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Amandelman Buster 28659/07 JUN ERI2 PU4
Litteä junioriuros. Hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, hyvin täyttynyt kuono-osa. Leikkaava purenta.
Riittävästi kaulaa. Tasainen selkä. Hyvät takakulmaukset. Hyvät lavat. Selvä eturinta. Ikäisekseen
hyvä leveys rintakehässä. Ihana luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä sujuva
askellus sivusta. Oikea turkki.
Bernarossa Enzo Lorenzo 38753/07 JUN H
Junioriuros, joka tarvitsee aikaa kehittyäkseen rungoltaan ja luonteeltaan. Hyvä kallo, hiukan kevyt
kuono-osa. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Riittävät kulmaukset takana, avoimet takana.
Eturintaa voisi olla enemmän. Rintakehän tulee kehittyä huomattavasti enemmän. Hyvä luusto.
Tänään erittäin epävakaat etuliikkeet ja liikkuu hiukan pihtikinttuisesti takaa. Hyvät sivusta. Hieno
turkki.
Bollbölen Kapteeni Ben 49983/07 JUN EH3
9kk vanha junioriuros. Hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää ja ilme. Hienot korvat. Leikkaava purenta.
Hieno ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Hyvät lavat. Vielä hiukan kehittymätön rintakehä. Likkuu
hieman pentumaisesti edestä, ok takaa, mukavasti sivusta. Mukava uros kokonaisuutena, mutta
antaa kuitenkin tänään nuoren vaikutelman.
Life Spring’s Marvelous 24951/07 JUN H
Hiukan matalarakenteinen uros. Pää voisi olla vahvempi ja sukupuolileimaa enemmän. Leikkaava
purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut takaa, avoimet edessä. Ikäisekseen voisi olla
eturintaa enemmän ja rintakehä voisi olla leveämpi. Liikkuu vielä löysästi edestä ja sivuliikkeet pitäisi
olla koordinoidummat. Hyvä turkki. Erittäin hyvin esitetty.
Maroussia Jazzy Jewel 26499/07 JUN ERI1 PU3 VASERT
Hieno junioriuros, jolla kauniit linjat. Hieno pää ja ilme. Tummat silmät. Hyvä purenta. Hieno kaula ja
selkälinja. Riittävästi kulmautunut takaa. Erinomaiset lavat. Hieno, selvä eturinta. Erinomainen
rinnansyvyys ikäisekseen. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Mukavasti sivusta. Hyvin
esitetty.
Bernandos Austino 42444/06 NUO H
Voimakas nuori uros. Urosmainen pää ja ilme. Tasapurenta. Hienot korvat. Hyvä kaula ja selkä. Lyhyt
lantio. Niukat kulmaukset takana, avoimet edessä. Hyvä rinnansyvyys, voisi olla enemmän eturintaa.
Liikkuu hiukan löysästi edestä ja hiukan pihtikinttuisesti takaa. Mukava askel sivusta, mutta juoksee
häntä liian korkealla. Hyvä turkinlaatu. Mukavasti esitetty.
Bernarossa Baritoni S12281/2006 AVO ERI2
Tyylikäs uros. Voimakas urosmainen pää. Leikkaava purenta. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvin
kulmautunut takaa. Hiukan pysty lapa, suora olkavarsi. Riittävästi eturintaa. Hyvä rintakehän leveys ja
syvyys. Liikkuu hiukan jäykästi edestä, ok takaa ja hienosti sivusta. Uros, jolla hieno kokonaiskuva.
Berndante El-Ciril 33269/05 AVO H
Uros, jolla pitäisi olla enemmän voimaa ja itseluottamusta kehässä. Leikkaava purenta, inkisiivi
puuttuu mutta siitä todistus. Voisi olla täyttyneempi kuono-osa. Hyvä kaula- ja selkälinja, putoaa
hiukan lantiosta. Hyvät kulmaukset takaa, suora edestä. Voisi olla enemmän rintakehää,
rinnansyvyyttä ja luustoa. Liikkuu hiukan epävakaasti edestä ja takaa, ok sivusta. Hyvä väritys, mutta
pistäviä karvoja päässä ja etuosassa(valkoinen).
Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO ERI1 PU1 SERT VSP
Voimakas uros, hyvin rakentunut, voisi mielellään olla hiukan korkeampi raajoistaan. Kaunis pää ja
ilme, vahvat leuat. Leikkaava purenta. Erittäin hyvin asettuneet korvat. Erinomainen ylälinja. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta, voisi olla täyttyneempi rintakehästään. Liikkuu hiukan
jäykästi edestä. Erinomaisesti sivusta. Hyvin esitetty. Erinomainen turkki.
Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 VAL ERI2
Litteä valiouros, hyvinliikkuva. Urosmainen pää ja ilme. Leikkaava purenta. Hyvät korvat. Melko
tummat silmät. Hieno kaula. Aavistuksen pitkä lanne. Hyvät kulmaukset takana. Hyvät lavat. Selvä
eturinta. Erinomainen luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hieno sujuvuus askeleessa.
Hyvin esitetty.
Cei-Cei Ayrton 38984/01 VAL EH3
Uros, jolla voisi olla enemmän voimaa ja vahvuutta. Riittävä kallo ja kuono-osa. Leikkaava purenta.
Hyvä kaula ja selkä. Hyvät kulmaukset takana. Hiukan pysty lapa. Riittävästi luustoa. Voisi olla
korkearaajaisempi. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Etuosa hiukan putoaa liikkeessä. Hyvin esitetty.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI1 PU2
Valiouros, jolla tasapainoiset mittasuhteet. Urosmainen pää ja ilme. Leikkaava purenta. Hieno ryhti.



Erittäin hyvä ylälinja. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvät lavat ja olkavarsi. Hieno rintakehä. Hyvät
liikkeet joka suunnasta. Hyvin esitetty.
Maroussia Odysseus-Oensis 25347/00 VET H
8-vuotias veteraaniuros. Hyvin säilynyt. Voisi olla enemmän voimaa kuonossa. Leikkaava purenta.
Hyvä kaula. Hiukan periksi antava selkä. Hiukan lyhyt lantio. Riittävät kulmaukset takana, hiukan
avoimet edessä. Voisi olla enemmän rintakehää ja luustoa. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Riittävä
askel sivusta. Hiukan korkea häntä.
Zweierteam Cereus 16381/99 VET ERI1 ROP-VET
9-vuotias veteraani, jolla erinomaiset mittasuhteet. Ihana ryhti. Hyvä pään muoto. Riittävästi täyttynyt
kuono-osa. Hyvä kaula ja selkälinja. Hiukan niukasti kultautunut takaa. Hyvä lapa. Hyvä rintakehän
syvyys ja eturinta. Liikkuu ok edestä, yhdensuuntaisesti takaa, mukavasti sivusta. Hienossa kunnossa
ikäisekseen.
Bernarossa Dimare 25515/07 JUN ERI1 PN4 VASERT
Mukava juniorinarttu. Narttumainen ja silti voimakas pää. Huolimattomat korvat. Leikkaava purenta.
Erinomainen kaula, ? . Hyvä selkä. Hienot kulmaukset takana. Erittäin hyvä lapa ja olkavarsi. Riittävä
eturinta ikäisekseen. Hyvä luusto. Liikkuu vielä hieman löysästi edestä muuten hyvin. Hyvin esitetty.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 JUN H
Feminiininen narttu. Hieno pää ja ilme. Hienot korvat. Valitettavasti epätasainen purenta. Hyvä kaula.
Selän tulee hiukan kiinteytyä. Hiukan lyhyt lantio. Hyvät kulmaukset takana, avoimet edessä. Hyvät
liikkeet edessä ja takana. Voisi olla enemmän työntöä sivusta ja kantaa häntänsä alhaalla. Palkinto
purennasta. 
Berniitan Taika-Taika-Tuu 29901/07 JUN H
Vielä melko nuori narttu, tarvitsee kypsyä luonteeltaan. Hiukan pyöreä kallo-osa. Tasapurenta. Hyvä
kaula. Hiukan periksi antava selkä. Hyvin kulmautunut takaa. Etuasentoiset lavat. Hyvä rintakehä.
Riittävä luusto. Taka-askeleessa voisi olla enemmän voimaa, on välillä epätasainen, ok edestä.
Bollbölen Karamelli 49984/07 JUN H
Mukava narttu kokonaisuudessaan. Hienot mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Korkeat hienot korvat.
Leikkaava purenta mutta täytyy treenata hampaiden näyttöä. Hyvä kaula. Hiukan heikko selkä. Hyvät
kulmaukset takana, lavat voisivat olla taaempana. Hyvä eturinta ja rintakehä ikäisekseen. Liikkuu
korkealla etuaskeleella. Puuttuu sen vuoksi askelpituutta. Hyvä turkinlaatu. Mukava narttu, joka
tarvitsee harjoitusta , joka antaisi luonteen kypsyyttä.
Gunhild vom Gipfelfeuer 50881/07 JUN EH4
Pienehkö narttu mutta silti suhteellinen mitoiltaan. Narttumainen pää ja ilme. Hyvä purenta. Riittävä
kuono. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin kulmautunut takaa. Lapa voisi olla taka-asentoisempi. Toivoisin
vahvemman luuston. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Erittäin mukava askel sivusta. Narttu kasvaa
edukseen liikkuessaan.   
Hexa-Han Unelma 15660/07 JUN H
Narttu, jolla voisi olla enemmän voimaa kokonaisuuteen ja luustoon. Kaunis pää ja ilme. Hyvä
purenta. Hieno kaulanasento. Erittäin pitkä lanne. Hyvin kulmautunut takaa, avoimet lavasta ja
olkavarresta ja riittävä rintakehä ikäisekseen. Liikkuu lyhyellä askeleella ilman työntöä. Tänään
melkein ilman turkkia. Mukava luonne.
Momandan Tiramisu 25867/07 JUN ERI2
Hieno juniorinarttu. Ihana kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Hyvä purenta. Hyvin asettuneet korvat.
Hieno kaulan asento. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvä lapa ja olkavarsi. Hieno eturinta.
Erinomainen rintakehä ikäisekseen. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa ikäisekseen. Hyvä
askelpituus ja joustavuus sivusta. Hyvin esitetty.
Szarazpataki Gesztenye BSH9038/07 JUN EH3
Mukava juniorinarttu. Hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää. Leikkaava purenta. Voisi olla hiukan
enemmän täyttynyt silmien alta. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin kultautunut takaa. Hiukan avoimet
kulmaukset edessä. Hyvä eturinta. Riittävä rinnansyvyys ikäisekseen. Liikkuu vielä hiukan löysästi
edestä, hyvin takaa. Hyvä askel sivusta, mutta askeleessa voisi olla enemmän voimaa. Hyvin esitetty.
Bollbölen Isla Negra 44185/06 NUO ERI2
Mukava narttu. Hienot mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Leikkaava purenta. Hieno kaula ja selkälinja.
Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä lapa. Hiukan suora olkavarsi. Rintakehän tulee kehittyä. Liikkuu vielä
hiukan epävakaa ja löysä edestä., hyvä takaa, mukava sivusta. Hieno luusto. Hyvin esitetty.
Maroussia Halina 51141/06 NUO ERI1 PN1 SERT ROP
Mukava narttu kokonaisuudessaan. Hienot liikkeet. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Leikkaava
purenta. Voisi olla sujuvampi kaulan asento. Hyvä selkä. Laskee hiukan lantiosta. Hyvin kulmautunut
takaa. Pysty lapa. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Erinomainen askel sivusta,
tasapainoinen ja hyvällä joustolla. Hyvin esitetty.



Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 NUO H
Mukava narttu, jonka yleisilmettä häiritsee ylipaino. Hyvä pää sivusta mutta hiukan kevyt kuono-osa.
Leikkaava purenta. Hieno kaulan asento. Hyvin kulmautunut takaa, voisi olla taka-asentoisemmat
lavat. Liikkuu löysästi edestä, ok takaa, voisi olla enemmän voimaa sivusta ja askel pidempi. Rullaava
selkä. Hieno narttu, joka voisi olla tasapainoisempi paremmassa kunnossa. 
Bollbölen Filippe 42721/04 AVO EH1
Mukava narttu. Hyvä pää. Hieman pelokas ilme katseessa. Leikkaava purenta. Hyvä kaula. Hiukan
periksi antava selkä. Hyvä lantio. Riittävästi kultautunut takaa. Hyvä lapa. Ihana luusto, voisi olla
korkearaajaisempi. Liikkuu hiukan löysästi edestä, hyvin takaa, hieno askel sivusta joskin antaa
hiukan raskaan vaikutelman. Hyvin esitetty.
Fonacot’s Happy Halliwell 39975/05 VAL ERI2 PN3
Tasapainoinen valionarttu. Hienot mittasuhteet. Narttumainen voimakas pää. Hyvin asettuneet korvat.
Tummat silmät. Hieno kaula- ja selkälinja. Hyvät kulmaukset takana. Erinomaiset lavat. Hieno luusto.
Voisi olla korkeampi. Kaikin osin hienot liikkeet. Hyvin esitetty.
Amoroosa 19108/01 VAL ERI3
Mukava valionarttu. Hienot mittasuhteet. Kaunis pää. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Hyvät kulmaukset
takana. Hyvät lavat ja olkavarret mutta lihakset voisivat olla kiinteämmät tällä alueella. Hyvä luusto.
Aavistuksen  pehmeät ranteet. Liikkuu hiukan löysästi edestä muuten joustavasti ja vahvasti. 7-
vuotias.
Maroussia Esprit 10621/06 VAL ERI1 PN2
Mukava valionarttu. Hyvä pää, voisi olla täyteläisempi silmien alta. Leikkaava purenta. Voisi näyttää
korviaan enemmän. Hyvä kaula ja kaulan asento. Hyvä selkä. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä lapa,
hiukan suora olkavarsi. Hieno rintakehä. Ihana luusto. Liikkuu hyvällä askeleella mutta voisi olla
enemmän joustoa ja olla iloisempi kehässä.


