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Amandelman Alex 34596/06 JUN EH4 
Pentumainen ja vähän narttumainen junnu uros. Lupaava pää, mutta kirsu saisi olla musta, nyt se on 

kokonaan ruskea. Luusto saisi olla vahvempi ja kulmaukset hieman vahvemmat, varsinkin takaa. 

Liikkeet hieman töpöttävät. 

Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN ERI2 

Tasapainoinen, erittäin hyvin liikkuva uros, jolla erittäin hyvä ilmeikäs pää ja hyvä leveä purenta, hyvä 

luusto, hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin. Hyvä häntä. Turkki vähän kihartaa selässä. 

Bernoban Aikapoika 31588/06 JUN ERI1 PU4 SERT 

Sopusuhtainen, tasapainoinen juniori. Erittäin hyvä ilmeikäs pää, hyvät kulmaukset, hyvä rakenne, 

liikkuu kaikin puolin hyvin, takaa hieman ahtaasti. Viehättävä kokonaisuus. 

Seiskasoinnun Fermezza 41302/06 JUN EH3 

Sopusuhtainen, innokas 11kk juniori. Hyvä pää, ilme ja purenta, kirsu tulisi olla musta. Normaalit 

kulmaukset, liikkuu hyvin. Nostaa häntänsä pystyyn liikkeessä. 

Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 NUO ERI1 VASERT 

Sopusuhtainen erinomaista tyyppiä oleva uros, joka liikkuu hyvin. Hiven korkea otsapenger muuten 

hyvä ilmeikäs pää, hyvä purenta. Hyvä luusto. ? käpälät. Liikkuu hyvin. Esitetään ja esiintyy hyvin. 

Hyvässä kunnossa. 

Alpenbach Zorro 21378/05 VAL H 

Koko:62 cm. Innokas 2-vuotias uros, joka voisi olla luustoltaan vankempi. Hyvä ilmeikäs pää ja leveä 

rinta. Alle keskikoon. Normaalit kulmaukset, liikkuu hyvin, mutta häntä on pystyssä liikkeessä. 

Narttumainen. 

Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI4 

Koko: 65cm. Tasapainoinen, riittävän kookas uros. Hyvä pää ja ilme, hyvä purenta, kirsu saisi olla 

musta. nOrmaalit kulmaukset. Liikkuu tasapainoisesti. 

Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI3 PU3 

Profiilissa erinomaisesti liikkuva uros, jolla erittäin hyvä pää. Kirsu saisi olla musta. Hyvä ylälinja, 

hyvin kulmautunut. Liikkuu takaa hieman ahtaasti, muuten erinomaiseti. 

Cei-Cei Ayrton 38984/01 VAL EH 

Kaperunkoinen 5v uros. Hieman narttumainen pää. Kirsu saisi olla musta. Pystyt olkavarret, seisoo 

suorin takaraajoin ja kinner on vähän korkea. Liikkuu ahtaasti myös edestä. Sivuliikkeet hyvät. 

Cei-Cei Blackmore 38184/02 VAL ERI2 PU2 

Erinomaista tyyppiä oleva uros, joka liikkuu kaikin puolin hyvin. Erittäin hyvä pää, ilme ja purenta. 

Kirsu voisi olla musta. Hyvä ryhti ja ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto, hyvä matala kinner. 

Liikkuu hyvin. Esitetään hyvässä kunnossa. 

Stenhöjdens Calippo 44141/04 VAL ERI1 PU1 ROP 

Erinomaisesti sivusta katsoen liikkuva 7v uros. Kuono-osa saisi olla hieman täyteläisempi, muuten 

hyvä pää ja ilme. Hyvä ryhti ylälinja. hyvin kulmautunut. Kantaa häntänsä hyvin. Takaa hivene ahdas. 

Kirsu voisi olla musta. 

Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 JUN EH 

11kk junnu, jolla hyvä pää, ilme ja purenta. Kirsu voisi olla mustempi. Pystyt lavat ja liikkuu edestä 

jäykästi. Takakulmat vähän paremmat. Kinner saisi olla vähän matalampi. Seisoo suorin takajaloin, 

liikkeessä vähän parempi. 

Alpigiano Celeste Clea 37862/06 JUN EH 

Pentumainen, hentoluustoinen narttu. Pää vielä kokonaisuutena kapea, samoin purenta. Raajojen 

kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, ? . Vähän töpöttävät liikkeet. Seisoo suorin takaraajoin. 

Bernarossa Cuccina 40635/06 JUN ERI4 

Sopusuhtainen, 11kk, hyvin kehittynyt. Lupaava pää, silmät vähän vaaleat auringossa. Hyvä etuosa. 

Takakulmat saisi olla voimakkaammat. Kirsu voisi olla mustempi. 

Bernoban Aamutossu 31592/06 JUN ERI2 PN3 VASERT 

Hyvin liikkuva pienehkö narttu. Hyvä pää, ilme ja purenta, alaskiinnittyneet korvat. Voisi olla vähän 

enempi kulmauksia sekä edessä että takaa, mutta liikkuu hyvin. Kirsu voisi olla musta. Selkä painuu 

seistessä ja liikkeessä. 

Funatic Tequila Rose 46740/06 JUN ERI3 
9kk, joka rakenteeltaan hyvin kehittynyt ikäisekseen, pää vielä kapea, hyvä pään profiili. Hyvä ylälinja. 

Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Kirsu saisi olla musta. 



Zweierteam Lunaria 22386/06 JUN ERI1 PN1 SERT VSP 

Erinomaisesti liikkuva, sopusuhtainen 14kk juniori. Erittäin lupaava pää. Hyvä runko, luusto. 

Normaalit kulmaukset. Liikkuu kaikin puolin hyvin. Kirsu voisi olla musta. Silmien reunat saisi myös 

olla mustat. 

Berndante Esme-Ralda 33275/05 NUO EH3 

Juniorilta vaikuttava narttu, joka liikkuu sivusta katsoen hyvin. Pää vielä kapea, vielä korkea 

otsapenger, kapea purenta. Kirsu voisi olla musta. Pystyt lavat ja ulkokierteiset, ? käpälät. Seisoo 

suorin takaraajoin, mutta on paremman näköinen liikkeessä. 

Momandan Serafiina 41548/05 NUO ERI2 
Sopusuhtainen, vankka narttu, erittäin hyvä ilmeikäs pää, hyvä purenta ja korvat. Hyvä ryhti ja ylälinja. 

hyvin kulmautunut varsinkin takaa. Liikkuu hyvin. Nostaa häntänsä liikkeessä. 

Riccarron Octobussy 52420/05 NUO ERI1 

Rakenteeltaan erinomainen narttu, joka liikkuu kaikin puolin hyvin. Hyvä ilmeikä pää ja hyvä purenta. 

Hyvä runko, hyvin kulmautunut. Turkki ei ole parhaassa kunnossa, se on permanentatun näköinen 

uimisen jäljeltä. 

Annaciin Caro 24742/03 AVO ERI2 

Erinomaisesti esitetty, sopusuhtainen, pienehkö narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme sekä purenta. 

Alaskiinnittyneet korvat. Kirsu voisi olla musta. Hyvä ylälinja. Riittävät kulmaukset. Liikkuu kaikin 

puolin hyvin. 

Beneco’s Cara 25682/05 AVO ERI1 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä ryhti ja ylälinja. hyvä pää, ilme ja korvat. Hyvä ryhti. 

Normaalit kulmaukset. Liikkuu kaikin puolin hyvin. Turkki voisi olla suorempi. 

Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL ERI1 PN4 

Erittäin hyväkuntoinen valionarttu, joka liikkuu kaikin puolin hyvin. Nenä saisi olla lyhyempi, muuten 

hyvä pää. Hyvä runko ja ylälinja. hyvin kulmautunut. Liikkuu kaikin puolin hyvin. 

Barlis Feanna Yakarin 17544/99 VET EH2 
Hyvin liikkuva veteraani, jonka turkki kihartaa. Hyvä pää, ilme ja purenta. Pystyt lavat ja seisoo suorin 

takaraajoin. Liikkuu paremmin. 

Bernario Nicola 28004/99 VET H 

Matalaraajainen, pullukka veteraani. Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta. Ranteet pehmenneet, käpälät 

vähän ulkokierteiset. Seisoo suorin takaraajoin. Liikkeessä paremman näköinen. 

Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 PN2 ROP-VET 
Erinomaisesti liikkuva veteraaninarttu, joka esitetään erinomaisessa kunnossa. Erittäin hyvä ilmeikäs 

pää, hyvä purenta. Hyvä ryhti, hyvin kulmautunut ja liikkuu kaikin puolin hyvin. 

  


