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Bollinger du Hameau des Baronnies FIN17586/07 JUN H 

Suurikokoinen nuori uros, liian korkearaajainen rungon mittasuhteisiin nähden. Urosmainen pää, jonka täytyy tulla leveämmäksi. Hyvä silmien väri, 

tarpeeksi pitkä kaula. Hyvä selkä, mutta liian laskeva lantio. Suorat eturaajat, hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä väritys. Liikkuu vapaasti mutta liian 

avoimesti edestä.  

Jaarlin Artturi FIN27783/06 JUN H 

Kaunis pää, erittäin hyvä ilme. Hyväksyttävä kaula. Hyvä runko, mutta ylälinja ei ole suora ja lantio on liian laskeva. Saisi olla voimakkaammin 

kulmautunut takaa. Riittävä luusto. Liikkuu vapaasti, mutta liian avoimesti edestä. Hyvä väritys. Erittäin hyvä luonne. 

Maroussia Eros-Emporio FIN10617/06 JUN H 

Hyvä koko. Hieman liian vaaleat silmät ja pää saisi olla leveämpi. Erittäin hyvä kaula. Hyvä rungon leveys. Hieman liian pitkä runko ja ylälinja ei 

täysin suora, hieman takakorkea. Liikkuu voimakkain askelin, mutta liian avoimesti edestä. Hyvä turkin laatu. Päässä saisi olla enemmän valkoista.  

Monte Rosan Salvatore FIN20633/06 NUO H 

Suurikokoinen uros. Hyvä pään malli. Hieman avoimet silmät. Hyvä kaula ja selkä, mutta liian suora lapa ja olkavarsi. Hyvä rintakehä. Hyvin 

kulmautunut takaa, mutta kintereet saisivat olla vakaammat. Erittäin hyvä väritys. Hyvä turkki. Ystävällinen. 

Berndante El-Ciril FIN33269/05 AVO EH1 

Hyvä koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Erittäin hyvä pää. Hieman vaaleat silmät. Riittävä kaula. Liian suora lapa ja olkavarsi. Hyväksyttävät 

kulmaukset takana. Hyvä turkki. 

Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 AVO EH2 

Voimakas, massiivinen uros. Hieman pitkä runko. Erittäin miellyttävä pää ja ilme. Hyvät silmät, riittävä kaula. Hyvä rintakehä. Vahva runko. Hieman 

pitkä lanneosa. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu vapaasti ja yhdensuuntaisesti.  

Goldbear’s Patriot FIN40651/04 AVO H 

Hyvä koko. Hyvä kallo. Liian lyhyt kuono-osa ja hieman liian voimakas otsapenger. Hyvä kaula ja selkä. Liian avoin edestä, ei eturintaa. Hyvä 

rintakehä. Hyvä väritys. Liikkuu vapaasti, mutta erittäin avoimesti edestä. 

Hexa-Han Shredder FIN17720/05 AVO EH3 

Erittäin hyvä koko. Hyvä pää, mutta silmät saisivat olla tummemmat. Hieman lyhyt kaula. Hyvä selkä. Liian korkea häntä. Erittäin hyvä rintakehä. 

Hyvä luusto, mutta saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Hyvä turkki. 

Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL EH2 

Hyvä koko. Toivoisin suuremman pään, kaunis ilme. Aivan liian lyhyt kaula. Hyvä, suora ylälinja. Hieman raskaat lavat. Hyvä massava runko. 

Erittäin hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut takaa, mutta liian suora edestä. Liikkuu vapaasti, mutta liian avoimesti edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

Berndante Chocco FIN39235/03 VAL H 

Suurikokoinen valiouros. Maskuliininen pää. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Riittävä kaulan pituus. Liian pitkä selkä ja roikkuva ylälinja. Hyvä 

rintakehä. Hyvä luusto. Liian lyhyt ja suora olkavarsi aiheuttaa liian avoimen etuosan. Hyvä turkki ja väritys. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS4 

Tasapainoinen uros. Erittäin hyvä koko. Toivoisin leveämmän kallon ja silmät ovat hieman liian avoimet. Hyvä kuono-osa. Erinomainen kaula ja 

ylälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä. Erinomainen luusto ja hyvät kulmaukset. Hyvin valmisteltu turkki. Superhyvä väritys. Hieman liian pitkä 

lanneosa. 

Bernario Melchior FIN15985/99 VET H 

Keskikokoinen. Hyvä kallo. Hieman lyhyt kuono-osa ja avoimet silmät. Liian lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Hyvin kulmautunut 

takaa, hieman heikot eturaajat. Turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa. 

Zweierteam Cereus FIN16381/99 VET EH1 

Erittäin hyvä koko. Hyvä ilme. Hyvä kaulan pituus. Ei aivan suora ylälinja. Hyvä rintakehä. Eturintaa saisi olla enemmän. Suorat eturaajat, mutta 

voisivat olla vahvemmat. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Erittäin hyvä väritys, erinomainen luonne. 

Sallie FIN11220/047 JUN HYL 

Hyvä koko. Liian terävä kuono-osa. Erittäin miellyttävät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja luusto, mutta on erittäin pelokas kehässä. 

Epätyypillisen luonteen vuoksi hylätty. 

V’Dantalian Vanya Av Hiselfoss N15546/06 JUN T 

Suurikokoinen nuori narttu, aivan liian pieni pää ja terävä kuono-osa. Saisi olla vahvempi alaleuka. Liian lyhyt kaula. Suora ylälinja. Liian korkeat 

raajat runkoon nähden. Kaunis väritys ja turkki. Liikkeet rodunomaiset. Erittäin ystävällinen. 

Astana FIN48537/05 NUO EH1 

Erittäin hyvä koko ja tyyppi. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Eturintaa saisi olla enemmän. Erittäin hyvä runko. Suorat eturaajat. Hyvin kulmautunut 



takaa. Kaunis väritys ja turkki. Liikkuu vapaasti, mutta hieman liian avoimesti edestä. 

Bianco-Neri Afterglow FIN47612/05 NUO T 

Pienikokoinen narttu. Aivan liian pieni pää ja liian vaaleat silmät. Hyvä kaula. Hieman roikkuva ylälinja. Toivoisin lisää kaikkea. Suorat eturaajat, 

riittävät kulmaukset takana. Liian nokiset tan-merkit. Liikkuu vapaasti. 

Bianco-Neri Anniegetyourgun FIN47614/05 NUO EH2 

Suurikokoinen narttu, jolla on hyvin massaa. Toivoisin leveämmän pään. Miellyttävät silmät. Liian kapea kuono-osa. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä 

runko. Toivoisin enemmän eturintaa. Olkavarsi on liian suora. Riittävästi kulmautunut takaa. Erittäin hyvä väritys ja turkki, vapaat liikkeet. 

Vinkizz Kizzy FIN50198/05 NUO H 

Keskikokoinen. Kuono-osa saisi olla leveämpi. Hyvä kallo. Erittäin hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä runko. Luustoa saisi olla enemmän. Hieman 

heikot eturaajat. Voisi olla itsevarmempi kehässä. 

Fonacot’s Gassy Gatherina FIN19661/03 AVO EH1 

Suurikokoinen narttu. Voimakas kallo. Liikaa otsapengertä. Liian pyöreät ja vaaleat silmät antavat kovan ilmeen. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko, 

eturinta ja rintakehä. Erittäin hyvä luusto ja hyvät takakulmaukset. Hyvä väritys ja turkki. 

Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO H 

Hyvä koko, pää ja ilme. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja, mutta kantaa häntäänsä liian korkealla. Hyvä rintakehä. Riittävä luusto, mutta polvi ja kinner 

liian suorat ja kääntää takakäpäliään ulospäin. Liikkuu vapaasti sivulta, mutta erittäin epävakaasti takaa. Erittäin kaunis väritys ja miellyttävä luonne. 

Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 AVO H 

Hyvä koko. Riittävä kallo, mutta kuono-osa saisi olla leveämpi ja silmät tummemmat. Hieman lyhyt kaula. Hyvä runko. Saisi olla voimakkaammin 

kulmautunut sekä edestä että takaa. Liikkuu vapaasti sivulta, mutta ahtaasti takaa ja leveästi edestä. Hyvä väritys. Erittäin miellyttävä luonne. 

Private-Stefal Caileen FIN44287/04 AVO EH3 

Erittäin hyvä koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Kuono-osa voisi olla vahvempi ja silmät tummemmat. Hyvä kallo. Riittävä kaula. Erittäin hyvä runko 

ja rintakehä. Kohtuulliset kulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta askeleet voisivat olla pidemmät. Turkki erinomaisen puhdas ja 

hyväkuntoinen. 

Valkeakoivun Cyclamen FIN36632/01 AVO EH2 

Suuri, massiivinen narttu, jolla on liian pitkä lanneosa. Hyvä pään malli. Tummat, mutta liian pyöreät silmät. Hyvä kaula, suora ylälinja. Hyvä 

eturinta ja rintakehä. Suorat eturaajat. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu voimakkaasti, mutta liian ahtaasti takaa ja avoimesti edestä. Oikeanlainen 

turkinlaatu. 

Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 VAL ERI3 PN3 

Hieman alle keskikoon. Erittäin miellyttävä pää ja hyvä ilme. Hyvä kaula. Hieman roikkuva ylälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hieman heikot 

eturaajat. Riittävät takakulmaukset. Ihastuttava väritys. Liikkuu vapaasti sivulta, mutta hieman avoimesti edestä. 

Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 VAL ERI2 PN2 

Hyvä koko. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvä ilme. Hyvä kaulan pituus. Suora ylälinja, mutta hieman liian laskeva lantio. Hyvä eturinta. 

Hyvä, pitkä rintakehä. Erittäin hyvä luusto ja raajat. Oikeanlainen väritys ja puhdas turkki. Liikkuu vapaasti. 

Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI1 PN1 VSP 

Tasapainoinen, hyvän kokoinen narttu. Hyvä pään malli, mutta hieman liian pyöreät silmät. Hyvä kaula ja suora ylälinja, hieman laskeva lantio. Hyvä 

eturinta, erittäin hyvä rintakehä. Suorat eturaajat ja kohtuullisesti kulmautunut takaosa. Hyvä väritys, mutta hieman avoin turkki. Liikkuu erittäin 

vapaasti, mutta hieman liian avoimesti edestä. 

Barlis Feanna Yakarin FIN17544/99 VET EH1 

Suurikokoinen narttu. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet, mutta hieman vaaleat silmät. Erittäin hyvä kaula. Hieman pitkä runko. Hyvä eturinta ja 

rintakehä. Hyvä luusto. Liian suora polvi ja kinner. Liian avoin edestä. 

Gristan Xiamen FIN26302/99 VET EH2 

Keskikokoinen narttu. Hyvä kallo, mutta kuono-osa saisi olla vahvempi. Hyvä ilme. Riittävä kaulan pituus. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä runko. 

Luustoa saisi olla enemmän. Liikkuu vapaasti. Hyvä väritys, mutta hieman lyhyt turkki. 

 


