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Black Indira’s Bertozz 37665/07 JUN EH1
Tyypillinen urosmainen, vahvaluustoinen ja hyvänkokoinen. Pää ei ole vielä valmis. Silmät saisivat
olla mantelinmuotoisemmat. Hyvät korvat ja purenta. Sopusuhtainen, karva vielä melko lyhyttä. Hyvä
rakenne. Hyvät liikkeet. Kaunis ja oikea väritys. Miellyttävä kehäkäyttäytyminen.
Jolidan Andante 22287/07 JUN H
Tyypillinen nuori uros, jolla on hyvä koko ja rungon mittasuhteet oikeat. Hyvä rungon profiili. Tummat
silmät ja vahva purenta. Vielä hyvin kesken kehityksen. Hyvä kaula ja selkä. Vahvaluustoinen. Sen
tulisi liikkua leveämmin takaa ja etuliikkeet ovat harovat. Hyvät värimerkit. Hyvä kehäkäyttäyminen.
Night Rider De Marais Champagne SHSB662367 JUN H
Vahvaluustoinen. Hyvä luonteinen. Hyvin liikkuva uros, joka saisi lanneosaltaan olla hieman lyhyempi.
Pään tulisi olla näyttävämpi. Hyvät silmät ja purenta ja värimerkit sekä karvanlaatu. Hyvät tassut.
Hieman matala hännänkiinnitys.
Bernandos Austino 42444/06 NUO H
Hyväluonteinen, urosmainen. Vahvaluustoinen. Hyvä muotoinen pää. Tummat silmät. Hyvä purenta.
Ylälinjan tulisi olla parempi. Vahva selkä. Hyvä eturinta ja rinnansyvyys. Sen tulisi liikkua
tehokkaammin takaa, hyvin edestä. Hyvät värimerkit ja karvanlaatu. Nostaa häntänsä mielellään.
Bernandos Aygon 42441/06 NUO H
Vahvaluustoinen. Hyväluonteinen. Sopivan kokoinen uros. Erittäin miellyttävä pää ja pään profiili.
Silmät hieman pyöreät ja niiden tulisi olla tummemmat. Kaulalinjan olisi olla parempi. Hieman suora
edestä. Vahva, hyvä runko ikäisekseen. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Vielä kapea edestä.
Funatic Taittinger 46738/06 NUO ERI1 PU3 SERT
Kaunis nuori uros. Maskuliininen, harmooninen rakenne. Erinomainen ylälinja. Vahva luusto. Pää ei
ole vielä valmis. Hyvä ilme, korvat ja purenta. Näyttävä, hyvä karvanlaatu, värimerkit. Hyvät joustavat
liikkeet. Hyvä kehäkäyttäyminen.
Berndante El-Ciril 33269/05 AVO H
Hyväluonteinen. Hyväkokoinen, urosmainen. Kaunis pää. Hyvät silmät. Seistessä parempi kuin
liikkeessä. Hyvä purenta ja silmät. Kapea edestä ja eturinta tulisi olla selvempi. Tulisi liikkua
voimakkaammin takaa. Karvapeite on lyhyt, oikeat värimerkit. Nostaa häntänsä melko korkealle.
Doremis Wonder Waldemar Brad 44934/06 AVO EH1
Urosmainen, hyväluonteinen ja kokoinen, vahva. Pää saisi olla kallo-osaltaan leveämpi. Hyvä pään
profiili. Saisi olla hieman ryhdikkäämpi. Erinomainen luusto, karvan tulisi olla pitempi. Hyvät
värimerkit.
Hexa-Han Pasifax 20787/03 AVO H
Vahvaluustoinen, hieman pitkähkö uros, hyvin urosmainen. Tyypillinen pään profiili. Tummat silmät.
Hyvä purenta. Selkä antaa periksi. Hyvä eturinta ja rinnansyvyys. Liikkuu hyvin takaa ja meloen
edestä.
Karesinda’s Qiralman Dantalian 20165/08 AVO T
Sopivan kokoinen, urosmainen, arasti käyttäytyvä. Pään ilmettä häiritsevät suuret, vaaleat silmät.
Hyvä kaula ja selkälinja. Ongelma on takaosa, se on heikko. Hyvät värimerkit. Melko lyhyt karva.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI3
Urosmainen, vahvaluustoinen. Hyväluonteinen. Toivoisin voimakkaampaa päätä, hieman enemmän
kaulaa. Hyvä vahva runko ja selkä. Erinomainen takaosa. Hyvät tassut. Liikkuu kauniisti. Melko lyhyt
karva.
Berndante Chocco 39235/03 VAL EH
Hyvin urosmainen. Hyväluonteinen, vahvaluustoinen, saisi olla vahvempi lanneosaltaan. Hyvä
purenta ja korvat. Tummat silmät. Kaunis kaulalinja. Sen tulisi liikkua paremmin takaa ja
ennenkaikkea edestä. Hyvät värimerkit ja häntä. Liikkuu sivusta kauniisti.
Dobrynya Nikitich Iz Bolshogo Doma RKF1767496 VAL H
Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen uros, joka ei lainkaan näytä temperamenttiä. Pää saisi olla
voimakkaampi. Unelias ilme. Hyvä purenta. Kapea kauttaaltaan, sen tulisi olla lihavampi. Hyvät
värimerkit. Hyvä karvanlaatu. Ahtaat etu- ja takaliikkeet.
Huuko 37276/01 VAL EH4
Urosmainen, hyväluonteinen. Kaunis pää, erinomainen ilme. Hieno pään profiili. Eturinnan tulisi olla
selvempi. Vahva luusto. Karvapeite on himmeä. Liikkuu voimattomasti takaa. Hyvät värimerkit.



Maroussia Sidney 33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP RYP 4
Kaunis, harmoonisesti rakentunut uros, joka on hyvä rotunsa edustaja. Ryhdikäs, vahvaluustoinen ja
runkoinen. Erinomainen etuosa. hyvin kaunis pään profiili ja ilme. Erinomainen syvä ja vahva runko.
Hyvät värimerkit. Rodunomaiset hyvät liikkeet.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI2 PU2 CACIB
Hyvänkokoinen, hyväluonteinen. Vahvarunkoinen. Pää saisi olla voimakkaampi. Hyvä kuono-osa ja
purenta. Sopusuhtainen rungoltaan ja vahva. Toivoisin hieman enemmän ryhtiä. Hyvät liikkeet. Hyvät
värimerkit.
Bernario Adalmina 46893/07 JUN EH4
Narttumainen, hyvänkokoinen, hyväluonteinen. Pää saisi olla leveämpi kallo-osaltaan. Erinomainen
ilme. Eturinnan tulisi olla selvempi. Vahvaluustoinen. Ylälinjan tulisi olla parempi. Ikäisekseen hyvä
runko. Hyvät värimerkit ja turkki. Saisi liikkua paremmin takaa.
Bernarossa Desiderio 25514/07 JUN H
Hyväluonteinen ja luustoinen narttu. Ikäisekseen hyvä runko. Pää turhan kapea. Tummat silmät. Hyvä
purenta. Eturinnan tulisi olla selvempi. Rungon pituus häiritsee. Hyvät värimerkit. Saisi liikkua
leveämmin takaa ja haroo etuliikkeillään, sivuliikkeet näyttävät.
Bernarossa Dimare 25515/07 JUN H
Hyväluonteinen nuori narttu, joka saisi olla lyhyempi. Pään tulisi olla näyttävämpi. Hyvä purenta.
Suuret korvat. Notkoselkäinen. Hyvä eturinta. Kauniit sivuliikkeet. Saisi liikkua leveämmin takaa.
Hyvät värimerkit.
Bernarossa Dormita 25517/07 JUN H
Narttumainen, hyväluonteinen. Pää on kapeahko. Hyvä ilme. Ryhtiä saisi olla enemmän. Takaosan
tulisi olla voimakkaampi. Hieman takakorkea, tulisi liikkua paremmin. Hyvä häntä.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 JUN EH3
Narttumainen, hyväluonteinen, tyypillinen. Aavistuksen matalaraajainen. Hyvä luusto. Kaunis pään
profiili, hyvä ilme. Hieman epätasainen purenta. Hyvä karvanlaatu ja purenta. Hyvä häntä. Hyvät
korvat. Viehättävä luonteinen. Liikkuu suhteellisen hyvin.
Berndante Gueen of Zsuzsa 36290/07 JUN EH
Hyvin vahvaluustoinen ja runkoinen juniori. Saisi olla aavistuksen lyhyempi. Kuono-osan tulisi olla
lyhyempi. Hyvä purenta. Eturintaa saisi olla enemmän. Hyvät värimerkit ja karvanlaatu. Saisi liikkua
paremmin edestä.
Funatic Supernatural 54674/06 JUN EH2
Vielä hieman pentumainen, mutta hyvin liikkuva. Kapeahko pää, liian vaaleat silmät. Seistessä hyvin
kaunis profiili. Hyvin harmooninen rakenne. Kaunis ylälinja. Hyvät värimerkit.
Goldbear’s Qismet 16049/07 JUN H
Oikeat mittasuhteet omaava narttu. Toivoisin parempaa päätä. Hyvä etuosa. vahva luusto ja vahva
hyvä selkä. Ikäisekseen hyvä runko, seistessään paljon parempi kuin liikkeessä. Liikkeiden tulisi olla
tehokkaammat. Hyvät värimerkit.
Halesbern Scandi Dantalian 29697/08 JUN H
Urosmainen, hyvin kookas narrtu, jonka pää ei ole rodunomainen. Hyvä purenta ja kaula ja selkälinja,
sen tulisi liikkua tehokkaammin, etuliikkeet ovat monimutkaiset. Hyvät värimerkit. Luonne on hyvä.
Hexa-Han Unelma 15660/07 JUN H
Narttumainen, hyväluonteinen ja kokoinen. Hyvin kaunis pään profiili ja ideaali silmät. Eturinnan tulisi
olla selvempi. Vahva luusto. Sen tulisi olla vakaampi takaa, kauhoo etuliikkeissä.
Maroussia J’adore 26496/07 JUN ERI1 PN2 VASERT
Tasapainoinen, tyypillinen narttumainen vahvaluustoinen. Hyvä pää, joskaan ei vielä aivan valmis.
Parempi liikkuessaan kuin seistessään. Hyvä purenta. Hyvä runko ja tassut. Värimerkit oikeat.
Rodunomaiset liikkeet. Hyvä häntä.
Alpweiden Åbba Dabbaduu 35384/06 NUO EH2
Hieman levottomalta vaikuttava hyväntyyppinen narttu. Hyvänmuotoinen pää. Vahvaluustoinen ja
runkoinen. Sopusuhtainen. Rodunomainen liikunta. Kauniit värimerkit. Hyvä häntä ja tassut.
Maroussia Harmonie 51142/06 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Hyvä narttu, jolla ihastuttava olemus ja luonne. Hyvä pää, sopusuhtainen kaunis rakenne ja liikkuu
sivusta kauniisti. Hyvä häntä. Hyvät väriemrkit. Hyvä kokonaisuus.
Bendoran Adele 28344/06 AVO Eri1 PN3 VACACIB
Oikeantyyppinen, joka voisi olla aavistuksen lyhyempi rungoltaan. Hyväilmeinen pää. Matala lyhyt
kinner. Erinomainen etuosa ja runko. Hyvä häntä. Hyvin rodunomaiset liikkeet. Oikeat värimerkit.
Hyvä luonne ja häntä.



Maroussia Adelheid 19388/04 AVO EH2
Kauniin tyyppinen, vahvarunkoinen. Hyvä ylälinja. erittäin vahva luusto. Hyvin rodunomaiset, hyvät
liikkeet. Pigmentti kirsussa ei ole täysin musta. Hyvä häntä.
Mettänpeikon Hertta-Ässä 43658/05 AVO T
Hyväluonteinen, hyväkokoinen, narttumainen. Rungon ääriviivat ovat hyvät. Pään ilmettä häiritsee
pyöreät, vaaleat silmät. Ongelmana on takaosa, joka on huonosti kulmautunut ja takaliikkeet ahtaat ja
etuliikkeiden tulisi olla paremmat. Hyvät värimerkit.
Riccarron Nami Nami 49101/05 AVO T
Urosmainen, vahvaluustoinen, hyvin kookas narttu. Pään tulisi olla parempi, kuonopigmentin samoin.
Hyvä kaula ja runko ja oikeat rungon mittasuhteet. Uroksen luusto. Sen tulisi liikkua paremmin takaa.
Hyvät värimerkit.
Daly Iz Bolshogo Doma RKF1767503 VAL EH2
Narttumainen, hieman matalaraajainen. Erittäin kaunis nartun pää. Hyvä ilme, purenta ja korvat. Hyvä
kaula, selkälinja ja luusto. Hyvät värimerkit. Ei käytä häntäänsä liikkeessä lainkaan.
Maroussia Xidnina 35293/03 VAL ERI1 PN4
Vahvaluustoinen ja runkoinen. Kookkaan puoleinen, mutta silti hyvin narttumainen. Pää saisi olla
hieman parempi. Erinomainen kaula ja selkälinja. Tasapainoinen narttu. Erinomainen runko. Liikkuu
hyvin rodunomaisesti. Hyvin näyttävä. Hyvät värimerkit.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL H
Hyvänkokoinen, hyväluonteinen narttu, jolla sopiva luusto. Tummat, mutta hieman pyöreät silmät.
Kirsun pigmentti ei täysin musta. Seistessään parempi kuin liikkuessa. Takaliikkeet ahtaat. Karvapeite
on hyvin lyhyttä. Hyvät värimerkit.
Barlis Feanna Yakarin 17544/99 VET EH
Hyvin säilynyt veteraani. Hyväluonteinen, vahvaluustoinen. Hyvä ilme ja purenta ja korvat. Liikkuu
takaa hyvin, edestä kauhoen. Saisi olla hieman lyhyempi rungoltaan.


