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Riccarron Occo Puco 52417/05 NUO ERI1 PU2 SERT 
Erinomaisen tyyppinen, hyväluustoinen, maskuliininen uros. Ikäisekseen hyvä pää. Riittävät 

kulmaukset, joskin kinner voisi olla hieman matalampi. Oikea-asentoinen häntä. Kaunis karva ja väri. 

Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. 

Bollbölen Fransiskus 42716/04 AVO ERI1 PU3 VASERT 

Erinomaisen tyyppinen, vahvaluustoinen, maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. 

Erinomainen etuosa. Hieman hoikassa kunnossa. Polvikulma voisi olla hieman selvempi. Kaunis väri. 

Hyvä karvanlaatu. Liikkuessa hieman korkea-asentoinen häntä. Erinomaiset liikkeet ja luonne. 

Fridkullas Triumph 26045/05 AVO ERI2 

Hyväluustoinen, maskuliininen uros, jolle toivoisin hieman pidemmän kaulan ja paremmin 

kulmautuneen etuosan. Melko hyvä pää. Erinomainen takaosa. Tänään hieman hoikassa kunnossa. 

Kaunis väritys. Hieman avoin karvapeite. Erittäin hyvät liikkeet ja hyväasentoinen häntä. Erinomainen 

luonne. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PU4 

Pienehkö, vahvaluustoinen, erittäin hyvärakenteinen ja tasapainoinen uros. Hyvä pää ja ilme. Hieman 

lyhyt kaula. Hyvä runko ja oikea-asentoinen häntä. Kaunis väritys. Tänään kovin, kovin niukassa 

karvassa ja kehnossa karvassa. Ensiluokkaiset liikkeet ja luonne. 

Maroussia Sidney 33925/01 VAL ERI1 PU1 VSP 

Erittäin hyvärakenteinen vahvaluustoinen, hyvärunkoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, 

mutta toivoisin paremman ilmeen. Kaunis väritys. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu hyvin ja hyvä 

luonne. 

Astana 48537/05 NUO H 

Riittäväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvänkokoinen narttu. Melko pitkä ja kapea pää. 

Otsapenger saisi olla vähän selvempi ja silmät vähän kauempana toisistaan. Niukasti kulmautunut 

edestä, voimakkaasti takaa. Alaskiinnittynyt häntä. Hyvä väri. Tänään äärimmäisen niukassa karvassa. 

Tulisi liikkua tehokkaammin. Miellyttävä luonne. 

Fonacot’s Happy Halliwell 39975/05 NUO ERI1 PN1 SERT ROP 

Pienehkö, hyvin kaunislinjainen, taspainoinen, feminiini narttu, jolla hyvä luusto. Ikäisekseen hyvä 

kallo. Kuono voisi olla vahvempi. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä runko. Oikea-

asentoinen häntä. Kaunis karva ja väri. Hyvin kauniit sivuliikkeet. Voisi edestä olla tiiviimpi. Hyvä 

luonne. 

Lumumba Amelie 46790/05 NUO H 

Käsittelyyn tottumattomasti käyttäytyvä, riittäväluustoinen, sopivankokoinen feminiini narttu. Vielä 

hieman kapea pää. kAunis ylälinja. ikäisekseen hyvä runko. Voisi olla hieman paremmin kulmatunut 

sekä edestä että takaa. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu hyvin. Tänään kovin karvaton. Luonne määrää 

palkinnon. 

Bollbölen Exquisite 18739/04 AVO H 

Vahvaluustoinen, tilavarunkoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Pitkä kapea pää, loiva otsapenger. 

Ilmeen tulisi olla parempi ja silmien kauempana toisistaan. Hyvät kulmaukset. Hieman ulkokierteiset 

etukäpälät. Kaunis väri. Turhan kihara karvapeite. Liikkuessa korkea-asentoinen häntä. Hyvät 

sivuliikkeet, mutta kovin leveät ja heiluvat etuliikkeet. Luonne ok. 

Fonacot’s Gritty Giannina 19659/03 AVO EH2 

Suurikokoinen, vahvaluustoinen, tilavarunkoinen narttu, jolla pitkä pää ja vaaleat silmät. Erinomainen 

runko ja raajat. Kaunis karva ja väritys. Liikkuessa korkea-asentoinen häntä ja liikkuu takaa kovin 

kapeasti. Hyvät sivu- ja etuliikkeet. Hyvä luonne. 

Katarina vom Senderwald VDH/SSV-BS 45889 AVO T 

Riittäväluustoinen, ilmavalta vaikuttava feminiininen narttu, joka on tänään kovin karvaton. Pään tulisi 

olla kauttaaltaan vahvempi ja otsapenkereen selvempi. Silmät lähellä toisiaan. Kovin lyhyet ja pystyt 

olkavarret ja niukat takakulmaukset. Alaskiinnittynyt häntä. Hyvä väri, mutta tänään kovin karvaton. 

Liikkuu edestä kovin löysästi. Miellyttävä luonne. 

Rockelstad Odessa 50941/05 AVO ERI1 PN2 VASERT 

Hyväluustoinen ja –runkoinen feminiininen narttu, jolla hyvä ylälinja ja mittasuhteet. Varsin hyvä pää 

ja ilme. Kaula voisi olla hieman pidempi. Varsin hyvät kulmaukset. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu 

varsin hyvin. Kihara karva hieman häiritsee. Paremmin pitäisi esittää, jolloin olisi edukseen. 

Maroussia Verdina 23138/03 VAL ERI1 PN3 

Vahvaluustoinen tilavarunkoinen, pienehkö narttu. Otsapenger voisi olla hieman selvempi ja silmät 

voisivat olla tummemmat. Hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kaunis väri. Liikkuessa 

selkä elää. Liikkuu sivusta hyvin, edestä löysästi. Hyvä luonne. 



Riccarron Geisha 29998/01 VAL H 

Kapeapäinen, riittäväluustoinen narttu, jolle toivoisin lisää volyymia runkoon. Voisi olla edestä 

paremmin kulmautunut. Eturinta saisi olla paremmin täyttynyt. Hyvä takaosa. Melko litteät kyljet. 

Kaunis väritys. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Hyvä luonne. 

 

 


