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Amandelman Buster Fin28659/07 JUN ERI2
Erittäin voimakas, suuri ja massakas uros, jolla on erittäin hyvä luuston vahvuus. Erittäin voimakas
pää, hyvin kannetut korvat, tummanruskeat hyvänmuotoiset silmät. Täydellinen saksipurenta. Hyvät
etu- ja takakulmaukset. Voimakas selkä. Hyvä alalinja. Riittävän syvä ja leveä rinta, heikko alarinta.
Liikkuu voimakkaalla työnnöllä, laajat etuliikkeet, joiden tulee vielä kiinteytyä.
Bernarossa Enzo Lorenzo Fin38753/07 JUN EH
Voimakas ja massava uros. 11 kk vanha. Voimakas uroksen pää, jonkin tosin tulee vielä muotoutua.
Keskiruskeat silmät, hyvinkannetut korvat. Vahva saksipurenta. Hyvä luuston vahvuus. Etukulmaukset
voisivat olla selvemmät, takakulmaukset ok. Selän tulee vielä kiinteytyä, rinta on hyvänmuotoinen ja
syvä. Hyvä alalinja. Takaliikkeet eivät ole aivan ihanteelliset, etuliikkeet ovat liian leveät ja löysät.
Tasainen luonne, voisi olla hieman vilkkaampi.
Berniitan Taika-Nalle Fin29898/07 JUN ERI3
Suuri, voimakas, massakas uros, jolla on voimakas pää ja tummanruskeat silmät. Vahva
saksipurenta, hieman avoimet huulet. Sopiva luusto. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Suora selkä Syvä
leveä rinta ja hieman eturintaa. Liikkuu voimakkaasti hyvällä takaraajan työnnöllä, tosin takaa hieman
ahtaasti ja etuliikkeiden tulee kiinteytyä. Erinomainen luonne.
Bernissimo Baranprimo Fin39019/07 JUN ERI 
11 kk vanha oikeankokoinen uros. Hyvälinjainen pää, jonka pitää tosin vielä vahvistua. Hyvät korvat.
Tummanruskeat, hyvänmuotoiset silmät. Voimakas saksipurenta. Erittäin hyvät etu- ja
takakulmaukset.Erittäin hyvä eturinta. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Karvapeite on lyhyt ja lähtenyt.
Liikkuu hyvin voimakkaasti, takaa hyvin, edestä vielä erittäin löysästi ja leveästi ja hieman kahdella
raiteella. Ystävällinen ja tasainen luonne. Karvapeitteestä ja liikkeistä huolimmatta saa erinomaisen.
Duke Eragon Av Lee Armand NO6467/07 JUN ERI1 PU4 VSP-JUN
Keskikokoinen voimakas uros. Erittäin hyvä luuston vahvuus. Jo tämän ikäisen hyvä uroksen pää ja
hyvin kannetut korvat. Kaunis silmien väri. Hyvän muotoiset silmät ja voimakas saksipurenta. Kaunis
kaula-selkälinja. Erittäin kaunis voimakas selkä. Etu-ja takakulmaukset ok. Hyvä ylälinja. Kaunis sileä
turkki. Liikkuu sujuvasti ja hyvällä työnnöllä ja askelpituudella. Ystävällinen, hyvin iloinen luonne.
Frodo v.d Buut Vrij Hoeve Fin57170/07 JUN ERI
Keskikokoinen uros, voimakas runko ja luuston vahvuus. Pään asennon ja ei niin hyvän kaula-
selkälinjan vuoksi vaikuttaa hieman pitkältä. Pää on kaunismuotoinen, kantaa hyvin korviaan. Kauniin
väriset ja hyvänmuotoiset silmät. Etu- ja takakulmaukset ok. Uroksen tulee tulla suoremmaksi ja
voimakkaamaksi. Alalinja on ok. Liikkuu erinomaisesti edestä ja takaa
Jaarlin Bassador Fin43522/07 JUN EH
Ikäisekseen (10 kk) erittäin suuri koira, jolla on tasapainoiset ääriviivat. Kaunis uroksen pää, hyvin
kannetut korvat.Keskiruskeat, hyvänmuotoiset silmät. Erittäin voimakas saksipurenta. Edessä ja
takana riittävät kulmaukset. Selkä on voikas ja suora. Hyvä rinnansyvyys. Hyvä vatsalinja. Seisoo
edestä ranskalaisittain, köyristää liikkeessä hieman lannetta ja siksi selkä ei vaikuta suoralta. Liikkuu
hyvällä työnnöllä, mutta edestä erittäin löysästi. Luonne on hieman jännittynyt. Etuliikkeiden ja
kaartuvan selän ja eturaajojen asennon vuoksi saa EH:n.
Jaarlin Birger Fin43521/07 JUN H
10 kk ikäinen, hyvän kokoinen. Rungon tulee kauttaaltaan vielä muotouta. Hyvä pään muoto, hyvin
kannetut korvat. Tummanruskeat silmät. Erittäin voimakas saksipurenta. Runkoon sopiva pään muto.
Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Selän tulee vielä kiinteytyä. Rinta on riittävän syvä. Liikuu
edestä hyvällä voimakkuudella, takaa hieman ahtaasti ja edestä löysästi. Väistää jatkuvasti
kosketeltaessa, luonteen ja liikkeiden vuoksi saa tänään arvosanaksi hyvä.
Life Springs Marvelous Fin24951/07 JUN ERI4
Voimakas, keskikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuus. Kaunis uroksen pää ja
hyvin kannetut korvat. Voimakas saksipurenta. Etu- ja takakulmaukset ok. Hyvä selkälinja, riittävä
rinnan syvyys ja heikko eturinta. Liikkuu hyvällä askeleella työnnöllä, edestä hieman löysästi. Hyvä
turkki, hieman avoin. Rauhallinen luonne.



Maroussia Jazzy Jewel Fin26499/07 JUN ERI
Voimakas, hyvänkokoinen nuori uros. Sopiva luustonvahvuus. Voimakas uroksen pää. Hyvin kannetut
korvat. Kauniinväriset ja hyvänmuotoiset silmät. Voimakas saksipurenta. Selkä on suora ja kiinteä.
Hieman nouseva vatsalinja. Rinta on riittävän syvä ja hieman eturintaa. Liikkuu hyvällä työnnöllä,
takaa hyvin, edestä hieman leveästi. Ystävällinen, rauhallinen luonne. Kokonaiskuva on erinomainen.
Bernandos Aygon Fin42441/06 NUO ERI4
Oikeankokoinen nuori uros. Sopiva luuston vahvuus. Seisoo edestä raajat ulospäin. Voimakas pää,
hyvinkannetut korvat. Oikeanväriset silmät. Voimakas saksipurenta, jossa tosin I1 ja I3 vasemmalla ja
oikealla ovat hieman edessä. Etu- ja takakulmaukset voisivat olla paremmat. Hieman lyhyt kaula,
suora ja voimakas selkä. Syvä rintaosa, hieman eturintaa. Hyvä vatsalinja. Liikkuu hyvällä takaraajan
työnnöllä, edestä erittäin löysästi. Rauhallinen luonne. Kokonaiskuva oikeuttaa vielä Erinomaiseen.
Bernarossa Cherokee Fin40632/06 NUO ERI2
Voimakas uros, hyvä massa, oikea koko. Voimakas pää ja hyvin kannetut korvat, jotka on asettuneet
hieman syvälle. Kauniit tummanruskeat hyvänmuotoiset silmät. Voimakas saksipurenta. Etu- ja
takakulmaukset riittävät, selkä on suora. Rintaosa riittävän syvä. Hyvä alalinja. Liikkuu sujuvasti,
muttei aivan moitteettomasti takaa vasemmalta ja etuosan tulee kiinteytyä. Erittäin hyvä luonne.
Hieman korkea häntä.
Funatic Taittinger Fin46738/06 NUO ERI1 PU3 VA-SERT
Suuri, voimakas nuori uros. Hyvä massa ja erittäin hyvä luuston vahvuus. Pään muoto on erittäin
kaunis. Tummanruskeat silmät. Voimakas saksipurenta. Hyvät olka- ja reisikulmaukset. Kinner on
hieman ylikulmautunut. Suora ja kiinteä selkä, rinnan syvyys on hyvä. Hyvä eturinta, tasainen
vatsalinja. Liikkuu hyvällä työnnöllä ja laajoin liikkein. Esiintyy varmasti ja rauhallisesti. Kaunis sileä
turkki. Vetää kintereitä hieman sisään (pihtikinttuisesti).
Merry Mistel's Sancho Fin39375/06 NUO ERI3
Oikeankokoinen nuori uros. Riittävän vahva runko. Voimakas luusto. Kaunis pää, oikealla kuonossa
hieman liikaa valkoista. Hyvin kannetut korvat. Tummanruskeat hyvänmuotoiset silmät. Erittäin
voimakas saksipurenta. Etu- ja takakulmaukset voisivat olla selvemmät. Suora selkälinja. Riittävä
rinnan syvyys, rinta voisi olla leveämpi. Alalinja nousee hieman. Liikkuu riittävällä työnnöllä, takaa
hyvin, takaa hyvin, edestä erittäin löysästi.
Adesa's Pushing The Limit WS08770201 AVO ERI1 PU2 SERT FIN MVA
Oikeankokoinen täysikasvuinen uros. Kaunis uroksen pää. Hyvät korvat! Keskiruskeat,
hyvänmuotoiset silmät ja voimakas saksipurenta. Hieman pitkä. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Selkä
on suora ja kiinteä. Syvä rinta ja erittäin hyvä eturinta. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Erittäin kaunis
hyvin hoidettu sileä turkki. Erittäin rauhallinen ja varma luonne.
Bernarossa Adonis Fin20949/05 AVO ERI3 
3 vuotta, keskikokoinen, riittävän massan ja sopivan luustonvahvuuden omaava uros. Miellyttävä pää,
jossa hieman takana ja avoimena kannetut korvat. Tummanruskeat hyvänmuotoiset
silmät.Saksipurenta. Riittävät etu- ja takakulmaukset. Syvä rinta, riittävän leveä ja hyvä eturinta.
Suora ja kiinteä selkä. Liikkuu sujuvasti, takaa hyvin, edestä löysästi. Hyvä luonne. Sileä turkki.
Bernoban Aikapoika Fin31588/06 AVO EH
2 vuotias keskikokoinen uros. Tasapainoinen runko ja sopiva luusto. Kaunis uroksen pää ja hyvin
kannetut korvat. Kauniit tummanruskeat hyvänmuotoiset silmät. Etukulmaukset ovat hyvät, reisikulma
liian suora. Selkä on suora ja kiinteä. Rintaosa on riittävästi kaareutunut ja voisi olla syvempi.
Kinnerkulmaukset voisivat olla paremmat. Liikkuu sujuvasti, takaa riittävällä askelpituudella ja edestä
erittäin löysästi ja kääntää kyynärpäitä ulospäin. Erinomainen rauhallinen luonne.
Bollinger du Hameau des Baronnies Fin17586/07 AVO ERI
Nuori uros, hyvä koko ja substanssi. Erittäin tasainen luusto. Hyvä uroksenpää, hieman avoimet
huulet. Hyvä korvien kantoasento. erittäin kaunis tumma silmien väritys. Saksipurenta. Kaunis niska-
selkälinja. Voimakas suora selkä. Riittävän syvä ja leveä rintaosa. Hieman eturintaa. Etu- ja
takakulmaukset ok. Hieman jäykät välikämmenet. Liikkuu hyvällä työnnöllä, takaa hyvin, edestä
hieman löysästi. Kaunis sileä turkki. Rauhallinen, ystävällinen luonne.
Cartoonhero Fin26856/06 AVO EH
Oikeankokoinen uros, jolla riittävä luustonvahvuus. Pään tulisi olla hivenen urosmaisempi.
Hyvinkannetut korvat. Keskiruskeat ja hyvänmuotoiset silmät. Voimakas saksipurenta. Seisoo
eturaajat voimakkaasti ulospäin, kapeasti edestä ja pehmein välikämmenin. Etukulmaukset ovat
hyvät, reisikulma liian suora. Selkä on suora ja kiinteä. Rinta on syvä, mutta sen tulisi olla hieman
leveämpi. Pitäisi liikkua paremmalla potkulla. Takaliikkeet ok, etulikkeet löysät, lanneosa köyristyy
liikkeessä. Hieman avoin sileä turkki. Rauhallinen luonne.



Merry Mistel's Renzo Fin44821/04 AVO EVA
Täysikasvuinen oikeankokoinen uros. Kokoa vastaava luuston vahvuus. Kaunis urosmainen pää.
Voimakas saksipurenta. Hyvät rungon mittasuhteet ja hyvä luuston vahvuus. Suora selkä. Hieman
vino alalinja. Koira on utelias ja haluaa tehdä kanssani tuttavuutta, mutta ei anna koskea. Siksi se saa
tänään EVA:n
Private-Stefal Ernesto Est-02128/06 AVO ERI2
Erittäin voimakas ja massakas uros. Pää on erittäin kaunis ja puhdaslinjainen. Keskiruskeat
hyvänmuotoiset silmät. Hyvä selkälinja, kunhan esittäjä malttaa olla kiskomatta sitä korkeammalle.
Etu- ja takakulmaukset ok. Erittäin kiinteä ja suora selkä. Rintaosassa erittäin hyvä syvyys ja selvä
eturinta. Hyvä alalinja. Liikkuu rauhallisestii, voisi ottaa pitempiä askelia. Hieman laineikas sileä turkki.
Rauhallinen tyytyväinen luonna. Hyvä temperamentti
Riccarron Pink Panther Fin25406/06 AVO ERI4
Keskikokoinen voimakas uros, jolla erittäin hyvä rungon vahvuus. Hieman pitkä. Hyvä uroksen pää.
Keskiruskeat hyvänmuotoiset silmät. Hyvinkannetut korvat. Hieman löysät huulet, joista puuttuu sieltä
täältä pigmenttiä. Eturaajat hieman ulospäin. Kulmaukset edessä ja takana ok. Kauniisti kaartunut
syvä rintakehä, hieman eturintaa. Ylä- ja alalinja ok. Liikkuu kiinteästi, mutta peitsaa valitettavasti
usein. Kokonaisuudessaan erinomainen.
Shedcape Zalman Fin31816/05 AVO EH
3 vuotta vanha uros. Hyvä vahvuus, riittävä luustonvahvuus. Kompakti rakenne, erittäin urosmainen.
Hyvin kannetut korvat, tummanruskeat, hyvänmuotoiset silmät. Saksipurenta. Etur- ja takakulmaukset
voisivat olla paremmat. Suora ja kiinteä selkä. Syvä ja riittävän leveä rintaosa. Hyvä alalinja.
Liikkeessä riittävä työntö, leveät ja löysät etuliikkeet. Selkä liikkuu liikkeessä. Avoin, sileä turkki.
Ystävällinen luonne. Hieman avoimet huulet.
Alpigiano Beato Baran Fin13920/05 VAL ERI
3-vuotias keskikokoinen uros. Hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää. Hyvät korvat ja silmät.
Saksipurenta. Riittävät etu- ja takakulmaukset. Syvä ja leveä rinta, hyvä eturinta. Kiinteä selkä. Hyvä
alalinja. Liikkuu sujuvasti ja hyvin, hyvällä potkulla.
Atelier's Drosselbart Fin45092/02 VAL ERI
Täysikasvuinen 5 vuotias uros. Hyvät mittasuhteet ja oikea koko ja erittäin hyvä luustonvahvuus.
Kaikin puolin erittäin kaunis uroksen pää. Erittäin hyvät kulmaukset, hyvä ja kiinteä selkä. Syvä
rintaosa, hyvä eturinta. Kaunis alalinja. Likkuu hyvin edestä ja takaa. Moitteeton. Kaunis sileä turkki.
Rauhallinen ja ystävällinen luonne.
Bernario Ture Steinsson Fin35232/02 VAL ERI
6 vuotias hyvän kokoinen voimakas runko. Hyvä luustonvahvuus. Kaunis uroksenpää. Hyvä kallolinja
ja oikeanlainen otsapenger. Kauniit silmät. Purenta ei ole enää täydellinen. Riittävät kulmaukset
edessä ja takana. Hyvä selkälinja. Hyvä syvä rinta, eturinta havaittavissa. Hyvä alalinja. Liikkuu
sujuvasti. Purennasta huolimatta erinomainen kokonaiskuva.
Bernarossa Biccu-Wagner Fin42110/05 VAL ERI
Kolmevuotias, suuri ja voimakasrakenteinen uros. Erittäin hyvä luuston vahvuus. Hyvä pään muoto.
Tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Saksipurenta. Etukulmaukset voisivat olla paremmat,
takakulmaukset ok. Syvä rinta. hyvä eturinta. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkuu sujuvasti, askelien tulisi olla
pitemmät ja selkä liikkuu melko paljon liikkeessä. Pitkä sileä turkki, jossa ruskea vivahde. Rauhallinen
ja varma luonne.
Bernerdalens Quattro Fin12601/04 VAL ERI
Täysikasvuinen hyvänkokoinen uros. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä uroksen pää,
joskin korvat ovat asettuneet hiem syvälle ja kallo-osa voisi olla leveämpi. Hyvät silmät. Etu- ja
takakulmaukset ok. Runko on hieman kapea. Syvä rintaosa. Liikkuu hyvällä askelpituudella
maatavoittavasti. Hyvä hoidettu sileä turkki. Ystävällinen, rauhallinen ja varma luonne.
Huuko Fin37276/01 VAL ERI4
6 vuotias, hyvät ääriviivat. Keskivahva. Hyvä uroksenpää. Kaunis silmien väritys. Hyvin kannetut
korvat. Saksipurenta. Säästeliäästi kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset. Hyvä selkälinja.
Riittävän syvä ja leveä rinta. Liikkuu sujuvasti ja hyvin. Hieman korkealla kannettu häntä. Rauhallinen
ystävällinen luonne. Hoidettu sileä turkki.
Maroussia Sidney Fin33925/01 VAL ERI2
7 vuotias tasapainoinen uros, erittäin hyvä koko. Hyvin asettuneet korvat ja kauniit silmät. Ikää
vastaava hyvä saksipurenta. Riittävästi kulmautunut etuosa, hyvin kulmautunut takaosa. Syvä ja
leveä rinta ja hyvä eturinta. Hyvä selkä- ja alalinja. Kiinteä selkä. Liikkuu rauhallisesti hieman lyhyellä
askeleella.



Rajaköörin Dohvelisankari Fin31778/02 VAL ERI
6 vuotias oikeankokoinen. Hyvä rakenne. Hyvä uroksen pää. Tummat silmät. Hyvin kannetut korvat.
Saksipurenta, jossa yksi sivuhammas hieman rivistä irralla. Yhteensopivat kulmaukset edessä ja
takana. Selän tulisi olla jäykempi. Riittävän syvä rinta. Liikkuu sujuvasti, mutta edestä erittäin löysästi,
takaa hyvin. Ylettömän ystävällinen luonne.
Riccarron Kroisos Pennonen Fin43423/03 VAL ERI
Täysikasvuinen voimakasrakenteinen uros.Hyvä luustonvahvuus ja massa. Seisoo edestä hieman
kapeasti. Kaikilta osin erittäin kaunis uroksen pää. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset.
Syvä ja leveä rinta ja eturinta. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkuu voimakkaasti ja sujuvasti. Kaunis sileä
turkki. Rauhallinen ja ystävällinen luonne.
Riccarron Lucky Luke Fin19275/05 VAL ERI3
4 vuotta vanha. Oikea koko, erittäin massava ja hyvä luustonvahvuus. Oikeassa jalassa hieman liikaa
valkoista. Voimakas uroksen pää. Hyvät korvat ja silmät. Hieman epäsäännöllinen purenta. ? huulet.
Erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä selkä.Syvä rinta, hyvä alalinja. Liikkuu erittäin sujuvasti
hyvällä askelpituudella takaa hyvin, edestä ei aivan kiinteästi. Tasainen ja ystävällinen luonne. Hyvin
hoidettu sileä turkki.
Riccarron Mickey Mouse Fin25728/04 VAL ERI
Keskikokoinen täysikasvuinen uros. Tasapainoinen rakenne. Erittäin kaunis voimakas uroksen pää.
Hyvät silmät, korvat ja purenta. Hieman avoimet huulet. Erittäin hyvä luuston vahvuus. Hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Erittäin hyvä kaula-selkälinja. Hyvä selkä. Hyvär rintaosa, eturinta.
Hyvä alalinja. Liikkuu erittäin hyvin ja sujuvasti hyvällä askelpituudella. Hyvin hoidettu kaunis sileä
turkki. Itsevarma ja ystävällinen luonne.
Riccarron Occo Puco Fin52417/05 VAL ERI
2,5 vuotias hyvän kokoinen uros. Hyvä rakenne, voimakas ja hyvä luusto. Voimakas uroksen pää.
Hyvät ääriviivat. Tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä selkälinja. Syvä rinta ja hyvä eturinta. Hyvä
alalinja. Etu- ja takakulmaukset ok. Hyvät ja laajat liikkeet. Hyvinhoidettu sileä turkki.
Riccarron Pinocchio Fin25404/06 VAL ERI1 PU1 VSP
2 vuotta vanha, erittäin kaunis uros. Erittäin tasapainoinen rakenne. Hyvä luustonvahvuus. Erittäin
hyvät ääriviivat. Urosmainen pää, hyvä ilme ja silmien väri. Hyvin kannetut korvat. Saksipurenta.
Erittäin hyvät kulmaukset edessä ja takana. Kiinteä selkä. Lanneosa voisi olla leveämpi. Erittäin
kaunis alalinja. Erittäin kauniit ja voimakkaat, hyvänpituiset liikkeet. Rauhallinen, itsevarma luonne.
Maroussia Odysseus-Oensis Fin25347/00 VET ERI1 VSP-VET
8 vuotta vanha, oikeanlainen olemus. riittävä massa. Kaunis uroksenpää. Erittäin hyvin kannetut
korvat. Tummat silmät. Oikea purenta. Hieman lyhyt ja suora lapa, takakulmaukset ok. Selkä antaa
hieman periksi. Hyvä alalinja. Riittävä syvä rintaosa. Liikkuu sujuvasti, takaa hyvin, edestä hieman
leveästi ja löysästi. Kaunis sileä turkki. Ystävällinen itsevarma luonne.
Wingo v. Kleinholz Fin38049/00 VET ERI2
8 vuotta vanha. Hyvä koko. Hyvä rungon syvyys. Valitettavasti ylipainoinen. Hyvä uroksenpää.
Keskiruskeat silmät. Hyvin kannetut korvat. Saksipurenta. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa.
Hyvä rinnansyvyys. Hieman periksiantava selkä. Hyvä alalinja. Ylipaino näkyy liikkeessä, liikkuu
rauhallisesti lyhyellä askelella. Rauhallinen ja ystävällinen luonne.
Alpweiden Ömeising Fin43523/07 JUN EH
13 kk vanha.Kaunis pää.Vaaleat silmät.Hyvät korvat ja purenta.Hyvä ylälinja.Hyvät kulmaukset.Hyvä
runko ja luusto.Hieman lyhyt häntä.Liikkuu melko hyvin,mutta löysästi edestä.Hyvä luonne.
Berlida Bilancia Fin34942/07 JUN H
13 kk vanha.Esiintyy hieman ujosti.Hyvä pää,kääntää korviaan taakse.Hyvät silmät ja purenta.Hyvät
etukulmaukset,takakulmaukset voisivat olla paremmat.Hyvä runko.Liikkuu kantaen häntää korkealla
ja lyhyin askelin.
Bernarossa Desiderio Fin25514/07 JUN EH
14 kk vanha.Kaunis pää.Hyvät silmät, purenta.Melko suuret silmät.Juuri riittävästi eturintaa.Hieman
pitkä runko.Liian lyhyt olkavarsi.Liikkuu melko hyvin kantaen hyvin häntäänsä.Hyvä luonne.
Bernissimo Barancarina Fin39021/07 JUN ERI3
11 kk vanha. Melko kaunis nuori narttu.Kaunis pää.Tummat silmät.Hyvä purenta ja silmät.Hyvät
kulmaukset.Hyvä runko ja luusto.Hyvä väritys ja turkki.Liikkuu hyvin.Hyvä luonne.
Bouncy Buffoon's Annie Hall Fin46812/07 JUN ERI
9 kk vanha.Vielä erittäin pentumainen. Pään tulee kehittyä.Tummat silmät.Hyvä purenta.Melko suuret
korvat.Hyvät kulmaukset.Hyvä turkki ja väritys.Liikkuu melko hyvin ikäisekseen.Hyvä hännän
kanto.Hyvä luonne



Dandybern Amelie Fin20531/07 JUN EH
15 kk vanha.Voisi olla kaiken kaikkiaan raskaampi.Hyvä pää,silmät ja purenta.Hieman suuret
korvat.Hyvät kulmaukset.Hyvä runko.Melko hyvä turkki.Hyvä väritys.Liikkuu melko hyvin, mutta
etuosa laskee liikkeessä ja kantaa häntäänsä sivulla.Hyvä luonne.
Dandybern Arabella Fin20533/07 JUN EH
14 kk vanha.Kaunis narttu ja kaunis pää.Tummat silmät,hyvä purenta ja korvat.Hyvät kulmaukset ja
runko.Eturaajat ei avian suorat.Liikkuu muuten hyvin, paitsi ei etuosastaan johtuen eturaajoista.Sääli!
Hyvä luonne.Saa EH:n raajojen vuoksi.
Funatic Razzmatazz Fin50217/07 JUN EH
9 kk vanha.Melko suuri narttu.Vielä pentumainen.Hieman pitkä pää.Hyvät kulmaukset.Hyvä
luusto.Hyvä runko.Valkoisessa rintaristissä musta läiskä.Liikkuu melko hyvin ikäisekseen.Hieman
korkea hanta.
Funatic Riesling Fin50218/07 JUN ERI4
9 kk vanha.Aika kaunis narttu.Kaunis pää,tummat silmät.Hyvä purenta.Suuret korvat.Hyvät
kulmaukset.Hyvä runko ja luusto.Hyvä turkki ja väritys.Liikkuu melko hyvin ja kantaa hyvin häntää.
Goldbear's Qamomilla Fin16048/07 JUN EH
15 kk vanha.Kaunis nuori narttu.Hyvä rakenne.Kaunis pää,mutta erittäin epäsymmetrinen piirto.Hyvät
silmät,purenta,korvat.Hyvä luusto.Hieman pitkä runko.Hyvä tan-väri.Liikkuu hyvin kantaen hyvin
häntää.Hyvä luonne.
Goldbear's Qismet Fin16049/07 JUN EH
14 kk vanha.Kaunis narttu.Hyvä pää,silmät,korvat.Hyvät kulmaukset.Hyvä runko.Hyvä luusto.Hyvä
väritys.Liikkuu kapeasti taka ja leveästi varpaat sisäänpäin edestä.Tällä hetkellä turkiton.Hyvä luonne.
Halley Hansome van't Rijkenspark Est-03670/07 JUN EH
13 kk vanha.Melko suuri vielä pentumainen narttu.Hyvä pää,korvat,purenta ja silmät.Suuri musta
läiskä valkoisessa rintaosassa. Hyvät kulmaukset.Hieman pitkä runko.Laineikas turkki.Hyvä
luusto.Hyvä luonne.
Jaarlin Baltic-Pearl Fin43523/07 JUN ERI1 PN3 SERT ROP-JUN BIS-JUN2
10 kk vanha.Kaunis nuori koira ja kaunis pää.Hyvät silmät,purenta ja korvat.Hyvät
kulmaukset.Laineikas turkki.Hyvä väritys.Liikkuu hyvin,hieman kapeasti takaa ja kantaa hyvin
häntää.Ystävällinen luonne ja hyvin esitetty.
Momandan Tiramisu Fin25867/07 JUN EH
14 kk vanha.Ystävällinen nuori narttu.Hyvä pää.Hyvät silmät,purenta ja korvat.Hyvät
etukulmaukset.Voisi olla voimakkaammin kulmautunut takaa.Hyvä luusto ja runko.Liikkuu melko
hyvin,vielä hieman löysästi.Hyvä hännän kanto.
Private-Stefal Fendy Est02386/07 JUN ERI2 VA-SERT 
11 kk vanha.Kaunis nuori hyvänkokoinen narttu.Kaunis pää.Tummat silmät.Hyvä purenta ja
korvat.Hyvä runko ja luusto.Liikkuu hyvin ja kantaa hyvin häntäänsä.Hyvä turkki ja väritys.Hyvä
luonne.
Ridon Hennet Corticelli Est-02679/07 JUN ERI
10 kk vanha kaunis narttu.Hyvin terve.Hyvä pää.Tummat silmät.Hyvät korvat ja hampaat.Hyvä
luusto.Hyvät kulmaukset. Hyvä runko. Liikkuu hyvin kantaen hyvin häntää.Hyvä luonne.
Szarazpataki Gesztenye BSH9038/07 JUN EH
12 kk vanha.Kaunis nuori narttu.Pää tarvitsee aikaa.Tummat hyvät silmät ja korvat.Hyvät
kulmaukset.Riittävä luusto.Hyvä väritys.Hyvä runko ikäisekseen.Liikkuu hyvin ikäisekseen,mutta silti
paljon rullaten takaa.Hyvä hännän kanto. Hyvä luonne.
Alpigiano Celeste Chiara Fin37860/06 NUO ERI
23 kk vanha narttu. Hyvä rakenne. Seistessä hyvä tyyppi. Vielä hieman kehittymätön pää, oikea
purenta. Erittäin kauniit silmät ja hyvin asettuneet korvat. Toisessa suupielessä pieni pigmenttipuutos.
Suora selkä. Sopiva luustonvahvuus. Erittäin lihaksikkaat takaraajat. Hyvän laatuinen ja hyvin
hoidettu karvapeite. Liikkuu takaa erittäin hyvällä työnnöllä, edestä hieman leveästi. Ystävällinen
luonne.
Bernarossa Cinnamon Fin40634/06 NUO ERI3
23 kk vanha erittäin kaunis narttu. Narttumainen pää, hyvät pään linjat. Hyvin asettuneet korvat.
Oikea purenta. Tummat silmät. Toispuoleinen saksipurenta. Pienestä ylipainosta huolimatta leveä ja
kiinteä selkä. Erittäin hyvä karva. Sopiva luusto. Lämmin tan-väri. Ylipainosta huolimatta vielä
suhteellisen sujuvat liikkeet, liikkuu vielä nuoren koiran lailla. Fantastinen luonne. Voisi hieman
laihduttaa.



Black Amiikos Yolante Yvelle Fin45860/06 EH
20 kk vanha suuri voimakas narttu. Hyvä pää ja hyvät pään linjat. Hyvin asettuneet korvat. Oikea
purenta. Tummat silmät. Hieman etuasentoiset lavat ja seisoo raajat eteenpäin. Takana riittävät
kulmaukset. Erittäin hyvin kaareutuvat kylkiluut. Sopiva luusto.Selkä voisi olla kiinteämpi. Selvästi liian
lyhyt häntä. Liikkuu takaa hieman ahtaasti ja edestä kaikin puolin löysästi. Ystävällinen luonne.
Bojarynja-Morozova vom Gelben Zwinger RKF199456 NUO ERI
20 kk vanha, jo hyvin täysikasvuiselta näyttävä narttu. Voimakas hyvälinjainen pää. Oikea purenta.
Keskiruskeat silmät. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Kuivat lihakset. Hyvä väritys, hyvin
hoidettu turkki. Oikeat liikkeet. Edessä ja takana vielä hieman pehmeät välikämmenet/-jalat. Mukava
luonne. Kynttilänsuora selkä ja liikkeessä hyvä hännän kantoasento.
Funatic Supernatural Fin54674/06 NUO ERI1 PN2 SERT
18 kk vanha pienehkö narttu. Erittäin narttumainen pää. Saksipurenta. Keskiruskeat silmät. Kuono-
osan valkoinen oikealla puolella hieman vajaa. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Erittäin
kaunis lanneosa. Hyvä luusto. Hyvin rakentunut runko. Lämmin tan-väri. Fantastiset liikkeet ja hyvä
hännänkanto ja harmonia. Ystävällinen luonne.
Goldbear's Qualitystreet Fin16050/07 NUO ERI2
16 kk vanha, voimakas narttu. Voimakas pää, suurehkot korvat. Erittäin hyvä kuono. Kuonon
valkoinen osa ulottuu oikealla puolelle suupielen yli. Keskiruskeat silmät. Edessä riittävät, takana
hyvät kulmaukset. Hyvä ja hyvin hoidettu turkki. Liikkuu takaa hyvällä työnnöllä, edestä hieman
löysästi.
Halesbern Scandi Dantalian H36730 NUO ERI4
18 kk vanha suurikokoinen narttu.Erittäin hyvä rakenne. Voimakas pää, joskin kallo-osan tulee vielä
vahvistus. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta, hieman avoimet huulet. Jo voimakas selkä. Sopiva
luusto. Erittäin kaunis väritys. Häntä voisi olla pitempi. Liikkuu tosin sujuvasti, mutta takaa hieman
länkisäärin ja eturaajoja hieman sisäänkääntäen.
Maroussia Harmonie Fin51142/06 NUO EH
20 kk vanha, hyvin kehittynyt narttu. Tarkkaavainen nartun pää, jossa hyvät pään linjat. Erittäin kauniit
silmät. Saksipurenta. Sopiva luusto. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Erittäin kaunis
väritys ja karvan laatu. Ei saa tulla tuuheammaksi. Etuosan tulee kiinteytyä. Liikkeet eivät ole vielä
sujuvat ja harmoniset, ajoittain ei ota kunnon askelia. Toivoisin hieman lisää kehäkoulutusta.
Ystävällinen. Liikkeiden vuoksi erittäin hyvä.
Merry Mistel's Sembra Fin39369/06 NUO ERI
23 kk vanha narttu. Hieman haluton. Kaunislinjainen nartun pää. Oikea purenta. Erittäin kauniit silmät.
Hyvä korvien kiinnitys. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyvä luusto. Erittäin kauniit lämpimät värit.
Harmoniset liikkeet, joita hieman häiritsee tämänhetkin tunnetila. Luonteen täytyy vakiintua, mutta
monien positiivisten piirteiden vuoksi saa erinomaisen.
Merry Mistel's Setri Fin39370/06 NUO ERI
22 kk vanha suuri narttu, jonka rungon tulee vielä hieman vahvistus. Kaunislinjainen pää. Erittäin
hyvät silmät, korvat ja joikea purenta. Pieni osittainen valkoinen kauluri. Hieman pitkä ja laskeva
lanneosa. Sopiva luusto. Erittäin kaunis karva, lämmin tan-väri. Liikkuu rodunomaisesti ja
tasapainoisesti , kantaa häntäänsä hyvin. Valkoisesta kaulurista huolimatta ansaitsee erinomaisen.
Merry Mistel's Shasta Fin39371/06 NUO EH
22 kk vanha tiivisrakenteinen narttu, joka voisi olla korkeampi. Kaunis nartunpää, joka ei ole vielä
valmis. Oikea purenta. Tummat silmät. Läsi juoksee hieman läpi. Selän tulee vielä vahvistua. Hyvä
luusto. Hyvä turkki ja lämmin tan-väri. Liikkeet on vielä hyvin epävakaat. Kun hän saa vauhdin päälle,
niin liikkeet on ok. Ystävällinen luonne. Koon ja liikkeiden vuoksi saa tänään EH:n
Rajaköörin Fiona di Luna Fin40328/06 NUO HYL
Koiraa ei voi koskettaa ja se murisi kaksi kertaa.
Alpweiden Just Beautiful Fin31887/01 AVO ERI
6,5 vuotta vanha, temperamenttinen narttu. Suurikokoinen. Voimakas pää ja oikea purenta.
Keskiruskeat silmät. Kuonon valkoisessa osassa paljon pigmenttiläiskiä. Toivoisin enemmän
kulmauksia eteen. Takaosa riittävästi kulmautunut. Hyvin kaartuvat kylkiluut. Erittäin hyvä lanneosa.
Sopiva luusto. Sujuvat liikkeet, etuliikkeet voisivat olla laajemmat (johtuu  
Alpweiden Upon A Dream Fin11930/05 AVO ERI 
3,5 vuotta vanha hyvän kokoinen ja tasapainoisesti rakentunut narttu. Voimakas hyvälinjainen pää.
Oikea purenta. Voimakas kuono ja leveä alaleuka. Hyvin kehittynyt runko. Edestä riittävät, takaa hyvät
kulmaukset. Hyvä väritys. Hyvä karvan laata. Liikkuu sujuvastai hyvällä takaraajan työnnöllä.



Annaciin Caro Fin24742/03 AVO ERI
5 vuotias pienehkö narttu. Erittäin kompakti rakenne. Hyvän muotoinen pää ja voimakas kuono. Oikea
purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä runko. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Sopiva luusto. Hyvä
väritys. Valitettavasti häntä on liian lyhyt ja kiertyy hieman. Sujuvat liikkeet sopusoinnussa esittäjän
kanssa. Tytön ja koiran välisestä harmoniasta ja kemiasta täysi kymppi.
Atelier's Jerica Fin34528/05 AVO EH
3 vuotta vanha riittävän kokoinen narttu. Tällä hetkellä runko vaikuttaa liian massiiviselta päähän
verrattuna, joka johtuu lievästä ylipainosta. Hyvälinjainen nartun pää. Oikea purenta, erittäin kauniit
silmät. Juuri riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hieman hento luusto. Karvanlaatu ok. Liikkuu liian
pienillä askelilla, edestä hieman tanssien ja selkä liikkuu voimakkaasti. Rungon ja pään epäsuhdasta
johtuen saa erittäin hyvän.
Bendoran Ambrosia Fin28346/06 AVO ERI
2 vuotias hyvän kokoinen narttu. Tällä hetkellä karvaton. Kaunis hyvälinjainen pää. Oikea purenta.
Kauniit silmät. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hyvät huulet. Kaunis lämmin tan-vöri. Hieman
lyhyt häntä. Sujuvat takaliikkeet, etuliikkeet kääntyvät hieman sisään. Ystävällinen ja itsevarma koira.
Black Amiikos Bernice Breena Fin10019/02 AVO ERI
6,5 vuotta vanha voimakas hyväntyyppinen narttu. Päässä kauniit linjat. Oikea purenta. Keskiruskeat
silmät. Tasapainoisesti ja riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Erittäin syvä alalinja. Hieman liian
lyhyt häntä. Sopiva luusto. Hyvä väritys. Riittävä karvapeite. Liikkuu hieman raskaasti. Erittäin hyvä
suhde esittäjään. Ystävällinen luonne. Kokonaiskuvan vuoksi saa erinomaisen.
Black Amiikos Huiberdina Hedy Fin20772/06 AVO H
2 vuotta vanha narttu, hyvä rakenne ja tyyppi. Oikea purenta., joskin kulmahampaissa on paljon
hammaskiveä. Kauniit silmät. Käyttää paljon korviaan. Takaosa on etuosaa korkeammalla. Sopiva
luusto. Erittäin kaunis väritys ja karvan laatu. Hieman lyhyt ja voimakkaasti laskeva latio. Valitettavasti
häntämutka. Liikkuu kahdella jäljellä ja sekoaa askelissaan. Ystävällinen luonne. Häntämutkan ja
liikkeiden vuoksi "hyvä":
Contessa Fin42480/02 AVO ERI3
6 vuotias aikuinen narttu. Erittäin kaunis oikealinjainen pää. Saksipurenta. Keskiruskeat silmät.
Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Oikea väritys. Erittäin syvä runko. Hyvä ylälinja. Hyvä lanneosa
ja luusto. Erittäin kaunis väritys. Harmoniset liikkeet. Liikkuu takaa hyvällä potkulla, edestä hieman
leveästi. Itsevarma luonne.
Fonacot's Happy Halliwell Fin39975/05 AVO ERI1 SERT FIN MVA
2 vuotias voimakas, hieman pieni narttu. Kaunis pää, jossa hyvät linjat. Kauniit silmät. Oikea purenta.
Hieman vaaleaa karvaa silmien ympärillä (”silmälasit”). Erittäin hyvin kaareutunut runko ja hyvä
luusto. Kaunis väritys. Erittäin hyvä karvapeite. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Kompakti
rakenne. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelpituudella. Erittäin hyvin esitetty. Ystävällinen ja
itsevarma luonne.
Funatic Ultima Thule Fin48506/05 AVO H
2,5 vuotias hyvän kokoinen narttu. Suhteellisen hyvä pää, joskin kuono-osa hieman pitkä.
Keskiruskeat silmät. Hyvä korvien kiinnitys. Silmissä ja tan-värissä vaaleita ympyröitä (silmälasit).
Purenta osittain tasapurenta ja osittain yläpurenta johtuen hieman vinosta alaleuasta. Edessä riittävät,
takana hyvät kulmaukset. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Hyvä väritys ja karvan laatu. Liikkuu
suhteellisen sujuvastan, kompensoi liikkeessä puuttuvia etukulmauksia. Esiintyy ujosti kehässä.
Luonteen ja purennan vuoksi ”hyvä”.
Ragdolls Aquamarine Fin47432/04 AVO ERI
3,5 vuotta vanha narttu. Hyvä koko ja tyyppi. Voimakas pää ja oikea purenta. Keskiruskeat silmät.
Kirsu ja huulet hieman vaaleat. Tasapainoiset, riittävät kulmaukset edessä ja takana. Sopiva luusto.
Hyvä, tosin lyhyt turkki. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä ajoittain löysästi ja kyynärpäitä ja
raajoja sisäänpäin kääntäen. Ystävällinen luonne. Kokonaisuutena erinomainen.
Ragdolls Attractive Fin47437/04 AVO ERI
3,5 vuotta vanha hyvänkokoinen narttu. Voimas pää, jonka kuono-osassa hieman liikaa valkoista.
Saksipurenta, ylhäältä puuttuu hammas. Käyttää hyvin korviaan. Tasapainoisesti kulmautunut edestä
ja takaa. Erittäin kompakti rakenne. Ensiluokkainen luusto. Erittäin hyvä turkki. Erittäin tasaiset liikkeet
ja hyvä liikkeen laajuus. Ystävällinen ja varma luonne.
Riccarron Just Tiina Fin34141/03 AVO ERI
5 vuotias voimakas narttu, jolla on hieman kärsimätön luonne. Runkoa vastaavasti hieman kapea
pää.Keskiruskeat, hieman pyöreät silmät. Korkealle asettuneet korvat. Saksipurenta, jossa alemmat
raateluhampaat ovat hieman epätasaisesti asettuneet. Hyvin kehittynyt runko ja tasapainoiset
kulmaukset edessä ja takana. Riittävä karvapeite ja hyvä väritys. Liikkuu erittäin hyvin takaa, edestä
hieman tanssien. Erittäin itsetietoinen luonne (kehäkoulutusta!)



Riccarron Ofelia Oops Fin52421/05 AVO EH
2 vuotias erittäin kuiva narttu, joka tällä hetkellä on liian laiha. Kauniit pään linjat. Oikea purenta.
Erittäin kauniit ja ilmeikkäät silmät. Osaa käyttää korviaan! Sopiva luusto. Kaunis tumma tan-väri.
Hyvät takakulmaukset, edestä selvästi vähemmän kulmautunut ja löysä. Kunnon ja liikkeiden vuoksi
EH. Ystävällinen luonne.
Shedcape Zaria Fin31821/05 AVO ERI
3 vuotta vanha suuri narttu. Voimakas pää ja oikea purenta. Keskiruskeat silmät, hieman sidekalvoa
näkyvissä. Juuri riittävät kulmaukset edessä. Vähän eturintaa. Takakulmaukset ok. Voimakas luusto.
Hyvin kehittynyt runko. Suora ylälinja. Hyvä väritys. Liikkuu hyvin takaa, edestä ajoittain löysästi.
Kokonaiskuvan perusteelle ”erinomainen”: Ystävällinen, hieman varautunut luonne.
Vinkizz Kissme Fin50196/05 AVO ERI4
2 vuotias hyväntyyppinen narttu. Kompakti rakenne. Hyvä pää ja keskiruskeat silmät. Oikea purenta.
Erittäin kauniit ääriviivat. Hyvin asettuneet korvat. Erittäin voimakas runko ja hyvin kaareutuvat
kylkiluut. Olkavarsi voisi olla suorempi. Hyvät takakulmaukset ja selkä. Erittäin kaunis väritys ja turkki.
Liikkuu takaa sujuvasti, edestä hieman löysästi ja raajat hieman sisäänpäin.
Vroukje van't Rijkenspark Fin49577/06 AVO ERI2
3 vuotias mahtava narttu. Voimakas pää ja itsetietoinen ilme (silmät). Oikea purenta. Keskiruskeat
silmät. Hyvin kiinnittyneet korvat. Edestä riittävä kulmaukset (olkavarren tulisi olla viistompi), takaa
myös riittävästi kulmautunut. Erittäin syvä runko ja hyvä alalinja. Sopiva luusto. Erittäin kaunis
karvapeite. Liikkuu ajoittain hieman raskaasti (voisi laihduttaa), mutta hyvällä askelpituudella.
Itsevarma luonne.
Alpigiano Beato Bathelma Fin13922/05 VAL ERI
3 vuotta vanha hyvän kokoinen narttu. Voimakas pää, saksipurenta (pienet hampaat). Riittävästi
kulmautunut etuosa, hyvin kulmautunut takaosa. Sopiva luusto. Ylälinja voisi olla kiinteämpi. Häntä
kiertyy hieman. Liikkuu suhteellisen sujuvasti, edestä hieman leveästi. Ystävällinen luonne.
Arancha vom Rummelsbach Fin15917/02 VAL ERI2
6,5 vuotias narttu isoilla kirjaimilla. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvät pään linjat. Hyvä purenta ja suuret
hampaat. Erittäin kauniit silmät. Erittäin hyvä eturinta. Tasaiset hyvät kulmaukset edessä ja takana.
Eturinta!!! Erittäin hyvä lantio. Hyvä karvapeite. Liikkuu erittäin sujuvasti hyvällä työnnöllä ja
etuaskeleella. Ystävällinen luonne.
Bendoran Adele Fin28344/06 VAL ERI4
2 vuotias voimakas narttu, hyvä tyyppi ja kokonaiskuva. Voimakas ystävällinen pää. Oikea purenta.
Keskiruskeat silmät. Hieman nouseva vatsa. Sopiva luusto. Tasapainoiset ja riittävät kulmaukset
edessä ja takana. Erittäin kaunis karvapeite. Erittäin kaunis lämmin tan-vöri. Liikkuu sujuvasti, vielä
hieman leikkien. Erittäin varma luonne.
Beneco's Qapri Fin36961/01 VAL ERI
Pieni, 7 vuotias erittäin kaunis narttu. Hyvät pään linjat. Erittäin hyvä korvien kiinnitys. Oikea purenta.
Hyvät silmät. Hyvin kehittynyt runko. Sopiva luuston vahvuus. Erittäin hyvä karvanlaatu. Liian lyhyt
häntä. Takaliikkeet ok, etuliikkeet hieman leveät ja lyhyet. Ystävällinen luonne.
Bernarossa Aprilia Fin20955/05 VAL ERI
3 vuotias erittäin voimakas narttu. Voimakas pää ja oikea purenta. Tummanruskeat silmät, hieman
matalalle ja taakse kiinnittyneet korvat. Tasapainoiset riittävät kulmaukset edessä ja takana. Erittäin
syvä runko. Sopiva luusto. Yksi häntänikama ei näytä olevan aivan linjassa. Suhteellisen sujuvat
liikkeet, ajoittain takaa länkisäärisesti. Ystävällinen koira.
Eosz van't Paththof Fin11529/06 VAL ERI
3 vuotta ja 4 kk vanha hyvää tyyppiä edustava narttu.Tällä hetkellä valitettavasti ylipainoinen.Kaunis
hyvälinjainen pää.Oikea purenta.Hyvät silmät.Sopiva luusto. Riittävät kulmaukset edessä ja
takana.Erittäin kompakti rakenne.Syvä alalinja.Hieman laineikas turkki.Suhteellisen sujuvat liikkeet,
mutta takaa hieman ahtaat ja paino laskee helposti etuosalle.Ystävällinen luonne.
Goldbear's Papaya Fin40652/04 VAL ERI
Vajaa 4 vuotta vanha narttu. Erittäin voimakas. Voimakas pää. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät.
Hyvin asettuneet korvat. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Voimakas runko. Hyvä luusto. Ylälinja
saisi olla hieman kiinteämpi. Hyvä väritys. Takaliikkeet suhteellisen hyvät, mutta selkä liikkuu liikaa.
Etuliikkeet kääntyvät voimakkaasti sisään. Temperamenttinen, ystävällinen luonne. Pieni
"erinomainen":
Maroussia Aida Fin19384/04 Fin19384/04 VAL ERI
4 vuotias voimakas narttu,joka voisi esiintyä vapaammin. Päässä hyvät linjat.Voimakas kuono.Oikea
purenta.Kauniit silmät.Tasapainoiset riittävät kulmaukset edessä ja takana. Kaunis sileä turkki.Voisi
saada vähemmän makupaloja kotona. Sopiva luusto. Liikkuu melko hyvin, mutta ylipaino näkyy
liikkeessä.



Maroussia Esprit Fin10621/06 VAL ERI1 PN1 ROP BIS-2
2,5 vuotias narttu, erittäin hyvä kokonaiskuva. Kaunis hyvälinjainen pää.Oikea purenta.Kauniit
silmät,joissa erinomainen ilme. Hyvä pituus-korkeussuhde. Tasapainoiset riittävät kulmaukset edessä
ja takana. Voisi olla enemmän eturintaa. Sopiva luuston vahvuus. Kaunis lämmin tan-väri. Hyvä lantio.
Sujuvat liikkeet ja tasapainoinen aslkelpituus.Ystävällinen luonne.
Momandan Peggy Sue Fin23375/02 VAL ERI
6 vuotias voimakasrakenteinen narttu. Kaunis pää, hyvät pään linjat. Oikea purenta, kauniit silmät.
Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Syvä runko. Hyvä ylälinja. Sopiva luusto. Voisi esiintyä
vapaammin. Liikkuu edestä ja takaa hieman löysästi. Toivoisin enemmän itseluottamusta, ennen
kaikkea tässä luokassa. Pieni Erinomainen.
Riccarron Geisha Fin29998/01 VAL ERI
Melkein 7 vuotta vanha narttu. Erittäin hyvä kokonaisilme. Erittäin kaunis narttumainen pää, hyvät
silmät, purenta ja korvat. Riittävästi kulmautunut etuosa, hyvät kulmaukset takana. Erittäin suora
ylälinja. Sopiva luusto. Erittäin hyvä lanneosa. Hännänpää amputoitu onnettomuuden vuoksi. Erittäin
kaunis karvapeite ja väritys. Liikkuu erittäin sujuvasti hyvällä työnnöllä ja etuaskeleella. Itsevarma
luonne.
Riccarron Honey Bunny Fin40908/02 VAL ERI
5,5 vuotias hyvän tyyppinen narttu. Voimakas pää, hyvät silmät ja oikea purenta. Hyviä korvien
kiinnitys. Tasapainoiset riittävät kulmaukset edessä ja takana. Turhan kihara turkki. Sopiva luuston
vahvuus. Kiinteä ylälinja. Hyvä väritys.Viimeiset häntänikamat eivät ole täysin samassa linjassa.
Liikkuu suhteellisen sujuvasti, keventäen silloin tällöin vasenta puolta. Ystävällinen luonne. 
Riccarron La Fayette Fin19280/04 VAL ERI3
4 vuotias hyvän kokonaiskuvan ja tyypin omaava narttu. Voimakas pää ja leveä kuono-osa sekä oikea
purenta. Hieman pyöreät keskiruskeat silmät. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvin kehittynyt
runko ja priima luusto. Liikkuu sujuvasti hyvällä askelpituudella, kiertää häntää jatkuvasti vasemmalle.
Ystävällinen luonne.
Riccarron Madam Tosca Fin25734/04 VAL EH
4 vuotias narttu, hyvä tyyppi ja koko. Vaikuttaa valitettavasti hieman liian pelokkaalta (laittaa häntää
jalkojen väliin). Hyvä ylälinja. Edestä riittävästi, takaa hyvin kulmautunut. Sopiva luusto. Erittäin hyvä
karvapeite ja väritys. Liikkuu suhteellisen sujuvasti, etuaskel voisi olla pitempi. Vaikuttaa minun
makuuni liian pelokkaalta.
Riccarron Milla Magia Fin25732/04 VAL ERI
4 vuotias voimakas talonpoikaiskoiranarttu. Narttumainen pää, kauniit silmät ja oikea purenta.
Voimakas runko (varottava lihomista). Voimakas luusto. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä
lantio. Erittäin kaunis karvapeite ja väritys. Voimakkaat liikkeet. Liikkuu takaa oikein, edestä ajoittain
hieman leveästi ja selkä elää liikkeessä. Ystävällinen, varma luonne.
Thalys vd Buut Vrij Hoeve Fin11527/06 VAL ERI
Melkein 7 vuotta vanha erittäin hyvän tyyppinen narttu. Hyvä pään muoto. Kuonon vasen puoli
vähemmän valkoinen. Oikea purenta. Hyvät silmät. Käyttää paljon korviaan. Hyvät rungon linjat.
Sopiva luustonvahvuus. Hieman avoin turkki. Liikkuu erittäin sujuvasti. Häntänikamat eivät ole
järjestyksessä.
Vinkizz Lollipop Fin17720/06 VAL ERI
2 vuotias voimakas narttu. Hyvä koko. Voimakas pää, jossa keskiruskeat silmät. Oikea purenta.
Edessä riittävät, takana hyvät kulmaukset. Kynttilänsuora ylälinja. Hyvä luustonvahvuus.Liikkuu
voimakkaasti hyvällä takaraajan työnnöllä, edestä ajoittain hieman heittäen. Ystävällinen koira.
Annaciin Bertta Ponteva Fin20297/00 VET ERI4
8 vuotias erittäin kompakti riittävän kokoinen narttu.Hieno pää, oikea purenta ja hyvät
silmät.Etukulmauksia voisi olla enemmän, takaosa on riittävästi kulmautunut. Sopiva luusto.Hyvä
väritys ja karvan laatu. Erittäin ystävällinen. Sujuvat liikkeet. Erinomainen suhde esittäjään.
Bernario Nicole Fin28004/99 VET ERI2
Tänään 9 vuotta täyttävä narttu, vielä juhlamekossa.Voimakas hyvälinjainen pää.Oikea purenta.
Oikeat silmät ja korvat. Seisoo edestä hiema raajat ulospäin johtuen heikoista välikämmenistä.
Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen turkin laatu, hieman laineikas. Ikäisekseen vielä
erittäin sujuvat liikkeet ja pitkät askeleet. Varma luonne.
Momandan Napadancer Fin10569/00 VET ERI1 PN4 ROP-VET BIS-VET
8,5 vuotias hyväkuntoinen narttu. Erittäin kaunis hyvälinjainen pää. Oikea purenta ja erittäin kauniit
silmät. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Erittäin kaunis syvä runko. Sopiva luusto. Liikkuu
vielä mitä parhaimmin. Ystävällinen ja varma.



Rajaköörin Aitonainen Fin34823/98 VET ERI3
10 vuotias vielä erittäin simpsakka narttu. Hyvänmuotoinen pää ja oikea saksipurenta. Hyvät silmät ja
ilme. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Erittäin tiivis rakenne. Hyvä turkki. Sopiva luusto.
Laajat liikkeet ja paljon temperamenttia. Erittäin ystävällinen ja varma luonne. Esiintyy erinomaisesti.


