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Alpweiden Zuper Star FIN35315/06 JUN EH2 
Junioriuros, hyvä sukupuolileima. Urosmainen pää ja ilme. Aavistuksen pyöristynyt kallo, kuono-osa voisi olla vahvempi. 

Hyvinkannetut korvat, kauniit silmät. Hyvä kaula ja selkä. Hieman pitkä. Tarvitsee enemmän tilavuutta rintakehään. Riittävät 

kulmaukset. Hyvät raajat ja tassut. Liikkuu hyvin, riittävällä voimalla. Erinomainen väri ja värimerkit, hieman avoin turkki. Avoin ja 

mukava. 

Funatic Taittinger FIN46738/06 JUN ERI1 PU2 SERT 
Erittäin puhutteleva junioriuros. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä vahvuus ja massa. Hyvinmuotoutunut pää, voisi olla enemmän 

täyttynyt silmien alta. Hampaissa ja purennassa ei huomautettavaa. Kauniit silmät. Hyvinkannetut hieman isot korvat. Erinomainen 

selkä ja kaula. Hieman luisu lantio. Hyvinkulmautunut, hyvärunkoinen. Hyvät raajat ja tassut. Erinomainen väritys, lämpimät 

värimerkit. Hyvä karvan laatu. Avoin, mukava. Hyvinliikkuva hyvällä voimalla.  

Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 JUN EH3 
Junioriuros joka on hieman pitkä ja matalaraajainen. Urosmainen pää ja ilme. Hieman pyöristynyt kallo, muutoin voimakas ja melko 

hyvin muotoinen pää. Purennassa ja hampaissa ei huomautettavaa. Isot hyvinkannetut korvat. Kauniit silmät. Hyvä kaula ja selkä. 

Hieman luisu lantio. Hyvärunkoinen. Hyvät raajat ja tassut. Hyvinkulmautunut. Ei liiku täysin harmoonisesti mutta riittävällä 

tasapainolla. Hyvä väri ja värimerkit. Hieman avoin turkki. Avoin, mukava. 

Merry Mistel’s Renzo FIN44821/04 AVO ERI1 VASERT 
Avoimenluokan uros. Melko hyvä kokonaisuus ja mittasuhteet. Urosmainen pää ja ilme. Hieman pyöristunut kallo. Hyvinkannetut 

korvat. Hampaissa ja purennassa ei huomautettavaa. Kauniit silmät. Voisi olla hieman enemmän täyttynyt silmien alta. Erinomainen 

kaula ja selkä. Hieman niukat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Rantakehä voisi olla hieman tilavampi. Hyvät raajat ja tassut. 

Hieman ranskalainen. Liikkuu hyvällä tasapainolla, voisi olla sujuvampi. Avoin, mukava. Hyvinesitetty. Hyvä turkki, kauniit värit ja 

värimerkit. 

Rajaköörin Duulitukkajukka FIN31777/02 AVO H 
Avoimenluokan uros. 5 vuotias hieman lyhyt. Urosmainen pää ja ilme. Riittävän voimakas. Hampaissa ja purennassa ei 

huomautettavaa. Hyvinkannetut korvat. Kauniit silmät. Riittävä kaula hyvä selkä. Hieman luisu lantio. Hieman suora olkavarsi 

muutoin riittävät kulmaukset. Hyvärunkoinen, erittäin hyvät raajat ja tassut. Liikkuu aivan liian lyhyellä ja rajoittuneella askeleella. 

Hyvä karvan laatu, vatsalinja näyttää leikatulta. Lämpimät värimerkit. Avoin, mukava. 

Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 VAL ERI 
2 vuotias valiouros jolla melko hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, puhutteleva ilme. Hieman pyöristynyt kallo, voisi olla enemmän 

täyttynyt silmien alta. Hyvinkannetut korvat, riittävä kaula hyvä selkä ja risti. Hyvinkulmautunut edestä riittävästi takaa. Rintakehän 

tulisi kehittyä vielä vähän. Erittäin hyvät raajat ja tassut. Liikkuu tasapainoisesti, voisi olla enemmän voimaa ja sujuvuutta. Hyvä 

turkki ja väri sekä värimerkit. Avoin, mukava. 

Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI2 PU3 
Puhutteleva valiouros jolla urosmainen pää ja ilme. Isot hyvinkannetut korvat, kauniit silmät. Hieman poskia, hyvä kaula ja selkä. 

Eturintaa voisi olla hieman enemmän. Hyvärunkoinen. Hyvät raajat ja tassut. Hieman suora olkavarsi, muutoin hyvinkulmautunut, 

aavistuksen ranskalainen. Vapaat maatavoittavat askeleet joissa riittävä tasapaino. Hyväturkkinen jossa hyvä väri ja lämpimät 

värimerkit. Avoin, mukava. 

Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI4 
Vahva valiouros jolla urosmainen pää ja ilme. Hieman korostunut otsapenger, hyvinkannetut korvat. Oikea purenta. Kauniit silmät. 

Riittävä kaula hyvä selkä. Hyvärunkoinen, eturintaa voisi olla enemmän. Hyvinkulmautunut. Seisoo oikein hyvillä raajoilla ja 

tassuilla. Hyvä karvanlaatu, väritys, lämmin tan-väri. 

Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP RYP2 
Erittäin puhutteleva valiouros jolla hienot mittasuhteet. Vahva urosmainen pää voisi olla hieman enemmän täyttynyt silmien alta. 

Hampaissa ja purennassa ei huomautettavaa. Hyvinkannetut korvat, kauniit silmät. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvinkulmautunut, 

hyvärunkoinen. Seisoo oikein hyvillä raajoilla ja tassuilla. Jäntevät tasapainoiset askeleet joissa hyvä voima. Hyvä turkki ja väri, 

lämpimät värimerkit. Avoin, mukava, hyvinesitetty. 

Momandan Obelix FIN13974/01 VAL ERI3 PU4 
Valiouros jolla melko hvyät mittasuhteet. Urosmainen pää ja ilme. Löysät huulet. Purenta OK, mutta rajamailla. Melko 

hyvänmuotoinen pää. Kauniit hieman pyöreät silmät. Hyvinkannetut korvat. Riittävä kaula hyvä selkä. Hyvärunkoinen, riittävä 

etukulmaukset hyvinkulmautunut takaa. Ranskalainen. Liikkuu hyvällä voimalla, riittävän tasapainoisesti. Hyvä turkki ja väri. 

Lämpimät värimerkit. Avoin, mukava. 

Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 VAL ERI 
Keskikokoinen valiouros jolla hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, otsapengertä voisi olla enemmän. Hieman pyöristynyt kallo. 

Kauniit silmät, hyvinkannetut korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyvinkulmautunut, hyvärunkoinen. Hyvät raajat ja tassut, hieman 

ranskalainen. Liikkuu jäntevästi ja voimakkaasti. Hyvä turkki ja väri. 

Alpigiano Celeste Chiara FIN37860/06 JUN EH3 
Juniorinarttu jolla narttumainen pää ja ilme. Hieman litteä otsapenger. Hampaissa ja purennassa ei huomautettavaa. Kauniit silmät, 

hyvinkannetut korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hieman luisu lantio. Hyvinkulmautunut takaa, heiman suora olkavarsi. Tarvitsee enemmän 

tilavuutta rintakehään. Erinomaiset raajat ja tassut. Liikkuu riittävän tasapainoisesti, voimaa ja sujuvuutta pitäisi olla enemmän. Hyvä 

karvanlaatu, värit ja värimerkit. Avoin, mukava. 

Bendoran Ambrosia FIN28346/06 JUN ERI1 PN2 SERT 
Erittäin puhutteleva juniorinarttu jolla hyvät mittasuhteet. Hyvinmuotoutunut pää jossa hyvä voimakkuus, hieman litteä otsapenger ja 

pyöristynyt kallo. Hampaissa ja purennassa ei huomautettavaa. Kauniit silmät, isot hyvinkannetut korvat. Erinomainen kaula ja selkä. 

Hyvinkulmautunut, hyvärunkoinen. Hyvät raajat ja tassut. Liikkuu tasapainoisesti ja riittävän voimakkaasti. Hieman löysä etuosa. 

Erinomainen turkki. Avoin, mukava.  

Dacosen Beady-Eye FIN34118/06 JUN ERI2 VASERT 
Melko puhutteleva juniorinarttu jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen hyvinmuotoutunut pää, niukka otsapenger hyvä kuono-osa. 

Hyvinkannetut korvat. Purennassa ja hampaissa ei huomautettavaa. Hyvä kaula ja selkä. Hieman luisu lantio. Hyvinkulmautunut, 



hyvärunkoinen. Erittäin hyvät raajat ja tassut. Liikkuu tasapainoisesti hieman löysä etuosa. Hieman avoin turkki, muutoin hyvä turkki 

ja väri. Avoin, mukava. 

Essente Ksarina Kisha FIN51838/06 JUN T 
Koko:55cm. Melko pieni juniorinarttu jolla hvyät mittasuhteet ja sukupuolileima. Kokonaisuudessaan kuitenkin liian kevyt. 

Narttumainen pää ja ilme. Vahva otsapenger, hieman ohut kuono-osa. Hampaissa ja purennassa ei huomautettavaa. Kauniit silmät, 

hyvinkannetut korvat. Riittävä kaula, hyvä selkä. Hieman luisu lantio. Huvinkulmautunut. Voisi olla pidempi lanneosaltaan ja 

rintakehässä tulisi olla enemmän tilavuutta. Riittävä luusto, hyvät tassut. Kaunis turkki, lämpimät värimerkit. Avoin, mukava. 

Merry Mistel’s Sharni FIN39372/06 JUN H 
Juniorinarttu, hieman ilmava, pitkä. Narttumainen pää ja ilme. Hieman pitkä kuono, voisi olla voimakkaampi. Hyvä kallo, kauniit 

silmät, hyvinkannetut korvat. Oikea purenta. Riittävä kaula hyvä selkä. Tarvitsee enemmän tilavuutta runkoo. Hyvinkulmautunut. 

Hieman korkeat kintereet, enemmän luustoa. Hyvät tassut. Liikkuu hieman rajoittuneesti, löysät kyynärpäät. Hyvä turkki ja värit, 

lämpimät värimerkit. Tarvitsee kehätotutusta ja varmemman käden.  

Bianco-Neri Anniegetyourgun FIN47614/05 NUO ERI1 
Nuortenluokan narttu, melko puhutteleva kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Hyvinmuotoutunut pää, voisi olla hieman enemmän 

täyttynyt silmien alta. Kauniit silmät, hyvinkannetut korvat. Hieman luisu lantio, hyvärunkoinen. Hyvinkulmautunut erittäin hyvät 

raajat. Liikkuu voimakkaasti ja tasapainoisesti. Hieman huolimaton häntä. Hyvä turkki, väri , värimerkit. Avoin, mukava, 

hyvinesitetty. 

Janipan Hera FIN52979/05 NUO H 
Koko:67cm. Iso nuori narttu hieman ilmava ja kevyt. Tarvitsee enemmän aikaa jotta runko kehittyisi. Silti narttumainen pää jossa 

melko hyvä ilme, toivoisin voimakkaamman kuono-osan. Isot hyvinkannetut korvat, kauniit silmät. Erinomainen kaula, hyvä selkä. 

Toivoisin enemmän rungon tilavuutta. Niukat kulmaukset. Erinomaiset raajat ja tassut. . Tasapainoiset askeleet joissa saisi olla 

enemmän voimaa ja sujuvuutta. Hyvä turkki, lämmin tan-väri. 

Silences Sharon Sävel FIN48772/05 NUO T 
Melko puhutteleva nuori narttu jolla hyvät mittasuhteet. Omistaja näyttää hampaat ja purennan. Narttumainen pää ja ilme. Kuono-osa 

voisi olla vahvempi. Hyvinkannetut korvat, kauniit silmät. Hyvä kaula ja selkä. Hieman luisu lantio, hyvinkulmautunut. Hyvä 

rintakehä. Erittäin hyvät raajat ja tassut. Liikkuu tasapainoisesti ja riittävän voimakkaasti. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Tulisi olla 

varmempi kehässä.  

Alpigiano Beato Barandora FIN13921/05 AVO ERI4 
2½ vuotias narttu jolla puhutteleva pää ja ilme. Hieman korostunut otsapenger ja pyöristynyt kallo, hyvä kuono-osa. Kauniit silmät, 

isot hyvinkannetut korvat. Riittävä kaula hyvä selkä hieman luisu lantio. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvinkulmautunut. Erinomaiset 

raajat ja tassut, pehmeät välikämmenet. Rintakehässä voisi olla hieman enemmän tilavuutta samoin eturinnassa. Hieman ranskalainen. 

Lennokas, jäntevä askel jossa riittävästi voimaa. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Avoin, mukava. 

Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01 AVO EH 
6 vuotias avoimenluokan narttu, melko hyvät mittasuhteet. Päässä hyvä sukupuolileima mutta hieman pyöristynyt kallo ja turhan 

korostunut otsapenger. Hampaissa ja purennassa ei huomautettavaa. Hyvinkannetut korvat, kauniit silmät. Riittävä kaula hyvä selkä. 

Luisu lantio, niukat etukulmaukset. Hyvinkulmautunut takaa. Tarvitsee enemmän eturintaa ja tilavuutta rintakehään. Hieman 

ranskalainen ja pihtikinttuinen. Liikkuu riittävällä voimalla ja tasapainolla. Hieman avoin karvanlaatu, hyvä väri ja värimerkit, hieman 

pudonnut turkki. 

Eosz van’t Pachthof FIN11529/06 AVO ERI3 
Avoimenluokan narttu jonka kokonaisuus on puhutteleva, melko hyvinmuotoutunut pää. Voisi olla kuono-osaltaan vahvempi. 

Purennassa ja hampaissa ei huomautettavaa. Hyvinkannetut korvat, riittävä kaula hyvä selkä. Hieman luisu lanne. Hyvärunkoinen, 

hyvinkulmautunut.Erittäin hyvät raajat ja tassut. Liikkuu tasapainoisesti ja riittävän voimakkaasti. Aavistuksen avoin turkki, hyvä väri 

ja värimerkit. 

Hexa-Han Shapphire FIN17724/05 AVO ERI2 
Avoimenluokan narttu jolla melko hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Melko hyvinmuotoutunut pää, valkoinen ulottuu suupielen 

yli, OK. Hampaissa ja purennassa ei huomautettavaa. Hyvinkannetut korvat, hyvä kaula ja selkä. Hyvinkulmautunut, hieman korkea 

kinner. Hyvät raajat ja tassut. Hyvä rintakehä. Liikkuu tasapainoisesti, mutta voimaa voisi olla enemmän. Hyvinhoidettu turkki, hyvä 

väri ja värimerkit. 

Janipan Cinder FIN13638/05 AVO ERI1 
Avoimenluokan narttu jolla melko hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Kallo voisi olla leveämpi. Hyvinkannetut isot korvat. 

Hampaissa ja purennassa ei huomautettavaa. Riittävä kaula jossa ???, hyvä selkä hieman luisu lantio. Hyvärunkoinen. Erittäin hyvät 

raajat ja tassut. Hyvinkulmautunut. Liikkuu hyvällä voimalla ja tasapainoisesti. Hieman avoin turkki hyvä väri ja värimerkit. Avoin, 

mukava. 

Valkeakoivun Cyclamen FIN36632/01 AVO H 
Avoimenluokan narttu, 6 vuotias joka antaa hieman raskaan vaikutelman. Litteä kallo hieman syvä otsapenger, kauniit silmät isot 

hyvinkannetut korvat. Hampaissa ja purennassa ei huomautettavaa. Riittävä kaula hyvä selkä. Hieman suora olkavarsi muutoin hyvät 

kulmaukset. Voisi olla raajakkaampi. Voimakas rintakehä. Erinomaiset raajat ja tassut. Pehmeät välikämmenet, ranskalainen. Melko 

jäntevät maatavoittavat askeleet. Hyvä turkki väri ja värimerkit. Avoin, mukava. Hieman tuhdissa kunnossa. 

Valkeakoivun Delightful FIN28035/05 AVO EH 
Avoimenluokan narttu, 2 vuotias jolla melko hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hieman korostunut otsapenger, toivoisin 

tilavamman kuono-osan. Kauniit silmät, hyvinkannetut korvat. Hyvä kaula ja selkä hieman luisu lantio. Suora olkavarsi, muutoin 

hyvinkulmautunut. Hyvärunkoinen, hyvät raajat ja tassut. Hieman ranskalainen. Liikkuu riittävän tasapainoisesti ja voimakkaasti. 

Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Avoin, mukava. Korkea häntä. 

Beneco’s Qapri FIN36961/01 VAL ERI1 PN1 VSP 
Erittäin puhutteleva valionarttu jolla hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvinmuotoutunut pää. Kauniit silmät, isot hyvinkannetut 

korvat. Hieno ylälinja. Hyvärunkoinen, hyvinkulmautunut. Erinomaiset raajat ja tassut hieman pehmeät välikämmenet. Aavistuksen 

lyhyt häntä. Tasapainoinen vapaa askel jossa riittävästi voimaa. Erinomainen turkki, väri, lämpimät värimerkit. Avoin, mukava. 

Hyvinesitetty. 

Bernario Roberta FIN36637/01 VAL ERI3 



Melko vahva narttu jonka ei tarvitse tulla painavammaksi. Pää voisi olla narttumaisempi, kuitenkin narttumainen ilme. Kauniit silmät, 

hyvä otsapenger, hyvinkannetut korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyvinkulmautunut. Vahva rintakehä. Hyvät raajat, hieman löysät tassut. 

Liikkuu hyvällä voimalla ja tasapainoisesti. Hieman avoin turkki, hyvä väri, lämpimät värimerkit. Avoin, mukava. Hyvinesitetty. 

Momandan Napadancer FIN10569/00 VAL ERI2 PN3 
Melko puhutteleva valionarttu jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää ja ilme, kuono-osa voisi olla voimakkaampi. Hampaissa ja 

purennassa ei huomautettavaa. Kauniit silmät. Hieman pigmenttipuutosta huulissa. Kaunis ylälinja. Hyvinkulmautunut, hyvärunkoinen 

erinomaisilla raajoilla ja tassuilla. Hieman ranskalainen. Vapaat melko tasapainoiset askeleet joissa riittävästi voimaa. Hyvä turkki, 

väri, lämpimät värimerkit. Avoin, mukava. Hyvinesitetty. 

Bernario Nicole FIN28004/99 VET ERI1 PN4 ROP-VET 
Erittäin puhutteleva ja hyvinsäilynyt veteraaninarttu. Narttumainen pää ja ilme. Voisi olla hieman enemmän täyttynyt silmien alta. 

Purennassa ja hampaissa ei huomautettavaa. Kauniit silmät, hyvinkannetut korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyvinkulmautunut 

erinomaisilla raajoilla ja tassuilla. Pehmeät välikämmenet. Hyvärunkoinen. Maatavoittavat tasapainoiset liikkeet joissa hyvä voima. 

Voisi olla tiiviimpi. Kaunis turkki, hyvä väri, lämpimät värimerkit. Avoin, mukava. Hyvinesitetty. 

 


