU4 

Voimakasrakenteinen sukupuolileimaltaan selkeä uros. Vahva, oikeanmallinen pää. Hyvä ilme. 

Riittävä kaula. Erinomainen runko ja luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja. tasapainoiset 

liikkeet, mutta hiemna kapea takaa. Hyvä väri ja turkki. Hyvä luonne. 

Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI4 

3v. hyvänkokoinen uros, jolla oikeanmallinen pää, joka voisi kokoon nähden olla vaikuttavampi. 

Riittävä kaula. Taspainoisesti kulmautunut, mutta etuosassa voisi olla hieman enemmän leveyttä. Hyvä 

ylälinja. riittävä runko. Liikkuu kevyesti, mutta löysästi edestä. Riittävät värimerkit. Hyvä turkki ja 

luonne. 

Bernario Melchior 15985/99 VET ERI1 ROP VET 

Erinomaisessa kunnossa esitetty yli 8 v uros. Hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja. tasapainoiset 

kulmaukset. Hyvä ylälinja. ikä alkaa jo näkyä liikkeessä. Hyvä väri ja turkki. Erinomainen luonne. 

Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 JUN EH3 

10kk vanha hyvänkokoinen junnu. Oikeat mittasuhteet päässä, vielä hieman niukka otsapenger. Suun 

pigmentti voisi olla parempi. Hyvä kaula. Riittävät kulamukset ja runko. Hieman pitkä lanneosa. 

Tasapainoiset pentumaiset liikkeet. Hyvä turkki, väri ja luonne. 

Alpigiano Celeste Cimbra 37861/06 JUN H 

10kk vanha, vielä kovin pentumainen, päässä oikeat mittasuhteet, mutta kuono-osa vielä kevyt. Riittävä 

kaula. Hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Toivoisin enemmän luustoa. Liikkuu kevyesti, 

mutta vielä kovin löysästi edestä. Hyvä väri, luonne ja turkki. 

Alpigiano Celeste Clea 37862/06 JUN H 
10kk vanha vielä kevyt narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Narttumainen, mutta vielä kapea pää. Riittävä 

kaula, vielä kovin kapoinen runko ja luustoa voisi olla enemmän. Pentumaiset liikkeet, jotka vielä 

kapeat mennen tullen. Hyvä väri, turkki ja luonne. 

Bernandos Avenzina 42440/06 JUN EH 

9kk vanha, ryhdikäs, mittasuhteiltaan oikea narttu. Vielä hieman kevyt kuono-osa. Muuten oikean 

oloinen pää. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja. vielä pentumaiset liikkeet, mutta 

liikkuu kevyesti. Pyöristää hieman ylälinjaansa. Hyvä väri, turkki ja luonne. 

Bernarossa Cuccina 40635/06 JUN H 

10kk vanha, hyvänkokoinen narttu, jolla voimakas oikeanmallinen pää. Aavistuksen pyöreät silmät. 

Riittävä kaula ja runko, hieman pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu vielä löysästi ja 

askelmitta voisi olla parempi sekä ylälinja tiiviimpi. Hyvä väri, turkki ja luonne. 

Maroussia Enya-Edelina 10620/06 JUN ERI2 

17kk vanha, vahvarakenteinen, hyväntyyppinen narttu, jolla erinomainen pää ja ilme. Ikäisekseen 

hyvin kehittynyt runko. Hyvä luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Hyvä 

häntä. Hieman toispuoleinen väritys päässä. Erinomainen turkki ja luonne. 

Maroussia Esprit 10621/06 JUN ERI1 PN1 SERT VSP 

17 kk vanha, ryhdikäs, mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla oikeanmallinen hyväilmeinen pää. 

Erinomainen kaula. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä ylälinja. tasapainoiset kulmaukset. Erittäin kevyet, 

edestä vielä hieman löysät, liikkeet. Erinomainen askelmitta. Hyvä väritys, lupaava turkki, erinomainen 

luonne. 

Qiral Dantal 6 av Hennumkroken N08034/06 JUN EH4 

13kk vanha, hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea narttu. Oikeanmallinen nartun pää. Vilkkuluomet 

häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula, taspainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja. liikkuu vielä kovin kapeasti 

edestä ja askelmitta voisi olla parempi. Turhan korkea häntä liikkeessä. Hyvä väri, turkki ja luonne. 

V’Dantalian Vanya av Hiselfoss N15546706 JUN H 

9kk vanha vielä kovin kevyt ja ilmava. Hyvänkokoinen narttu. Oikeanmallinen, mutta vielä kapea pää. 

Turhan pyöreät silmät. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Runko vielä kauttaaltaan kapea ja 

kehittymätön. Luonnollisesti vielä pentumaiset liikkeet. Hyvä väri. Iloinen luonne. 

Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 JUN EH 

9kk vanha, voimakasrakenteinen narttu. Päässä oikeat mittasuhteet. Kuono-osa saisi vielä täyttyä. Hyvä 

kaula, hieman etuasentoinen lapa. Sopiva luusto, hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Vielä 

pentumaista löysyyttä liikkeessä, mutta hyvä askelmitta. Hyvä väritys ja luonne. Vielä turhan kihartuva 

turkki. 

Bernario Veronia 45731/03 AVO EH3 
3,5 v voimakasrakenteinen narttu, jolla vahva pää. Melko voimakas stoppi. Riittävä kaula. 

Tasapainoiset kulmaukset. Vahva luusto ja runko. Liikkuu valitettavan pihtikinttuisesti takaa riittävällä 

sivuaskelmitalla. Hyvä väri, luonne ja turkki.  



Betty Lou vom Rummelsbach VDH/SSV-BS 43989 VAL ERI2 PN4 

3v voimakasrakenteinen narttu. Oikeanmallinen vahva pää, joka voisi olla hieman kuivempi. Hyvä 

kaula, vahva luusto ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset sivuliikkeet. Hyvä väri, turkki ja 

luonne. 

Maroussia Alexina 19392/04 AVO ERI2 

2v. tanakkarakenteinen narttu, vahva nartun pää, aavistuksen vaaleat silmät antavat hieman tuiman 

ilmeen. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävä luusto, tilava runko. Liikkuu sopivalla 

askelmitalla, mutta hieman löysästi edestä. Hyvä väri, turkki ja luonne. 

Riccarron Just Tiina 34141/03 AVO ERI1 PN2 VASERT 
3,5 v tasapainoinen sukupuolileimaltaan selvä narttu. Oikeanmallinen hyväilmeinen pää. Hyvä kaula. 

Riittävä raajojen luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja. erinomaiset liikkeet. Hyvä väri ja 

turkki. Innokas luonne. 

Siska v Nesselacker RKF1416736 AVO H 

4v kookas narttu, joka esitetään turhan lihavassa kunnossa. Voimakas pää, jossa oikeat mittasuhteet, 

mutta turhan roikkuvat ylähuulet ja runsaasti kaulanahkaa. Hieman lyhyt kaula. Hyvä luusto ja runko. 

Niukasti kulmautunut takaa. Yhdensuuntaiset liikkeet, mutta askelmitta voisi olla parempi. Hyvä väri, 

turkki ja luonne. 

Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL EH4 

2v hyvänkokoinen narttu, jolla oikeat pään mittasuhteet. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hieman suora 

olkavarsi. Toivoisin paremman eturinnan. Hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkuu tasapaoisesti, mutta 

löysästi edestä. Hyvä väri, turkki ja luonne. 

Funatic Versace 32300/04 VAL ERI3 

3v tasapainoinen narttu, oikeat pään mittasuhteet. Hieman suuret silmät, erittäin ryhdikäs. Kaunis 

kaula, hieman suora olkavarsi. Erinomainen ylälinja. hyvä runko ja erinomainen takaosa. Liikkuu 

hyvällä askelmitalla kevyesti, hieman löysästi edestä. Erinomainen luonne, riittävät värimerkit. Hieman 

lyhyessä turkissa. 

Maroussia Zacher 16640/04 VAL ERI1 PN3 

Voimakasrakenteinen, mittasuhteiltaan tasapainoinen narttu. Oikeanmallinen hyväilmeinen pää. Melko 

suuret korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto ja runko. 

Tasapainoiset liikkeet, mutta hieman kapea takaa. Erinomainen väri, turkki ja luonne. 

Nashira av Milkcreek N12940/03 VAL EH 

3v. pienehkö narttu. Oikeanmallinen pää, jossa kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Riittävä kaula. 

Kokoisekseen riittävä luusto ja runko. Pyöristää ylälinjaansa. Riittävät kulmaukset. Liikkuu riittävällä 

askelmitalla. Hyvä väri, turkki ja luonne. 

 

  


