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Bernandos Aygon 42441/06 JUN ERI2 
Pienehkö, mutta voimakas ja selvästi maskuliininen kokonaisuus. Ikäisekseen hyvä pää, miellyttävä 

ilme, lyhyt kaula. Riittävät etukulmaukset. Voimakas luusto. Hyvät käpälät. Lyhyt voimakas runko. 

Hyvät takakulmaukset. Vielä hieman kihartuva karva. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu 

ikäisekseen hyvin. 

Riccarron Pinocchio 25404/06 JUN ERI1 PU1 SERT ROP 
Erinomainen, hyvänkokoinen, voimakas, maskuliininen kokonaisuus. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta 

kuono-osa saa täyttyä iän myötä. Pieni huulipigmentin puutos. Hyvä kaula ja selkälinja. 

Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Erittäin valmis ikäisekseen. Hyvä karva. Hyvä luonne. 

Aavistuksen suuret valkoiset merkit. Liikkuu hyvin. 

Maroussia Eros-Emporio 10617/06 NUO H 
Riittävän kokoinen uros, jonka pää saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi ja ilme parempi. Hieman 

kapea alaleuka ja pienehköt hampaat. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Keskivahva luusto. Hyvä 

rungon sivuprofiili, mutta vielä litteä. Hyvälaatuinen karva. Päässä saisi olla selvemmät merkit. 

Erinomainen luonne. Liikkuu hyvin. 

Beneco’s Caro 25679/05 AVO EH3 
Voimakastekoinen uros, joka saisi olla aavistuksen korkearaajaisempi ja kooltaan suurempi. Vahva 

pää. Hyvä ilme. Riittävä kaula ja etukulmaukset. Erittäin vahva luusto, hyvä runko, riittävät 

polvikulmaukset. Kinnerkulmaus saisi olla selvempi. Hyvät värimerkit, hieman avoin karva. Hyvä 

luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. Liikkuu normaalisti. 

Huuko 37276/01 AVO H 
Riittävä koko. Hieman kapealinjainen pää erityisesti kuono-osasta. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja 

selkälinja. Riittävät etukulmaukset, eturinta saisi olla selvempi. Hieman pehmeät ranteet. Keskivahva 

luusto. Hyvä runko. Voimakkaat takakulmaukset. Ei aivan parhaassa karvassa. Hyvä luonne. Ahtaat ja 

löysät takaliikkeet, edestä liikkuu ok. Häntä saisi olla suorempi liikkeessä. 

Lecibsin Uskari 22084/03 AVO EH2 
Pienikokoinen uros, jolle toivoisin voimakkaamman pään ja selvemmän otsapenkereen. Hyvä kaula ja 

selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Sopiva luusto. Lyhyt runko. Hyvä karva ja 

luonne. Saisi nostaa häntänsä liikkeessä. Hyvät sivuliikkeet, ahdas takaa. 

Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO ERI1 VASERT 
Voimakastekoinen uros, hyvät mittasuhteet, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä ilme, 

kaula ja selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvä luusto, hyvä runko, hieman luisu lantio. 

Normaalit takakulmaukset. Ei aivan parhaassa karvassa tänään. Hyvä luonne. Liikkuu hieman ahtaasti 

takaa, leveästi edestä. 

Riccarron Mickey Mouse 25728/04 VAL ERI3 
Erinomainen, maskuliininen kokonaisuus. Toivoisin hieman voimakkaamman kuono-osan, riittävä 

kaula. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto, hyvä runko. Voimakkaat reidet. Hyvä 

karva ja värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PN3 
Erinomainen, maskuliininen kokonaisuus. Voisi olla hieman suurempi. Hyvä ilme. Riittävä kaula. 

Sopusuhtaisesti kulamutunut edestä ja takaa. Voimakas luusto, hyvä runko, oikealaatuinen karva, joka 

ei parhaassa kunnossa. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

Berndante Chocco 39235/03 VAL ERI4 
Erinomainen kokonaisuus, voimakastekoinen uros, joka esitetään turhan pulskassa kunnossa. Vahva 

pää, hyvä ilme. Riittävä kaula ja etukulmaukset. Voimakas luusto. Erittäin voimakas, pyöreä runko. 

Riittävät polvikulmaukset. Hyvä karva ja värimerkit. Hieman luisu lantio. Hyvä luonne. Liikkuu 

ajoittain epäpuhtaasti, mutta osan aikaa oikeastikin. 

Bernerdalens Quattro 12601/04 VAL ERI1 PU2 
Voimakastekoinen, erinomainen tyyppi. Pää saisi olla voimakkaampi erityisesti kallo-osastaan, samoin 

alaleuka. Pienehköt hampaat. Pitkä kaula. Hyvä selkä, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. 

Voimakas runko. Erinomaiset reidet. Erinomainen karva, hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Erinomainen 

liikkuja. 

Zweierteam Cereus 16381/99 VET ERI1 PU4 ROP-VET 
Erinomainen, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Pää saisi olla voimakkaampi erityisesti kuono-

osastaan. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto, voimakas, lyhyt runko. 

Erinomainen karva. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 



Alpweiden Åbba Dabbaduu 35384/06 JUN ERI1 
Sopivankokoinen, erittäin narttumainen kokonaisuus. Pään kehitys vielä kesken, mutta oikeat linjat. 

Hyvä ilme. Riittävät etukulmaukset. Hyvä luusto. Hyvä runko. Normaalit takakulmaukset. Vielä kovin 

kihartuva karva. Hyvät värimerkit. Erinomainen luonne. Liikkuu hyvin. 

Zweierteam Lunaria 22386/06 JUN ERI2 
Erittäin narttumainen kokonaisuus, saisi olla hieman suurempi. Päässä oikeat mittasuhteet, kuono-osa 

saa täyttyä iän myötä. Hyvä kaula ja eturinta ikäisekseen. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä 

runko ja reidet. Erinomainen karva, hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Saisi kantaa häntänsä 

korkeammalla. Liikkuu ikäisekseen hyvin. 

Maroussia Enya-Edelina 10620/06 NUO ERI2 
Erinomainen tyyppi. Hyvä pää ikäisekseen. Miellyttävä ilme. Riittävä kaula. Vielä hieman pehmeä 

selkä, joka korostuu liikkeessä. Riittävät etukulmaukset, samoin takana. Vahva luusto, erinomainen 

runko ja reidet. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

Maroussia Esprit 10621/06 NUO ERI1 PN1 SERT VSP 
Erinomainen tyyppi. Hyvä pää ikäisekseen, hyvä ilme. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävät 

etukulmaukset. Hyvä luusto, voimakas runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä 

luonne. Liikkuu hyvin. 

Myrstigens Taiga 41544/05 NUO H 
Hyvänkokoinen narttu, joka esiintyy aivan liian arastelevasti. Vielä hieman kapea pää, mutta oikeat 

mittasuhteet. Riittävä kaula, hyvä selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvä luusto, voimakas 

runko. Riittävät polvikulmaukset, hyvät reidet. Hyvä karva ja värimerkit. Erittäin näyttävä 

kokonaisuus. Liikkuu hyvin. Palkintosija luonteen takia. 

Bergerette 43003/04 AVO EH 
Erittäin hyväntyyppinen narttu, joka esitetään turhan pulskassa kunnossa. Hyvä pää ja ilme, 

kirsupigmentti saisi olla musta. Hyvä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas 

runko. Hyvä karva ja reidet. Hieman luisu lantio. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Saisi liikkua 

vetävämmällä ja jäntevämmällä taka-askeleella. Leveä edestä. 

Plaudite Great Touch 32408/03 AVO ERI2 PN4 
Erittäin hyväntyyppinen, feminiininen pää, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula. 

Riittävät etukulmaukset. Sopiva luusto. Hyvä, voimakas runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvälaatuinen 

karva ja värimerkit. Hyvä luonne. Turhan lippumainen häntä liikkeessä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa 

ja leveästi edestä. 

Plaudite Great Vogue 34293/05 AVO EH3 
Ronski kokonaisuus, joka kuitenkin riittävän narttumainen. Vahva pää. Lyhyt kaula. Hyvä eturinta. 

Riittävät etukulmaukset. Vahva luusto, voimakas runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvänlaatuinen karva, 

joka ei täydessä pituudessa. Hyvät värimerkit ja luonne. Turhan kippura häntä liikkeessä. 

Liikkeet:takaa ahdas, leveä edestä. 

Rockelstad Odessa 50941/05 AVO EH4 
Isokokoinen narttu, jolla silti oikeat nartun mittasuhteet. Hieman kapea kallo. Hyvä ilme. Lyhyt kaula. 

Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas luusto, erittäin voimakas runko. Olisi edukseen 

laihempana. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

Zweierteam Ixora 39830/04 AVO EH 
Pienehkö narttu. Hieman pieni pää suhteessa suureen ja voimakkaaseen runkoon. Hyvä ilme, joskin 

silmät voisivat olla tummemmat. Riittävät etukulmaukset. Keskivahva luusto. Erittäin voimakas pyöreä 

syvä runko. Hyvät takakulmaukset. Runsas, hieman kihara karva. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

Zweierteam Jakaranda 30261/05 AVO ERI1 PN3 VASERT 
Erinomainen, erittäin narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää, ilme ja kaula. Riittävät etukulmaukset, 

hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto, erinomainen runko. Erinomainen karvanlaatu, joskin hieman 

kihartuva. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL ERI1 PN2 
Erinomainen, voimakastekoinen narttu. Hieman pyöreähkö kallo-osa. Hyvä kaula ja selkälinja. 

Riittävät etukulmaukset, hyvä luusto, voimakas runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva. 

Erinomainen luonne. Liikkuu normaalisti. 

Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 VSP-VET 
Erinomainen, erittäin hyvässä kunnossa ikäisekseen, 8,5 v. feminiininen pää. Kuono-osa saisi olla 

hieman täyteläisempi. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Hyvä 

luusto, voimakas runko. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

 


