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Bernandos Austino 42444/06 JUN ERI1 VASERT
Hyvin rakentunut nuori uros. Komea pää. Oikeat mittasuhteet. Saisi olla paremmin kulmautunut
edestä ja takaa. Hieman löysät ranteet. Vahva runko ja luusto. Oikein ? häntä. Erinomainen turkki.
Hyvä väri. Liikkuu hyvin.
Berniitan Taika-Nalle 29898/07 JUN H 
Vielä kovin kapea nuorukainen, jolla hyvin lupaava komea pää. Toivoisin pidemmän kaulan.. Tulisi olla
paremmin kulmautunut edestä. Kääntää etukäpäliä liiaksi ulos. Eturinnan tulisi olla voimakkaampi.
Hyvät mittasuhteet. Köyristää liiaksi selkäänsä. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Liikkuu ahtaasti
takaa, epävakaasti edestä.
Bollbölen Jura Bonheur 55568/06 JUN HYL
Uhkaavasti käyttäytyvä nuorukainen, jolla hyvä pään malli. Oikeat mittasuhteet rungossa. Saisi olla
paremmin kulmautunut edestä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Vielä hieman kapea runko. Hyvä turkki
ja väritys. Tulee kouluttaa käyttäytymään paremmin vieraita kohtaan. Tänään käytöksen takia hylätty.
Hexa-Han Unico 15658/07 JUN H
Vielä kovin kapearunkoinen nuori uros. Pää saa voimistua. Kirsun tulisi olla tummempi. Hyvät
mittasuhteet. Oikea ylälinja. Ruskeat merkit tulisi olla punaisemmat. Liikkuu erittäin hyvin. Esiintyy
kovin turkittomassa kunnossa tänään. Nuori uros, joka tarvitsee aikaa kehittyäkseen ja kunnon turkin
päälleen.
Life Spring’s Marvelous 24951/07 JUN T
Pieni narttumainen nuori uros, jolla kovin kevyt pää, liian pyöreä kallo. Sillä tulisi olla pidempi kaula.
Tulisi olla paremmin kulmautunut raajoistaan. Vahva runko. Kääntää etukäpäliään liiaksi ulos. Selkä
antaa liiaksi periksi. Hyvä turkki ja väritys.
Primebern Thoughtful Theo 24090/07 JUN EH2
Pieni hyvin rakentunut nuori uros, jolla kaunis pää ja hyvä ilme, hyvä kaula. Oikein kulmautuneet
raajat. Raajat saisivat olla pidemmät. Vahva luusto. Hyvä turkki ja väritys. Liikkuu kauniisti. Hieman
pitkä lanne.
Berndante Figo-Gigolo 36531/06 NUO H
Hieman ujo, vahvarakenteinen nuorukainen. Hyvä pää. Oikea ilme. Hyvät mittasuhteet. Voisi olla
paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Jyrkkä lantio. Hieman periksi antava selkälinja. Oikea turkin
laatu, ei tänään parhaassa kunnossa. Liikkuu hyvin.
Jaarlin Artturi 27783/06 NUO EH3
Nuori uros, jolla erinomainen pää ja ilme. Hyvät mittasuhteet rungossa. Hyvä ylälinja. hieman
korkealla kannettu häntä. Saisi olla ? edestä. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Runko saa täyttyä.
Hyvä luusto. Hyvä karvan laatu. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, liian leveästi edestä. Seistessä hyvä
kokonaisuus.
Riccarron Pinocchio 25404/06 NUO ERI1 PU1 SERT CACIB ROP RYP 1 BIS 1
Aivan erinomainen nuori uros, jolla kaunis pää. Erinomainen kaula ja selkälinja. Hyvät mittasuhteet.
Erinomainen etu- ja takaosa. Vahva runko ja raajojen luusto. Voisi olla hieman lyhyempi
lanneosastaan. Kaunis turkki, hyvä väritys. Liikkuu erinomaisesti.
Riccarron Pluto 25405/06 NUO ERI2
Erittäin hyvärakenteinen vahvarunkoinen uros, jolla saisi olla voimakkaampi pää. Erinomaiset
mittasuhteet. Riittävästi kulmautuneet raajat. Vahva luusto. Toivoisin pidemmän kaulan. Liikkuu takaa
hyvin, edestä hieman leveästi. Erinomainen turkki ja väri. Hyvä kokonaiskuva.
Apassi 48536/05 AVO H
Hyvän kokoinen liian lihavassa kunnossa. Hyvä pää. Oikeat mittasuhteet. Riittävä kaula. Selkä antaa
liiaksi periksi. Vääntää etukäpäliään liiaksi ulos. Seisoo pihdissä takaraajoilla. Turkki ei parhaassa
kunnossa, liikkuu leveästi edestä, ahtaasti takaa. Liikkeessä kiertää liiaksi häntää. Seistessä hyvä
kokonaiskuva, mutta liikkuessa menttää linjojaan johtuen varmaan tuhdista kunnosta.
Berndante El-Ciril 33269/05 AVO EH
Hyvin rakentunut uros, jolla hyvä pää. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät
mittasuhteet. Toivoisin pidemmän kaulan. Runko saa kehittyä vielä. Vahva luusto. Liikkuu hyvin. Hyvä
turkin laatu.
Bollbölen Fransiskus 42716/04 AVO ERI4
Hyvin rakentunut hyvät mittasuhteet omaava uros, hyvä pää. Kirsu saisi olla tummempi. Vahva runko
ja raajojen luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Toivoisin enemmän kaulaa. Hyvä turkki. Liikkuu
erittäin hyvin. Saisi olla hieman kookkaampi.



Hexa-Han Pasifax 20787/03 AVO ERI2
Vahvarakenteinen hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä pää. Riittävä kaula. Voisi olla parempi
edestä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Hyvä luusto. Hieman aaltoileva turkki. Liikkuu takaa hyvin,
edestä leveästi. Kirsu voisi olla hieman tummempi.
Janipan Xseri 17731/03 AVO ERI1
Komea hyvin rakentunut uros. Oikeat mittasuhteet. Erittäin hyvä pää. Kaunis ylälinja. vahva runko.
Erinomainen etu- ja takaosa. Oikein kannettu häntä. Hyvä turkinlaatu, ei parhaassa kunnossa. Liikkuu
kauniisti. Erinomainen kokonaisuus.
Maroussia Chrysler-Cowboy 45493/04 AVO ERI3
Hyvin rakentunut, hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä pää. Hieman lyhyt kaula. Vahva runko.
Hyvä luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä turkki ja väri. Liikkuu hyvin. Hyvä kokonaisuus.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU2
Hyvin kaunis uros, jolla erinomainen pää. Toivoisin pidemmän kaulan. Erinomainen runko ja raajat.
Liikkuu erinomaissti. Kaunis turkki. Kaunis kokonaisuus.
Berndante Chocco 39235/03 VAL ERI
Vahva hyvin rakentunut, hyvin voimakaspäinen uros. Vahva runko ja raajaluusto. Ei kaikkein
parhaassa turkissa tänään. Liikkuu hyvin.
Bernerdalens Quattro 12601/04 VAL ERI2 PU3
Hyvin kaunislinjainen hieman kapeapäinen uros. Kaunis kaula. Erinomainen etu- ja takaosa. Vahva
runko ja raajojen luusto. Liikkuu hyvin kauniisti. Esiintyy tänään hieman lyhyessä turkissa. On muuten
hyvin kaunis kokonaisuus.
Rajköörin Dohvelisankari 31778/02 VAL EH
Keskikokoinen uros, jolla on hyvä pää. Lyhyt kaula. Tulisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa.
Riittävä runko ja raajojen luusto. Seisoo ja kulkee takaraajat liiaksi rungon alla. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Lucky Luke 19275/04 VAL ERI3 PU4
Erinomaisesti rakentunut uros, jolla komea pää. Kaunis kaula. Erinomainen etuosa samoin takaosa.
Hieman pitkä lanne. Erittäin hyvä turkki. Hyvä väritys, mutta oikeassa eturaajassa hieman korkea
sukka. Liikkuu erinomaisesti.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI4
Vahvarakenteinen hyvin rakentunut uros, jolla saisi olla hieman voimakkaampi pää. Kaunis ylälinja.
oikeat mittasuhteet. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvin. Erinomainen turkki, kaunis väri.
Erinomainen kokonaisuus.
Zweierteam Cereus 16381/99 VET ERI1 VSP-VET
Erinomainen 9v uros, jolla kaunsi pää. Oikeat mittasuhteet. Vahva runko. Oikein kulmautuneet raajat.
Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin.
Sennenhund Rossii Teddy Bear Sharmel RKF2001134 JUN EH
Hyvin rakentunut nuori narttu, jolla hyvä pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Rungon tulisi olla täyteläisempi.
Riittävästi kulmautunut. Oikein kannettu häntä. Hyvä luusto. Ei parhaassa turkissa tänään. Tarvitsee
hieman lisää aikaa kehittyäkseen. Liikkuu kauniisti.
Berniitan Taika-Tuuli 29902/07 JUN T
Kovin ujo, ei anna mielellään koskea itseensä. Saisi olla täyteläisempi pää. Vankka runko, hyvä
luusto. Oikein kannettu häntä. Periksi antavat ranteet. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Hyvä turkin
laatu, hyvä väri. Antaa hieman lyhytraajaisen vaikutelman. Iän kanssa saatava lisää itseluottamusta.
Fridkullas Wilmalotta 29060/07 JUN EH4
Hyvin rakentunut nuori narttu. Lupaava pää. Oikeat mittasuhteet rungossa. Hyvä ylälinja. oikein
kulmautuneet raajat. Vahva luusto. Runko saa vielä kehittyä. Ei parhaassa turkissa tänään. Hyvä
väritys. Hyvin lupaava, mutta tarvitsee aikaa kehittyäkseen rungoltaan. Turkki saisi olla paremmassa
kunnossa.
Gabriela van de Klaverhoeve 20909/08 JUN EH 
Hyvin rakentunut kookas narttu, jolla hieman kapea pitkä kuono. Hieman liian pyöreä kallo. Riittävä
kaula. Vahva runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Riittävä luusto. Liikkuu tasaisesti. Saisi olla
kiinteämmässä kunnossa.
Goldbear’s Qualitystreet 16050/07 JUN ERI1 PN1 SERT VSP 
Vallan viehättävä, todella lupaava nuori narttu, jolla kaunis pää. Erinomainen kaula ja selkälinja.
Erinomainen etu- ja takaosa. Erinomainen luusto. Erinomainen turkinlaatu. Kaunis väritys. Liikkuu
erinomaisesti. Hyvin kaunis kokonaisuus.



Maroussia Halina 51141/06 JUN ERI2
Erinomaisesti rakentunut, kaunislinjainen narttu, jolla erinomainen pää. Kaunis etu- ja takaosa.
Erinomainen kaula. Runko saa hieman kehittyä. Vahva luusto. Hyvälaatuinen karva. Kaunis väri,
liikkuu erinomaiseti.
Zweierteam Montana 19594/07 JUN EH3
Vahvarakenteinen, hyvät mittasuhteet omaava nuori narttu, jolla hyvä kuono. Liian pyöreä kallo. Saisi
olla paremmin kulmautunut edestä. Riittävä takaraajojen kulm. liikkuu hieman lyhyin askelin edestä,
jäykästi takaa. Seistessä hyvä kokonaisuus.
Alpigiano Celeste Cimbra 37861/06 NUO H
Vielä hieman kehittymätön nuori narttu. Saisi olla täyteläisempi pää. Hyvät mittasuhteet. Riittävä
kaula. Runko ja raajojen luusto saisi olla vahvempi. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvin
kulmautunut takaa. Hieman korkea häntä. Voisi liikkua pidemmällä askeleella. Oikea turkin laatu, joka
ei parhaassa kunnossa. Tarvitsee hieman lisää aikaa.
Bendoran Adele 28344/06 NUO ERI1 PN4 VASERT
Kaunis, hyvärakenteinen nuori narttu, jolla kaunis pää. Erinomainen kaula ja selkälinja. Hyvin
kulmautuneet raajat. Vahva luusto. Liikkuu aivan erinomaisesti. Ei parhaassa turkissa tänään. Muuten
hyvin kaunis kokonaisuus.
Bendoran Ambrosia 28346/06 NUO EH2
Vahvarakenteinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Selkälinja saisi olla kiinteämpi. Hieman
lyhyt olkavarsi. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Hyvä turkki. Liikkuu melko jäykästi ja hieman
epävakaasti edestä. Ajan kanssa saa kiinteytyä.
Riinaciina 41127/06 NUO T
Kovin ujo narttu, joka ei anna mielellään koskea itseensä. Kevyt kuonoinen pää. Isot pyöreät silmät,
jotka saisivat olla tummemmat. Vahva runko. Riittävä luusto. Pitäisi olla paremmin kulmautunut
edestä. Hyvät takaraajojen kulmaukset. Liikkuu lyhyin askelin. Hyvä turkin laatu. Sen tulee saada
enemmän itseluottamusta.
Zweierteam Lunaria 22386/06 NUO EH3
Hyvälinjainen narttu, jolla kaunis pää. Erinomainen kaula. Rungon tulisi olla täyteläisempi. Hyvin
kulmautuneet raajat. Riittävä luusto. Liian korkealla kannettu häntä. Hyvä turkin laatu. Liikkuu
tasaisesti. Tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen. Seistessä hyvä lupaava kokonaisuus.
Astana 48537/05 AVO EH
Kookas, hyvin rakentunut narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, kaula ja selkälinja. Saisi olla
paremmin kulmautunut edestä. Riittävät takaraajojen kulmaukset. Vahva runko. Riittävä luusto.
Liikkuu lyhyin, jäykin askelin. Ei parhaassa turkin kunnossa tänään. Seistessä hyvä kokonaisuus.
Berndante Esme-Ralda 33275/05 AVO ERI3
Hyvin rakentunut narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, kaula ja selkälinja. Hieman lyhyt olkavarsi.
Hyvin kulmautunut takaa. Vahva luusto ja raajat. Erittääin hyvä turkki. Liikkuu tasaisesti ja riittävällä
askelpituudella. Erittäin hyvä kokonaisuus. 
Elokarin Pella 53854/05 AVO EH
Keskikokoinen narttu, jolla kaunis pää. Hyvä kaula. Selkä antaa hieman periksi. Tulisi olla paremmin
kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä runko. Vahva luusto. Hieman liian periksi antavat ranteet. Saisi
liikkua pidemmällä askeleella. Erittäin hyvä karvanlaatu ja kaunis väri.
Fonacot’s Gassy Gatherina 19661/03 AVO ERI1
Erinomaisesti rakentunut, kookas narttu. Voimakas pää. Isot pyöreät, melko vaaleat silmät. Turhan
jyrkkä otsapenger. Kaunis kaula ja selkälinja. Erinomaisesti kulmautuneet raajat. Vahva runko ja
luusto. Liikkuu kauniisti. Erittäin hyvä turkin laatu.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 AVO ERI2
Erinomaisesti rakentunut narttu, hyvä pää, kaunis kaula ja selkälinja. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvin
kulmautuneet raajat. Ruskeat värimerkit saisivat olla tummemmat. Hieman aaltoileva karva. Liikkuu
kauniisti. Hyvin kaunis kokonaisuus.
Momandan Suhina Lempi. 41546/05 AVO ERI4
Hyvin rakentunut narttu, jolla hyvä pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Hieman pitkä lanne. Erinomaisesti
kulmautuneet raajat. Riittävä runko. Hieman lyhytraajainen. Erinomainen turkki. Liikkuu kauniisti.
Hyvä kokonaisuus.
Rockelstad Odessa 50941/05 AVO H
Suuri urosmainen narttu, jolla voimakas pää. Liian vaalea kirsun pigmentti. Hyvät mittasuhteet. Hyvä
ylälinja. voimakas runko. Vahva raajojen luusto. Aaltoileva karva. Eturaajoissa kovin korkealle tulevat
sukat. Liikkuu tasaisesti. Kokonaisuudessaan sen tulisi antaa narttumaisempi kuva.



Sennenhund Rossii Esmeralda RKF1756109 AVO EH
Hyvänkokoinen narttu. Hyvä pää. Hyvä runko ja riittävä luusto. Sen pitäisi olla paremmin kulmautunut
edestä ja takaa. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Melko lyhyt turkki tänään. Hyvä väri. Liikkuu lyhyin,
jäykin askelin. Seistessä hyvä kokonaiskuva.
Amoroosa 19108/01 VAL ERI3
Hyvälinjainen narttu, jolla hyvä pää, vaaleat silmät. Hyvät mittasuhteet. Vahva runko ja luusto. Liikkuu
takaa hyvin, edestä leveästi. Hyvä turkki ja väri.
Nashira av Milkcreek RKF1508331 VAL ERI
Narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Liian kapea pää. Kevyt kuono. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Saisi olla täyteläisempi runko. Liikkuu lyhyin, jäykin askelin. Hyvä turkin laatu.
Seistessä hyvä sivukuva.
Olgelsel Ilaura RKF1806010 VAL EH
Vahvarakenteinen narttu. Hyvä pää. Lyhyt kaula. Selkä antaa liiaksi periksi. Tulisi olla paremmin
kulmautunut edestä. Riittävät kulmaukset takaraajoissa. Riittävästi runkoa. Liikkuu lyhyin, jäykin
askelin. Ruskeat värimerkit saisivat olla tummemmat.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL ERI2 PN3 VACACIB
Voimakas, hyvinrakentunut narttu. Hyvä pää. Oikeat mittasuhteet. Hyvä kaula. Oikein kulmautuneet
raajat. Vahva luusto. Kaunis väritys. Turkki ei parhaassa kunnossa. Liikkuu hyvin.
Riccarron La Fayette 19280/04 VAL ERI1 PN2 CACIB
Hyvin kaunis narttu. Kaunis pää. Voimakas runko. Hyvä kaula. Vahva luusto. Oikein kulmautuneet
raajat. Erinomainen turkki. Kaunis väri. Liikkuu aivan erinomaisesti.
Riccarron Milla Magia 25732/04 VAL ERI4
Vahva hyvinrakentunut narttu, jolla vahva pää. Saisi olla enemmän kaulaa. Erinomainen etu- ja
takaosa. Vahva luusto. Erinomainen turkki. Kaunis väri. Voisi olla hieman narttumaisempi.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 ROP-VET
Kaunis, hyväkuntoinen hyvinrakentunut veteraaninarttu. Hyvä pää. Oikeat mittasuhteet. Kaunis turkki.
Liikkuu hyvin.


