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Amandelman Alex FIN34596/06 JUN EH3 
Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin tyypillinen pää, tummat silmät. Hyvä ilme, hyvä purenta. Hyvä kaula ja selkä. Tarvitsee enemmän 

eturintaa, niukat kulmaukset edessä, hyvät takana. Vaikeutta synkronisoida liikkeitään. Erittäin hyvät värimerkit. 

Bernarossa Cherokee FIN40632/06 JUN EH2 
Erinomainen tyyppi. Vahva urosmainen pää. Tummat silmät. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkälinja. Ikäisekseen hyvä runko. 

Hyvät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Hyvät värimerkit. Valitettavasti hänellä on korkea häntä seistessä ja liikkeessä. 

Funatic Taittinger FIN46738/06 JUN EH1 
Erinomainen tyyppi mutta vielä hyvin pentumainen. Erittäin tyypillinen pää, tummat silmät. Mukava ilme. Kaunis kaula ja selkälinja. 

Ikäisekseen hyvä runko. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä luonne. 

Janipan Jesper FIN42927/06 JUN H 
Erittäin hyvä tyyppi. Vahva urosmainen pää, tummat silmät, pihti purenta. Hyvä kaula. Selän tulee kiinteytyä. Riittävä rintakehä. 

Erittäin hyvät kulmaukset. Erinomaiset maatavoittavat liikkeet. Hyvät värimerkit. Täytyy tottua käsittelyyn. 

Bernoban Jätkänshakki FIN33803/04 AVO EH1 
Erinomainen tyyppi. Erittäin tyypillinen urosmainen vahva pää, keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Vahva kaula hieman viettävä selkä. 

Erinomainen hyvinkehittynyt rintakehä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella. Hyvät värimerkit mutta turkki voisi 

olla suorempi. 

Merry Mistel’s Renzo FIN44821/04 AVO EH2 
Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin tyypillinen pää, tummat silmät, hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkälinja. Riittävä rintakehä. Erittäin 

hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Erittäin hyvät värimerkit. Tarvitsee enemmän itseluottamusta. 

Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI2 PU2  
Erinomainen tyyppi. Vahva näyttävä koira. Erittäin tyypillinen urosmainen pää, tummat silmät. Hyvä ilme, hieman epätasainen 

purenta. Vahva kaula, leveä selkä. Erinomainen rintakehä. Hyvät kulmaukset, erinomainen luusto. Erinomaiset liikkeet. Erittäin hyvät 

värimerkit. 

Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP 
Erinomainen tyyppi, näyttävä koira. Tyypillinen pää, tummat silmät, hieman epätasainen purenta. Kaunis kaula ja selkälinja. Hyvä 

rintakehä. Hyvinkulmautunut. Hyväasentoiset raajat. Erinomainen luusto. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Erittäin hyvät 

värimerkit. 

Alpweiden Åbba Dabbaduu FIN35384/06 JUN EH2 
Erittäin hyvä tyyppi. Tyypillinen narttumainen mutta vielä hieman kapea pää. Tummat silmät, pihti purenta. Erinomainen kaula ja 

selkälinja. Hyvä runko ikäisekseen. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin hyvät värimerkit. Hieman korkea häntä. 

Riccarron Octobussy FIN52420/05 NUO EH1 
Erinomainen tyyppi. Erittäin tyypillinen narttumainen pää. Tummat silmät, pläsi voisi olla leveämpi, hyvä purenta. Hyvä kaula. Selkä 

voisi olla vähän lyhyempi ja vahvempi, hyvä rintakehä. Hyvät kulmaukset edessä hieman niukat takana. Liikkuu hyvin. 

Annaciin Caro FIN24742/03 AVO EH2 
Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis pää, tummat silmät, hyvä ilme, hyvä purenta. Hyvä kaula hieman laskeva selkä. Erittäin hyvä 

rintakehä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Välikämmenet voisivat olla kiinteämmät. Hyvät värimerkit mutta ei kovinkaan paljoa 

turkkia.  

Janipan Peppi FIN41436/01 AVO EH1 
Erittäin hyvä tyyppi. Narttumainen hieman kapea pää. Tummat silmät, hyvä purenta, pläsi voisi olla hieman leveämpi. Vahva kaula ja 

selkä. Riittävä rintakehä. Hieman niukat kulmaukset. Liikkuu hyvin. Erinomainen tan-väri. 

Momandan Peggy Sue FIN23375/02 AVO T 
Hyvä tyyppi. Narttumainen hieman kapea pää. Tummat kauniit silmät, hyvä purenta. Hyvä kaula, selän pitäisi olla kiinteämpi. Hyvä 

rintakehä, hyvät kulmaukset. Hieman heikot välikämmenet. Liikkuu pitkällä askeleella mutta pitäisi olla kiinteämmässä kunnossa. 

Hyvä turkki, hyvät värimerkit. Ei omaa rodulta oletettua vakaata luonnetta. 

Beneco’s Qapri FIN36961/01 VAL ERI1 PN1 VSP CACIB 
Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis pää, tummat silmät, hyvä ilme, hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkälinja. Erinomainen 

hyvinkehittynyt rintakehä. Hyvät kulmaukset hieman heikot välikämmenet. Liikkuu hyvällä askeleella mutta kääntää edestä 

varpaitaan vähän sisäänpäin. Hyvät värimerkit likimain katkennut pläsi ja pieni niskaläikkä. 

Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI2 PN2 VARACA 

Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis pää mutta pläsiä saisi olla hieman enemmän. Tummat kauniit silmät, epätasainen purenta. 

Erinomainen kaula, suora mutta hieman pitkä selkä. Hyvä rintakehä. Hyvinkulmautuneet hyväasentoiset raajat. Maatavoittavat 

liikkeet. Hyvä turkki. Erinomainen kunto. Esiintyy erittäin hyvin. 

Barlis Feanna Yakarin FIN17544/99 VET EH1 
Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis pää, tummat silät, hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkälinja. Erinomainen rintakehä. Riittävät 

kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta mutta on melko jäykkä edestä. Muutoin hyvässä kunnossa. 


