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Maroussia Edelstein 10616/06 NUO ERI1 
1v 7kk, hyvärakenteinen, erittäin hyvä tyyppi, ihana pää ja ilme, valitettavasti erittäin löysät huulet, 

hyvä kaula ja ylälinja, suora edestä, hyvinkulmautunut takaa, erittäin hyvä turkki, erittäin löysä edestä 

liikkuessa, mukavat linjat. 

Bellaffen Blueberry 38287/05 AVO EH4 
2 vuotias, hyvärakenteinen, hyvä tyyppi, ihana pää ja ilme, keskiruskeat silmät, hampaat ok, hyvä kaula 

ja ylälinja, hyvä luusto mutta ei kovin raskas, liikkuu erittäin hyvin mutta vain peitsaten. 

Beneco’s Caro 25679/05 AVO EH3 
Raskas poika, erittäin hyvä tyyppi, erittäin raskas pää, purenta ja hampaat ok, alhaalle asettuneet 

korvat, erittäin leveä kallo, raskas kaula, hyvä ylälinja, erittäin raskas luusto, hiukan suora edestä, 

hyvin kulmautunut takaa, voisi olla tyylikkäämpi kauttaaltaan, turkki on erittäin kihara, mukava 

luonne. 

Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 AVO ERI2 PU4 VASERT 
2 vuotias, erittäin vahva poika, normaalit hampaat ja purenta, liian paljon otsapengertä, hyvät silmät ja 

korvat, voisi olla mustaa pigmenttiä enemmän suussa, erittäin hyvä ylälinja, normaali lantio, erittäin 

hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu erittäin tasapainoisesti, luonne ok, ihana turkki. 

Venyim-Gyöngye Fredi 37957/04 AVO EH 
6 vuotias, erittäin hyvä tyyppi, miellyttävä ilme, purenta ok, erittäin raskas kaula, ylälinja ei kovin 

hyvä, takakorkea, erittäin pehmeä liikkuessa, löysä edestä, keskinkertaisesti kulmautunut takaa, hyvä 

turkki, liikkeet eivät ole kovin miellyttävät. 

Vinkizz Leonardo 17719/06 AVO ERI1 PU3 SERT 
20kk, hyvärakenteinen, miellyttävä pää ja ilme, ihanat silmät ja korvat, hyvä purenta, yksi etuhammas 

puuttuu, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto hyvin kulmauksin, erittäin hyvä turkki, mukava 

luonne, liikkuu erittäin hyvin. 

Cei-Cei Blackmore 38184/02 VAL ERI1 PU1 VSP 
5 vuotias, erittäin miellyttävä poika, kauttaaltaan täynnä tasapainoa, ihana pää ja ilme, hampaat ja 

purenta ok, vahva kaula ja ylälinja, erittäin hyvä häntä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu 

erittäin hyvin. 

Bernario Melchior 15985/99 VET ERI1 PU2 ROP-VET 
Melkein 9-vuotias, hyvärakenteinen, vielä hyvässä kunnossa, miellyttävä pää ja ilme, vahva kaula ja 

ylälinja, erittäin hyvä runko, vahvat raajat, liikkuu erittäin hyvin ikäisekseen, hyvä turkki, mukava 

luonne. 

Bianco-Neri Afterglow 47612/05 NUO EH 
22kk, pieni narttu, lyhyet raajat, pitäisi olla suurempi, miellyttävä pää ja ilme, hyväasentoiset korvat, 

hampaat ja purenta ok, ylälinja ei ole kovin vahva, lyhyt olkavarsi, riittävät kulmaukset takana. 

Bianco-Neri Anniegetyourgun 47614/05 NUO ERI2 
22kk, erittäin miellyttävä narttu, tyyppiä täynnä, ihana pää ja ilme, oikeat korvat, vahva kaula, erittäin 

hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut kauttaaltaan, erittäin hyvä turkki ja luonne, liikkuu hyvin. 

Funatic Ultima Thule 48506/05 NUO EH 
23 kk, elegantti tyyppi, toivoisin enemmän voimaa runkoon, miellyttävä ilme, tasapurenta, ei paras 

mahdollinen selkä tulisi olla vahvempi ylälinja, erittäin löysä edestä, hyvin kulmautunut takaa, mukava 

luonne. 

Maroussia Fina-Favorita 13083/06 NUO ERI1 PN4 VASERT 
20kk, vahva tyttö, erittäin harmooninen runko, miellyttävä ilme, hyvät silmät ja korvat, erittäin hyvä 

ylälinja, normaali lantio, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin, hyvä turkki ja luonne. 

Mettänpeikon Hertta-Ässä 43658/05 NUO ERI3 
2 vuotias, hyvärakenteinen, hyvä koko, miellyttävä pää ja ilme, hampaat ja purenta ok, mukava kaula ja 

ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä turkki, mukava luonne. 

Mettänpeikon Humu-Hilppa 43660/05 NUO ERI4 
Lähes 2 vuotias, miellyttävä tyyppi, hyvä koko, ihana ilme, purenta ja hampaat ok, keskiruskeat silmät, 

hyvin asettuneet korvat, vahva ylälinja, hyvin kulmautunut, erittäin kihara turkki, liikkui erittäin hyvin. 

Riccarron Octobussy 52420/05 NUO ERI 
22kk, hyvärakenteinen narttu, miellyttävä pää ja ilme, hampaat ja purenta ok, hyvät korvat, 

keskiruskeat silmät, hyvä ylälinja, syvä rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin, 

hiukan kihara turkki, luonne ok.  

Vinkizz Kizzy 50198/05 NUO H 
2 vuotias, erittäin hyvä tyyppi, ihana pää ja ilme, hampaat ja purenta ok, ei näkemistäni vahvin ylälinja, 

putoaa edestä, ei tarpeeksi vahvat välikämmenet, hyvin kulmautunut takaa, huonon etuosan vuoksi H. 



Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 AVO EH2 
2,5 v, hiukan raskas, miellyttävä pää ja ilme, hyvät korvat ja silmät, ylälinja ei tarpeeksi vahva, lyhyet 

jalat, erittäin löysä edestä, hyvin kulmautunut takaa, pitäisi olla paremmassa kunnossa, vatsa näyttää 

täydeltä, mukava luonne. 

Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL ERI1 PN2 
2,5 v, miellyttävä narttu, erittäin hyvä koko, ihana pää ja ilme, keskiruskeat silmät, hyvin asettuneet 

korvat, vahva ylälinja, hiukan löysä edestä erityisesti kyynärpäistä, mukavat takakulmaukset, liikkuu 

erittäin hyvin, miellyttävä turkki ja luonne. 

Momandan Suhina Lempi 41546/05 AVO EH3 
2 vuotias, ei kovin vahva, pitäisi olla enemmän voimaa rungossa, miellyttävä pää ja ilme, keskiruskeat 

silmät, isot korvat mutta hyväasentoiset, tyydyttävä ylälinja, lyhyt olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, 

luonne ok. 

Plaudite Great Unique 42997/04 AVO ERI1 PN1 SERT ROP 
3 vuotias, erittäin miellyttävä tyttö, täynnä harmoniaa, erittäin mukava luonne, tyypillinen pää ja ilme, 

hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut kauttaaltaan, liikkuu erittäin hyvin, ihana turkki. 

Bernario Roberta 36637/01 VAL EH4 
6 vuotias, hyvärakenteinen narttu mutta erittäin raskas runko, miellyttävä pää ja ilme, hampaat ja 

purenta ok, vahva kaula, ei paras mahdollinen ylälinja, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, ei 

huippukunnossa. 

Cei-Cei Ancelina 38986/01 VAL ERI2 PN3 
6 vuotias, ihana narttu, erittäin tyypillinen kauttaaltaan, miellyttävä pää ja ilme, erittäin hyvä ylälinja, 

hyvin kulmautunut kauttaaltaan, liikkui erittäin hyvin, turkki ja luonne erityisen hyvät. 

Momandan Napadancer 10569/00 VAL ERI3 
7,5 vuotias, miellyttävä narttu, painosta tulee huolehtia, miellyttävä ilme, on menettänyt paljon 

pigmenttiä suustaan, erittäin löysät huulet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, erittäin hyvä 

turkki, liikkui hyvin. 

Barlis Feanna Yakarin 17544/99 VET EH1 
8,5 vuotias, miellyttävä vanha narttu, on menettänyt pigmenttiä suusta, miellyttävä ilme, oikein 

asettuneet korvat, tyydyttävä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, mukava turkki ja luonne, 

liikkuu kinnerahtaasti. 

 
Colm Hastings 
Junioriluokat 

 

Bernandos Austino 42444/06 JUN EH2 
?, hyvärakenteinen nuori uros. Kaikki mukavasti kohdallaan. Hyvä yleisvaikutelma. Hyvin 

tasapainoinen pää hyvällä otsapenkereellä. Miellyttävä kaula ja lavat. Hyvä suora etuosa. 

Hyvämuotoinen rintakehä ikäisekseen. Hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Hyvin esitetty. 

Funatic Taittinger 46738/06 JUN EH1 
Hyvärakenteinen nuori mies hyvin linjoin. Hyvä tasapainoinen pää hyvällä silmien värillä ja 

purennnalla. Hyvä otsapenger. Hyvä luusto ja massa ikäisekseen vahvalla selällä. Hyvin kulmautunut 

ja lihaksikas takaosa. Pitäisi olla hieno tulevaisuus. Hyvin esitetty. 

Alpweiden Åbba Dabbaduu 35384/06 JUN EH3 
Narttumainen hyvä yleisilme. Hyvä tasapaino ikäisekseen hyvällä luustolla ja massalla. Hyvin 

kehittynyt kallo ja kuono. Hyvät silmät ja purenta. Vahva selkä. Suora etuosa. Hyvin kulmautunut. 

Liikkui hyvin ikäisekseen. Hyvin esitetty. 

Bendoran Adele 28344/06 JUN EH4 
Hyvä yleisilme. Miellyttävä aito tyyppi. Hyvä ilme. Hyvä tasapainoinen pää. Hyvät silmät ja 

otsapenger. Vahva kaula. Hyvä asentoiset lavat. Hyvä rinnan syvyys ikäisekseen. Hyvin kulmautunut 

ja lihaksikas. Tarvitsee kiinteytyä, tulee ajan kanssa. Pitäisi olla hyvä tulevaisuus. Hyvin esitetty. 

Bendoran Ambrosia 28346/06 JUN EH 
Hyvä yleisilme. Iloinen narttumainen tyyppi. Hyvä leuan vahvuus. Hyvä purenta. Hampaat tarvitsevat 

puhdistusta. Hyvä otsapenger ja silmät. Hyvin asettuneet korvat, lihaksikas kaula. Miellyttävä luusto ja 

massa ikäisekseen. Hyvin kulmautunut ja lihaksikas. Liikkui hyvin. Hyvin esitetty. 

Bernarossa Cinnamon 40634/06 JUN EH2 
Miellyttävä, narttumainen tyyppi hyvällä taspainoisella päällä ja kuonolla. Hyvä otsapenger. Hyvä 

kaula ja lavat. Suora etuosa, vahva selkä. Hyvin lihaksekas ja hyvin kulmautunut. Kaikki tulossa kuten 

pitää. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Hyvin esitetty. 



Funatic Talisker 46739/06 JUN EH1 
11kk, narttumainen tyyppi. Sievä ja valpas, jolla paljon luustoa ja massaa kokoonsa ja ikäänsä nähden. 

Hyvät silmät, otsapenger ja purenta. Hyvä kaula asettuu hyvä asentoisiin lapoihin. Hyvin kulmautunut 

ja lihaksikas takaosa. Liikkui hyvin ikäisekseen. Erittäin hyvin esitetty. Pitäisi olla erittäin hyvä 

tulevaisuus.   


