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Alpigian Celeste Cimbra FIN37861/06 JUN ERI3 
10 kk ikäinen voimakasluustoinen nuori narttu.Tyypillinen pää,jossa tummanruskeat silmät. Jo tässä vaiheessa kaunis erittäin hyvä 

rinnanmuoto. Suorat raajat. Liikkuu kontolloidusti ja vapaasti, joskin etulikkeet eivät vielä aivan kiinteät. Hoidettu kiiltävä turkki. 

Ystävällinen ja miellyttävä luonne. 

Bendoran Adele FIN28344/06 JUN ERI4 
13 kk ikäinen pienehkö juniorinarttu. Tyypillinen pää, jossa tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Suorat raajat. Vapaat ja 

laajat liikkeet, joskin etuliikkeet eivät vielä aivan kiinteät ja takaliikkeet ovat ahtaat. Hoidettu turkki. Ystävällinen, miellyttävä luonne. 

Bernarossa Cuccina FIN40635/06 JUN EH 
11 kk ikäinen juniorinarttu. Voimakas pää ja ruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Rinnan tulee vielä kehittyä. Suorat raajat, 

välikämmenet ei aivan kiinteät. Narttu liikkuu ajoittain epäsuhtaisesti, koska etu- ja takosa ovat vielä eri kehitysvaiheessa. Ajoittain 

periksiantava selkä. Hoidettu turkki. Ystävällinen, miellyttävä luonne. 

Black Amiikos Hulbertina Hedy FIN20772/06 JUN EH 
14 kk ikäinen erittäin temperamenttinen juniorinarttu, jonka kaiken kaikkiaan tulee vielä kehittyä. Tyypillinen pää, jossa 

tummanruskeat silmät. Kantaa korviaan valitettavasti koko ajan takana, seisoessa pyrkii asettamaan raajoja alle. Liikkeet vielä hyvin 

pentumaisen leikkisät ja ravaa vain ajoittain. Hoidettu turkki. Ystävällinen, temperamenttinen luonne. 

Bollbölen Isla Negra FIN44185/06 JUN EH 
9 kk ikäinen juniorinarttu. Tyypillinen pää, jossa hieman vaaleat silmät. Jo erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo etutassut hieman 

ulospäin. Etuliikkeet vielä hyvin löysät, takaliikkeet ovat oikeanlaiset. Hoidettu turkki. Ystävällinen, miellyttävä luonne. 

Hennalessin Jaquenetta FIN14480/06 JUN ERI 
16 kk ikäinen pienehkö juniorinarttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Jo erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo enimäkseen suoraan. 

Vapaa ja laaja ravi, etuosa ei ole vielä täysin kiinteä. Hoidettu turkki. Ystävällinen, miellyttävä luonne. 

Jaarlin Arnevi FIN27784/06 JUN EH 
12 kk ikäinen kompakti juniorinarttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Jo erittäin hyvä rinnanmuoto. Suorat raajat. Liikkuu tasaisesti 

ja hyvällä askelpituudella, valitettavasti tänään hieman pidättyvä. Hoidettu turkki. 

Maroussia Fina-Favorita FIN13083/06 JUN ERI2 
17 kk ikäinen voimakas juniorinarttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Jo erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo takaraajat ulospäin 

kääntyneenä. Liikkuu vapaasti ja pitkin askelin, etuliikkeet ei vielä aivan kiinteät. Hoidettu turkki. Ystävällinen, miellyttävä luonne. 

Private-Stefal Daria EST01976/06 JUN ERI 
12 kk ikäinen juniorinarttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Jo erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin raajoin. Liikkuu välillä vielä 

erittäin pentumaisesti, mutta ajoittain tasaisesti ravaten. Hoidettu turkki ja keskiruskea tan-väri. Ystävällinen, joskaan ei täysin varma 

luonne. 

Rival Attraction’s Oxana Opera FIN20508/06 JUN EH 
15 kk ikäinen pienehkö narttu. Kokoon sopiva luustonvahvuus. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät.Rinnan tulee vielä muotoutua. Seisoo 

suorin raajoin. Aika ajoin korvien kanto ei aivan oikeanlainen. Liikkuu suurimmaksi osaksi tasaisesti ravaten ja hyvällä 

askelpituudella. Hoidettu turkki ja tumma tan-vöri. Ystävällinen, miellyttävä luonne. 

Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 JUN EH 
10 kk ikäinen voimakas juniorinarttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Jo erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin raajoin, 

välikämmenet ei täysin kiinteät. Liikkuu vielä hieman pentumaisen leikkisäsäti, etuosan tulee kiinteytyä, takaliikkeet ovat hyvät. 

Hoidettu turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Vinkizz Lollipop FIN17720/06 JUN ERI1 
16 kk ikäinen juniorinarttu. Kokonaiskuvaan sopiva luuston vahvuus. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Jo erittäin hyvä 

rinnanmuoto. Seisoo suorin raajoin. Liikkuu vapaasti ja hyvällä askelpituudella. Ystävällinen miellyttävä luonne. Hoidettu turkki. 

Bianco-Neri AnnieGetYourGun FIN47614/05 NUO ERI 
Tasapainoinen, voimakas, oikeankokoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin 

raajoin, joskin narttu pyrkii kääntämään vasenta kyynärpäätä ulospäin. Liikkuu vapaasti ja erittäin hyvällä askelpituudella ja potkulla. 

Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Fonacot’s Happy Halliwell FIN39975/05 NUO ERI2 
Pienehkö, tasapainoinen voimakasluustoinen narttu. Tyypillinen pää ja mustanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo 

suorin raajoin. Liikkuu vapaasti ja hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Fridkullas Ulappa FIN10071/06 NUO ERI 
Suuri, voimakas ja tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin raajoin. 

Liikkuu enimmäkseen tasaisesti ravaten erittäin hyvällä askelella. Hoidettu turkki, keskivahva tan-väri. Ystävällinen miellyttävä 

luonne. 

Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 NUO ERI 
Pienehkö tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo etutassut sisäänpäin 

kääntyneenä. Liikkuu tasaisesti ravaten hyvällä askelpituudella. Hoidettu turkki ja keskivahva tan-väri. Ystävällinen miellyttävä 

luonne. 

Fridkullas Unnur 10073/06 NUO ERI 
Suurikokoinen, tasapainoinen ja voimakas narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto.  Liikkuu 

tasaisesti ravaten erittäin hyvällä askelpituudella, joskin etuosa ei ole vielä täysin kiinteä. Hoidettu turkki.. Ystävällinen miellyttävä 

luonne. 

Lumumba Amelie FIN46790/05 NUO EVA 
Pienehkö tasapainoinen narttu, jolla on kokonaiskuvaan sopiva luuston vahvuus. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Nartun 

tulee vielä kehittyä kauttaaltaan. Seisoo suorin raajoin. Liikkuu tasaisesti ravaten ja erittäin hyvällä askelpituudella. Tällä hetkellä 

karvaton. Saa EVA:n, koska purentaa ei pystytä tarkistamaan. 

Mettänpeikon Hertta-Ässä FIN43658/05 NUO EH 



Pienehkö ja vielä hieman kapea narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Rinnan tulee vielä muotoutua. Suurelta osin seisoo 

hyvin, liikkuu ulospäinkääntynein kyynärin ja vielä kovin löysästi. Takaliikkeet oikeanlaiset. Ravaa tasaisesti ja ja erittäin hyvällä 

askelpituudella. Tällä hetkellä lyhyessä turkissa. Tumma tan-vöri. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Mettanpeikon Hevi-Helmi FIN43659/05 NUO EH 
Keskikokoinen tasapainoinen narttu. Kokonaiskuvaan sopiva luustonvahvuus. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Huulten tulisi 

olla tiiviimmät. Seisoo suorin raajoin, sidotut etuliikkeet, mutta ravaa tasaisesti hyvällä askelpituudella. Hieman korkealla kannettu 

häntä. Hoidettu turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Mettänpeikon Hunaja-Hilla FIN43657/05 NUO EH 
Keskikokoinen tasapainoinen narttu. Kokonaiskuvaan sopiva luustonvahvuus. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Hyvä 

rinnanmuto. Pyrkii asettamaan eturaajat rintakehää vasten. Liikkuu tasaisesti ravaten hyvällä takapotkulla, mutta etuliikkeet eivät ole 

täysin vapaat. Hoidettu turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Momandan Suhina Lempi FIN41546/05 NUO ERI1 PN3 SERT 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin 

raajoin. Liikkuu vapaasti ja tasaisesti ravaten erittäin hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Myrstigens Taiga FIN41544/05 NUO ERI3 
Suuri voimaks tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Niukka saksipurenta. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin 

raajoin. Liikkuu vielä erittäin pentumaisesti. Ravaa ajoittain ja liikkuu silloin tasaisesti ja hyvällä askelpituudella, joskin etuosa ei ole 

täysin kiinteä. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Riccarron Nami Nami FIN49101/05 NUO EH 
Suuri voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Seisoo suorin raajoin. 

Liikkuu tasaisesti ravaten hyvällä askelpituudella. Liikkeessä melkein rullalle kiertynyt häntä. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen 

miellyttävä luonne. 

Tempting Amber’s Alpine Princess FIN52082/05 NUO ERI4 
Suuri tasapainoinen narttu. Kokonaiskuvaan sopiva luustonvahvuus. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä 

rinnanmuoto. Seisoo suorin raajoin. Liikkuu tasaisesti ja erittäin hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen 

miellyttävä luonne. 

Vinkizz Kissme FIN50196/05 NUO ERI 
Pienehko voimakas kompakti narttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin raajoin. Liikkuu 

tasaisesti ravat erittäin hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Alpweiden Upon A Dream FIN11930/05 AVO ERI 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Erittäin hyvä rinnanmuto. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Huulten tulisi olla 

tiiviimmät. Seisoo suorin raajoin. Liikkuu tasaisesti vapaasti ja hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki.Keskivahva tan-väri. 

Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Beneco’s Ambra FIN27582/04 AVO ERI 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Erittäin hyvä 

rinnanmuoto. Seisoo suorin raajoin. Liikkuu tasaisesti vapaasti ja hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki. Keskivahva tan-

väri. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Bernario Veronia FIN45731/03 AVO ERI 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Voimakas pää ja tummanruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Erittäin hyvä 

rinnanmuto. Seisoo suorin raajoin, välikämmenet ei täysin kiinteät. Liikkuu tasaisesti ravaten , kinnerahtaat takaliikkeet. Hoidettu 

kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Berndante Dibienne FIN31862/04 AVO ERI 
Keskikokoinen voimakas pitkähköltä vaikuttava narttu. Voimakas pää ja ruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Hieman lyhyt 

kaula. Seisoo suorin raajoin. Ravaa tasaisesti pitkin askelin, liikkeessä korkealla kannettu häntä. Koiraa on ruokitty hyvin. Hoidettu 

kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Bollbölen Exquisite FIN18739/04 AVO EH 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Hyvä rinnanmuto. Seisoo eturaajat rintakehää vasten. 

Etuliikkeet on sidotut, tasainen ravi. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Fonacot’s Gritty Giannina FIN19659/03 AVO ERI 
Suuri voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pöö ja ruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Seisoo suorin raajoin. Liikkeet 

vapaat ja pitkät askeleet, korkealla kannettu häntä. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Katarina vom Senderwald FIN36155/07 AVO EH 
Keskikokoinen tasapainoinen narttu, kokonaiskuvaan sopiva luuston vahvuus. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Rinta ei vielä 

täysin kehittynyt. Seisoo suorin raajoin. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen 

miellyttävä luonne. 

Maroussia Saga FIN33928/01 AVO ERI 
Pienehkö tasapinoinen hyvin ruokittu narttu. Kokonaiskuvaan sopiva luustonvahvuus. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. 

Seisoo suorin raajoin, välikämmenet ei täysin kiinteät. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelpituudella, selkä ei ole täysin kiinteä. 

Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne 

Maroussia Xalvadora FIN35292/03 AVO ERI 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto.Seisoo suorin 

raajoin, välikämmenet ei täysin kiinteät. Liikkuu tasaisesti hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä 

luonne. 

Momandan Napadancer FIN10569/00 AVO ERI1 PN2 SERT 
Pienehkö tasapainoinen voimakas nartty. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Huulten tulisi sulkeutua paremmin. Erittäin hyvä 

rinnan muoto. Seisoo suorin raajoin. Liikkuu vapaasti ja erittäin hyvällä askeleella. Hoidetti kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä 

luonne. 

Momandan Peggy Sue FIN23375/02 AVO ERI4 



Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja mustanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin 

raajoin, välikämmenet ei täysin kiinteät. Huulten tulisi sulkeutua paremmin. Liikkuu tasaisesti hyvällä askelpituudella, liikkeessä 

hieman korkea häntä. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Riccarron Hyacintti FIN40907/02 AVO ERI 
Pienehkö tasapainoinen voimakas narttu. Tyypillinen pää ja hieman vaaleat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Erittäin hyvä 

rinnanmuoto. Seisoo suorin raajin. Ravaa tasaisesti hyvällä askelpituudella, selkä ei täysin kiinteä. Hoidettu kiiltävä turkki. 

Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Riccarron Justiina FIN34141/93 AVI ER1 
Pienehkö tasapainoinen narttu. Kokonaiskuvaan sopiva luuston vahvuus. Tyypillinen pää ja mustanruskeat silmät. Huulten tulisi olla 

tiiviimmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin raajoin, välikämmenet ei täysinkiinteät. Ravaa asaisesti, etuosa ei täysin kiinteä, 

takaliikkeet ok. Hoidettu turkki ja keskivahva tan-väri. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Rockelstad Odessa FIN50941/05 AVO ERI3 
Suuri voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Erittäin hyvä 

rinnanmuoto.Seisoo suorin raajoin. Ravaa tasaisesti ja vapaasti hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen 

miellyttävä luonne. Nuori handleri esittää koiran hyvin. 

Sungates Berniitta FIN27908/04 AVO EH 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja melkein mustat silmät. Erinomainen rinnan muoto.Seisoo suorin 

raajoin, välikämmenet ei täysin kiinteät. Liikkuu tasaisesti, etuliikkeet sidotut, takaliikkeet oikeanlaiset. Hoidettu kiiltävä turkki. 

Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Valkeakoivun Delightful FIN28035/05 AVO EH 
Pienehkö voimakas kompakti ja tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja melkein mustanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. 

Seisoo suorin raajoin. Liikkuu tasaisesti, etuliikkeet sidotut, takaliikkeet oikeanlaiset. Liikkeessä korkea häntä. Hoidettu kiiltävä 

turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Vroukje van’t Rijkenspark FIN49577/06 AVO ERI2 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Rinta ei ole 

vielä täysin muotoutunut. Ravaa tasaisesti hyvällä askelpituudella, etuosa ei vielä täysin kiinteä. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen 

miellyttävä luonne. 

Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI1 PN1 ROP BIS-1 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Niukka saksipurenta. Erittäin hyvä 

rinnanmuoto. Seisoo suorin raajoin. Liikku vapaasti ja hyvällä askelpituudella. Hoidettu turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Goldbear’s Papaya FIN40652/04 VAL ERI 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummaruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Erittäin hyvä 

rinnanmuoto. Seisoo suorin raajoin, joskin välikämmenet eivät ole täysin kiinteät. Liikkuu tasapainoisesti, tosin kääntää vasenta 

etutassua selvästi ulospäin. Takaliikkeet oikeanlaiset. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Maroussia Verdina FIN23138/03 VAL ERI 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Pyrkii seistessä 

painamaan eturaajoja rintakehää vasten. Ravaa tasaisesti, etuliikket ei täysin vapaat. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä 

luonne. 

Maroussia Zacher FIN16640/04 VAL ERI2 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Seisoo suorin raajoin, välikämmenet ei täysin 

kiinteät.Liikkuu vapaasti ja erittäin pitkällä askeleella. Hoidettu turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Ragdoll’s Ambrosia FIN47435/04 VAL ERI 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin 

raajoin. Ravaa tasaisesti erittäin hyvällä askelpituudella, etuosa ei ole täysin kiinteä. Hoidettu turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Riccarron Geisha FIN29998/01 VAL ERI4 
Keskikokoinen tasapainoinen narttu, kokonaiskuvaan sopiva luustonvahvuus. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suroin raajoin. Ravaa 

tasaisesti hyvällä askelpituudella, joskin etuosa ei ole täysin kiinteä.Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Riccarron Gold Fever FIN29999/01 VAL ERI 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen kompakti narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo 

suorin raajoin. Ravaa tasaisesti hyvällä askelpituudella, välikämmenet antavat selvästi periksi. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen 

miellyttävä luonne. 

Riccarron LaFayette FIN19280/04 VAL ERI 
Keskikokoinen tasapainoinen narttu, kokonaiskuvaan sopiva luustonvahvuus. Tyypillinen pää ja tumman ruskeat silmät. Huulten tulisi 

olla tiiviimmät. Seisoessa pyrkii painamaan eturaajoja rintakehää vasten. Ravaa tasaisesti, etuliikkeet ei täysin vapaat. Hoidettu 

kiiltävä turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Riccarron Madam Tosca FIN25734/04 VAL ERI 
Pienehkö voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja ruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. 

Seisoo suorin raajoin. Ravaa tasaisesti hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen, tänään hieman pidättyvä luonne. 

Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI3 
Keskikokoinen voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Seisoo suorin 

raajoin. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Ravaa tasaisesti erittäin hyvällä askelella, etuosa ei täysin kiinteä. Hoidettu kiiltävä turkki. 

Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Bernario Malwine FIN15988/99 VET ERI2 
8 v vanha voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto.Seisoo suorin raajoin, 

välikämmenet eivät enää ole täysin kiinteät. Ravaa edelleen tasaisesti ja erittäin hyvällä askelpituudella. Narttu esitetään erinomaisessa 

näyttelykunnossa. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Fridkulla’s Kamee FIN15566/99 VET EH 
8 vuotias suuri voimakas narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Seisoo suorin raajoin. Keskinkertaisesti rakentunut rinta. 

Hieman lyhyt kaula. Ravaa tasaisesti , mutta niukkojen kulmausten vuoksi sekä etu- että takaliikkeet jäävät lyhyiksi. Hoidettu 

laineikas turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 



Gristan Xiamen FIN26302/99 VET ERI1 PN4 VA-SERT ROP-VET BIS-1-VET 
8-vuotias pienehkö narttu, kokonaiskuvaan sopiva luustonvahvuus. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä 

rinnanmuoto.Seisoo suorin raajoin. Ravaa edelleen tasaisesti ja vapaasti hyvällä askelpituudella. Hoidettu kiiltävä turkki. Ystävällinen 

miellyttävä luonne. 

Hennalessin Deidamia FIN45516/96 VET HYL 
10,5 vuotiasm voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Seisoo suorin 

raajoin. Saksipurenta, P2 ylhäältä oikealta puuttuu. Liikkuu vapaasti ja tasapainoisesti. Hoidettu turkki. Ystävällinen ja miellyttävä 

luonne. Hylätään hammaspuutoksen vuoksi. 

Piharinteen Pinella FIN12477/99 VET ERI3 
8,5 vuotias voimakas tasapainoinen narttu. Tyypillinen pää ja mustanruskeat silmät. Seisoo suorin raajoin, välikämmenet ei täysin 

kiinteät. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Likkuu tasaisesti hyvällä askelpituudella. Hoidettu turkki. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

Riccarron Wilhelmiina FIN35542/96 VET EH4 
Melkein 11 v vanhan. Pienehkö narttu, kokonaiskuvaan sopivan luustonvahvuus. Tyypillinen pää ja tummanruskeat silmät. Kapea 

pläsi. Hieman lyhyt kaula. Keskinkertaisesti muodostunut rinta. Seisoo suorin raajoin. Niukoista kulmauksista johtuen hieman lyhyet 

askeleet. Koira on ikäisekseen huippukunnossa. Ystävällinen miellyttävä luonne. 


