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JUKKA KUUSISTO 

 

Bernandos Austino FIN42444/06 JUN EH3 

Tasapainoisesti kehittynyt junioriuros. Oikeanmuotoinen pää. Vahva selkä. Ranteissa hieman pehmeyttä. Riittävästi rintakehää. Eturaajoissa 

ulkokierteisyyttä. Liikkeessä hieman korkea häntä. Hieman pehmeä karvanlaatu. Liikkuu hyvin sivulta, mutta kerien edestä. 

Bernandos Aygon FIN42441/06 JUN EH4 

Mittasuhteiltaan ja luustoltaan sopiva junioriuros. Hyvä pää ja ilme. Etuasentoiset lavat. Lyhyt kaula, vahva selkä. Hyvä rintakehä. Niukasti 

kulmautuneet takaraajat. Hyvälaatuinen turkki. Liikkuu hyvin takaa, etuaskel sidottua. 

Funatic Taittinger FIN46738/06 JUN ERI2 

Hyväluustoinen kookas junioriuros. Hieman kevyt kuono-osa. Vahva selkä. Hyvä rintakehä. Hyvin kulmautuneet raajat. Hieman luisu lantio. Liikkuu 

hyvin. Kaunis turkki. 

Riccarron Pinocchio FIN25404/06 JUN ERI1 PU3 SERT 

Erittäin hyväluustoinen voimakas junioriuros. Hyvä pää. Lavat hieman edessä. Vahva selkä. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyväasentoiset raajat. 

Terveet ja tehokkaat liikkeet. Hieman pehmeä turkki.  

Bendoran Adele FIN28344/06 JUN EH4 

Mittasuhteiltaan ja luustoltaan sopiva juniorinarttu. Hyvä pää. Hieman lyhyt kaula. Hyvä selkä ja rintakehä. Sopivasti kulmautunut. Oikea-asentoiset 

takaraajat. Liikkuu hieman sidotusti edestä, hyvin takaa. 

Maroussia Halina FIN51141/06 JUN ERI2 

Mittasuhteiltaan ja kooltaan sopiva. Kaunis ilmeikäs pää. Hyvä selkä. Riittävästi rintakehää. Oikea-asentoiset hyvinkulmautuneet takaraajat. Liikkuu 

hyvin. Tasapainoinen luonne. 

V’Dantalian Vanya av Hiselfoss N15546/06 JUN ERI3 

Hyvät mittasuhteet omaava kookas juniorinarttu. Hieman litteä kallo. Otsapenger saisi olla selvempi. Hyvä selkä ja rintakehä. Hyvin kulmautuneet 

raajat. Kaunis turkki. Liikkuu hyvin. 

Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06  JUN ERI1 

Voimakasrakenteinen juniorinarttu, jolla edestä katsottuna hieman kapea pää. Hyvä selkä. Tilava rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Hyvin 

kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvin.  

 

ELIN NORRMANSETH 

 

Doremis Wonder Waldemar Brad FIN44934/06 NUO ERI1 

18 kk. Hyvä koko. Urosmainen pää ja tummat silmät. Virheetön purenta. Hyvät lavat. Saisi olla enemmän kulmautunut takaa. Hyvä luusto. Hieman 

kapea edestä, mutta liikkuu hyvin. Erittäin hyvät värimerkit ja turkki. Miellyttävä luonne. 

Fridkullas Viking FIN17467/06 NUO EH3 

Iso poika, joka tarvitsee aikaa rungon kehittymiseen. Miellyttävä pään malli ja tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä luusto ja raajat. Liikkeessä erittäin 

epävakaat kintereet ja liian korkea häntä. Erittäin hyvät värimerkit ja paljon turkkia. Erittäin miellyttävä luonne. 

Maroussia Eros-Emporio FIN10617/06 NUO EH4 

Hyvän kokoinen uros. Miellyttävä pään malli ja hyvät tummat silmät. Hyvä runko. Hyvät etukulmaukset. Hyvä luusto. Suorat eturaajat. 

Takakulmauksia saisi olla enemmän ja kintereet saisivat olla voimakkaammat. Liikkuu hieman takakorkeasti ja häntä korkealla. Erittäin hyvä luonne. 

Päässä voisi olla enemmän valkoista. Hyvä turkki. 

 Riccarron Obi Van Kenobi FIN52416/05 NUO EIR2 

21 kk uros. Erittäin hyvä tyyppi. Toivoisin hieman vahvemman luuston. Miellyttävä pään malli ja tummat silmät. Virheetön purenta. Hyvä kaula ja 

eturinta. Hieman liian pitkä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, mutta häntä on liian korkea ja kintereet heikot. Hyvät 

värimerkit, eturaajoissa voisi olla enemmän valkoista. Hyvä turkki. Erinomainen luonne. 

Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 AVO ERI3 

Hyvän kokoinen uros, jolla maskuliininen päivä. Virheetön purenta. Hyvä etuosa, rintakehä ja hyvin täyttynyt eturinta. Hyvät rungon mittasuhteet. 

Kulmaukset takana ok. Liikkuu ahtaasti takaa, mutta hyvällä maatavoittavalla askeleella sivusta. Kintereet voisivat olla vakaammat. Erinomaiset 

värimerkit. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 

Goldbear’s Patriot FIN40651/04 AVO ERI1 PU4 VASERT 

Hyvä koko. Urosmainen pää, oikea purenta ja tummat silmät. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkuu melko hyvin 

sivusta, hieman epävakaasti takaa ja häntä liian korkealla. Erinomaiset värimerkit. Erittäin hyvä turkki. Erinomainen luonne. 

Hexa-Han Shredder FIN17720/05 AVO EH4 

Hyvä, vahvaluustoinen uros. Pää on hieman kapea ja toivoisin lyhyemmän kuono-osan. Hyvä kaula. Eturinnan tulee kehittyä enemmän, jotta 

kyynärpäille tulee tukea. Hyvät rungon mittasuhteet ja luusto. Takakulmaukset voisivat olla paremmat ja häntä on hieman lyhyt. Liikkuu hieman 

ahtaasti takaa ja häntä aivan liian korkealla. Erinomaiset värimerkit päässä, toivoisin hieman pienemmät valkoiset merkit etujalkoihin. Erinomainen 

turkki. Miellyttävä luonne. 

Maroussia Zephyr-Zeus FIN1646/04 AVO EH 



Maskuliininen vahva uros. Toivoisin hieman lyhyemmän kuono-osan. Hieman avoimet etukulmaukset. Takakulmaukset saisivat olla 

voimakkaammat. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Vahva luusto. Kaikki käpälät kääntyvät aavistuksen ulospäin. Hieman epävakaat kintereet, joka 

näkyy liikkeessä. Hännän kanto hieman korkea. Etujaloissa saisi olla enemmän valkoista, muuten hyvät värimerkit. Hyvä turkki. 

Zweierteam Krameris FIN31951/05 AVO ERI2 

Hyvän kokoinen uros, jolla on maskuliininen pää. Miellyttävät tummat silmät ja oikea purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Erittäin hyvät rungon 

mittasuhteet. Hyvät takakulmaukset. Toivoisin vahvemman luusto. Liikkuu erittäin hyvin, mutta häntä on hieman korkea. Tällä hetkellä turkki ei ole 

parhaassa mahdollisessa kunnossa, mutta turkin laatu on hyvä. Toivoisin enemmän valkoista päähän, muuten värimerkit ok. Erinomainen luonne. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI2 VACA 

Erinomainen uros. Vahva luusto. Saisi olla hieman leveämpi kallo. Erittäin hyvä kaula, lavat ja eturinta. Erittäin hyvä kokonaisvaikutelma, hyvät 

takakulmaukset. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, mutta maatavoittavin askelin. Erinomaiset värimerkit. Erittäin hyvät värit, tumman ruskea tan. 

Erittäin hyvä turkki.  

Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 VAL ERI4 

Maskuliininen uros, hyvä koko ja mittasuhteet. Maskuliininen pää ja tummat silmät. Hieman pienet etuhampaat. Hyvä, tiivis runko. Erinomainen 

luusto. Hieman avoimet etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hieman löysät kintereet ja takapotkua saisi olla enemmän, muuten liikkeet ok. Häntä 

liian korkea. Erinomaiset värimerkit, väritys ja tukki. Erinomainen luonne. 

Riccarron Frog Prince FIN2661/01 VAL ERI1 PU1 VSP CACIB 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä uroksen pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja lavat. Eturinta saisi olla täyttyneempi tukeakseen kyynärpäitä. Erittäin hyvät 

takakulmaukset. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin vapaasti takaa, löysähkösti edestä. Erinomainen väritys, merkit ja turkki. Miellyttävä luonne. 

Zandrina’s Noasson Dantalian FIN50632/04 VAL ERI3 

Hyvän kokoinen uros. Hyvä pää, tummat silmät. Hyvä luusto. Lavat voisivat olla taemmas asettuneet. Erittäin hyvät takakulmaukset. Hyvä ylälinja. 

Liikkuu erittäin ahtaasti takaa ja häntä liian korkealla, muuten tehokkaat liikkeet. Etujaloista puuttuu valkoista, muuten hyvä väritys ja merkit. Turkki 

ok.  

Astana FIN48537/05 NUO ERI2 

Miellyttävä narttu. Erittäin miellyttävä pää. Oikea purenta. Lavat saisivat olla taka-asentoisemmat, mutta eturinta on hyvä ja rintakehä hyvin 

kehittynyt. Hyvät rungon mittasuhteet ja hyvät takakulmaukset. Takakorkea liikkeessä. Toivoisin hieman vahvemman luuston. Erittäin hyvä väritys ja 

värimerkit. Erinomainen turkki.   

Bianco-Neri Anniegetyourgun FIN47614/05 NUO EH4 

Hyvän kokoinen narttu, jolla on riittävän feminiininen mutta liian kapea pää. Tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula. Hyvin kehittynyt runko, 

mutta eturinnassa saisi olla enemmän tilavuutta, jotta kyynärpäille olisi tukea. Toivoisin vahvemman luuston runkoon nähden. Kintereet ovat liian 

heikot, joka vaikuttaa liikkeisiin. Häntä liian korkea. Erinomaiset värimerkit ja turkki. Miellyttävä luonne. 

Maroussia Esprit FIN10621/06 NUO EH3 

Miellyttävä narttu. Hyvät rungon mittasuhteet, mutta toivoisin leveämmän pään ja vahvemman luuston. Hyvä kaula ja eturinta. Voisi olla enemmän 

kulmautunut takaa. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin sivusta, kyynärät hieman ulkona edestä. Hyvät värimerkit, runsas turkki. Miellyttävä luonne. 

Zweierteam Lunaria FIN22386/06 NUO ERI1 PN4 VASERT 

Miellyttävä feminiininen narttu. Oikeat pään mittasuhteet ja oikea purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä ylälinja. 

Toivoisin vahvemman luuston. Liikkeet ok, kääntää hieman käpäliä sisäänpäin takaa. Hyvä hännän kanto. Erinomaiset värimerkit, väritys, turkki ja 

luonne. 

Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 AVO ERI1 PN3 SERT MVA VACA 

Miellyttävä narttu, jolla on erinomainen pää. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvä kaula. Hyvä eturinta. Selkä saisi olla vahvempi. Hyvä 

luusto. Hyvin täyttynyt runko. Takakulmaukset voisivat olla selvemmät. Hyvät vahvat kintereet. Liikkuu maatavoittavasti. Erinomaiset värimerkit, 

hyvä turkki.  

Fonacot’s Hasty Hilary FIN39976/05 AVO ERI4 

Miellyttävä feminiininen narttu. Narttumainen pää. Toivoisin hieman täyteläisemmän kuono-osan. Tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja 

lavat. Luusto kokoon nähden sopiva. Eturinta saisi olla täyttyneempi tukeakseen kyynärpäitä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä ylälinja. Liikkui hieman 

ahtaasti takaa, mutta voimakkain liikkein. Erinomaiset värimerkit. Hyvä väritys. Miellyttävä turkki. 

Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO EH 

Hyvän kokoinen narttu. Miellyttävä ilme. Oikea purenta. Lavat saisivat olla taka-asentoisemmat ja luustoa saisi olla enemmän kokoon nähden. Hyvin 

täyttynyt runko, mutta takana saisi olla enemmän kulmauksia. Liikkuu lyhyin askelin takaa ja kääntää käpäliään ulospäin. Ihastuttavat värimerkit. 

Hyvä turkki.  

Fridkullas Trixie FIN26046/05 AVO ERI 

Hyvän kokoinen narttu, jolla on erinomainen pää. Hyvä silmien väri. Erittäin hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hieman pitkä runko. Hyvä luusto, 

mutta eturaajat saisivat olla suoremmat. Liikkuu ahtaasti takaa, mutta muuten hyvin, hyvät sivuliikkeet. Kääntää kyynärpäitä ulospäin. Erinomaiset 

värimerkit. Hieman vaalea tan-väri. Hyvä turkki.  

Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 AVO EH 

Feminiininen narttu jolla on miellyttävä pää. Tummat silmät. Tänään hieman liikaa painoa. Hyvä kaula. Toivoisin vahvemman luuston kokoon 

nähden ja enemmän takakulmauksia. Häntä on hieman liian lyhyt ja liian korkealla kannettu liikkeessä. Olisi voinut liikkua tehokkaammin. Erittäin 

hyvä väritys. Erinomainen turkki. 

Rämmedalens Angela von Hamp S29707/2002 AVO ERI2 



Erinomaisen kokoinen ja – tyyppinen narttu. Miellyttävä pää. Erinomainen ilme. Hyvä kaula. Erittäin hyvät kulmaukset edessä ja takana. Tänään 

hieman ylipainoa. Liikkuu melko hyvin joka suunnasta, maatavoittavin liikkein. Erinomaiset värimerkit, tan-väri voisi olla hieman tummempi. 

Hieman lyhyt mutta laadultaan erinomainen turkki. Erinomainen luonne. 

Sungates Berniitta FIN27908/04 AVO ERI2 

Feminiininen narttu, erinomainen tyyppi ja rungon mittasuhteet. Kuono-osa saisi olla lyhyempi ja täyteläisempi. Oikea purenta. Erittäin tummat 

ihastuttavat silmät. Lapojen asento saisi olla parempi. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä luusto. Liikkuu melko hyvin sivulta, mutta kääntää kyynärpäitä 

ulospäin. Erinomaiset värimerkit ja väritys. Erinomainen luonne. 

Vroukje van’t Rijkenspark FIN49577/06 AVO EH 

Erinomainen koko. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Hyvä silmien väri. Hyvä kaula. Edessä ja takana voisi olla enemmän kulmauksia. Hyvin 

täyttynyt runko, mutta eturinta saisi vielä täyttyä tukeakseen kyynärpäitä liikkeessä. Liikkuu ahtaasti takaa, häntä liian korkealla ja liian leveästi 

edestä. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki. Hyvä luonne. 

Zweierteam Ixora FIN39830/04 AVO ERI  

Feminiininen narttu. Miellyttävä pää. Toivoisin hieman tummemmat silmät. Hyvä kaula. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Toivoisin hieman 

vahvemman luuston kokoon nähden. Hyvä ylälinja. Liikkui häntä hieman liian korkealla, muuten hyvät liikkeet. Ihastuttavat värimerkit, mutta tänään 

täysin ilman turkkia. Ihastuttava luonne. 

Fridkullas Rhonda FIN12654/03 VAL ERI2 

Suurikokoinen narttu. Massava runko. Narttumainen pää. Hyvä kaula. Takakulmaukset voisivat olla vahvemmat ja tan-väri tummempi. Liikkuu 

hieman ahtaasti takaa, muuten vapaat liikkeet. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki. Erinomainen luonne. 

Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI1 PN1 ROP CACIB 

Miellyttävän mallinen narttu. Hyvä pää. Silmät hieman pyöreät. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja ylälinja. Liikkuu 

hieman ahtaasti takaa ja hieman häntä korkealla. Erinomainen turkki, väritys ja värimerkit. Erinomainen luonne. 

Zweierteam Carlina FIN16377/99 VET ERI1 PN2 ROP-VET 

8-vuotias erittäin hyvä narttu. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin 

voimakkain askelin. Erinomaiset värimerkit. Hyvä turkki. Erittäin hyvin kunnossapidetty veteraani.  

 

 
 


