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Life Spring’s My Way FIN24954/07 JUN EH2
Hieman löysässä kunnossa esitetty uros, jolla erinomainen luuston vahvuus. Sopiva rungon pituus,
kaunis vahva uroksen pää. Erittäin hyvä täyteläinen kuono-osa. Kauniit tummat silmät. Kovin lyhyt
kaula. Hyvä ylälinja. Kauniit tassut. Hyvä tilava runko, riittävästi kulmautunut. Voisi liikkua pidemmällä
askeleella, liikkuu hieman löysästi edestä.
Maroussia Jazzy Jewel FIN26499/07 JUN ERI1 VASERT
Tässä kehitysvaiheessa antaa hieman ilmavan yleisvaikutelman. Sopiva rungon pituus, riittävä
luuston vahvuus. Hyvät pään mittasuhteet, sopiva otsapenger. Ikäisekseen riittävän täyteläinen
kuono-osa. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut. Oikeat värimerkit.
Liikkuu erittäin tehokkaasti, liikkeessä parempi kuin seistessä.
Maroussia Hibernico FIN51137/06 FIN NUO EH1
Uros, jolla erinomainen vahvuus ja oikeat mittasuhteet. Kaunis vahva uroksen pää, hyvä täyteläinen
kuono-osa. Hyvät korvat, hieman vaaleat silmät. Erinomainen luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Hyvä
runko, turhan lyhyt ja jyrkkä lantio. Turhan korkealla kannettu häntä. Liikkuu herkästi peitsaten,
vaikeasti päästä raviin, liikkuu löysästi edestä.
Bertus Laurens V.´t Rijkenspark FIN48069/07 AVO ERI1 PU4 SERT
Ikäistään nuoremmalta vaikuttava uros, jolla oikeat mittasuhteet. Riittävä luuston vahvuus. Oikeat
pään mittasuhteet. Riittävä otsapenger, Hieman vaaleat silmät. Hyvä ylälinja, saisi olla paremmin
kulmautunut edestä, riittävästi kulmautunut takaa. Oikein kannettu häntä. Liikkuu tehokkaasti hyvällä
askeleella.
Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO EH2
Tänään hieman löysässä kunnossa esiintyvä mittasuhteet oikea uros, jolla erinomainen luuston
vahvuus. Kaunis vahva uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hieman vaaleat silmät ja alas
asettuneet korvat. Lyhyehkö kaula. Tilava runko, pehmeä selkä. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, mutta voimattomasti. Hieman ulkokierteiset eturaajat ja voimattomat
etuliikkeet.
Adesa’s Pushing The Limit AKCWS08770201 VAL ERI2 PU2
Riittävän kokoinen erittäin tasapainoisesti rakentunut vanhaluustoinen uros. Kaunis pää, hyvä
täyteläinen kuono-osa, sopiva otsapenger, hieman vaaleat silmät ja las asettuneet korvat. Kaunis
ylälinja, riittävä runko. Erinomainen eturinta. Erittäin hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Kaunis
asentoiset eturaajat, liikkuu erinomaisella askeleella tasapainoisesti edestä ja takaa.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3 PU3
Mittasuhteiltaan kaunis uros, jolla erinomainen vanha luusto.  Kaunis pää, jossa hyvät mittasuhteet.
Hyvä täyteläinen kuono-osa ja sopiva otsapenger. Hieman lyhyt kaula. Erinomainen runko. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kaunis ylälinja. Kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, tasapainoisesti edestä ja takaa.
Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 VAL ERI4
Riittävän kokoinen aavistuksen matalan yleisvaikutelman antava uros, jolla erinomainen luuston
vahvuus. Kaunis ilmeinen pää ja hyvä täyteläinen kuono-osa. Sopiva otsapenger. Hyvin asettuneet
korvat, hieman vaaleat silmät. Erinomainen runko. Hyvin kulmautunut. Kantaa häntäänsä hieman
korkealla. Liikkuu erinomaisella askeleella, hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä.
Riccarron Pinocchio FIN25404/06 VAL ERI1 PU1 ROP
Mittasuhteiltaan erittäin kaunis uros, jolla hyvä luuston vahvuus. Erittäin tasapainoisesti rakentunut.
Kaunis vahva uroksen pää, täyteläinen kuono-osa, sopiva otsapenger. Hyvin asettuneet korvat.
Erinomainen kaula, ylälinja ja kulmaukset. Riittävä rungon tilavuus. Liikkuu erinomaisella askeleella
tasapainoisesti edestä ja takaa.
Maroussia Odysseus-Oensis FIN25347/00 VET EVA
Mittasuhteeltaan oikea, riittävän luustoinen uros, pää voisi olla voimakkaampi varsinkin kuono-osa
täyteläisempi. Riittävä runko, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, oikea asentoiset
eturaajat. Kantaa häntäänsä turhan korkealla, liikkuu ahtaasti takaa, ontuu tänään, jonka vuoksi
liikkeitä ei voi täysin arvostella.
Aurexin Prada FIN38710/07 JUN H
Vielä hyvin kehittymättömältä vaikuttava nuori narttu, joka tarvitsee paljon aikaa. Pään tulee vahvistua
ja kuono-osan täyttyä. Riittävä luusto. Riittävästi kulmautunut, kapea asentoiset hieman ulkokierteiset
eturaajat. Kantaa häntäänsä hyvin, liikkuu hyvällä askelpituudella, ahtaasti takaa, vielä ilmava
yleivaikutelma, tarvitsee lisää kehätottumusta.



Bellaffen Demi FIN48528/07 JUN H
Mittasuhteeltaan oikea tilava runkoinen narttu, jolla riittävä luuston vahvuus. Vielä erittäin
kehittymätön pää runkoon nähden. Pään tulee kauttaaltaan vahvistua, hieman niukasti kulmautunut
edestä ja takaa. Eturinnan tulee täyttyä, jyrkkä lantio ja korkealla kannettu häntä. Tulisi liikkua
pidemmällä askeleella, liikkuu ahtaasti takaa. Tarvitsee aikaa.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 JUN EH3
Riittävän kokoinen tilava runkoinen narttu, jolla erinomainen luuston vahvuus. Kaunis vahva
nartunpää, hyvä täyteläinen kuono-osa, kauniit silmät ja korvat. Tasapainoisesti rakentunut, hyvä
eturinta, sopusuhtaisesti kulmautunut. Epätasainen purenta. Sivuliikkeessä melko herkästi peitsaa,
liikkuu voimattomasti takaa.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 JUN ERI1 VASERT
Mittasuhteiltaan kaunis tasapainoisesti rakentunut nuori narttu. Hyvät pään mittasuhteet jossa
ikäisekseen riittävä vahvuus. Hieman alas asettuneet korvat ja vaaleat silmät. Sopusuhtaiset
kulmaukset. Riittävä rungon tilavuus. Kaunis ylälinja. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella tasapainoisesti edestä ja takaa.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 JUN ERI2
Mittasuhteiltaan kaunis rungoltaan ikäisekseen hyvin kehittynyt nuosri narttu. Tässä vaiheessa vielä
hieman kapealinjainen pää, hieman pitkä kuono-osa, joka voisi olla voimakkaampi. Kaunis ylälinja,
hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa, hieman niukasti edestä. Eturinta saa vahvistua. Liikkuu hyvällä
askelpituudella hyvin takaa hieman epävakaasti edestä.
Bollbölen Illusia FIN44184/06 NUO H
Tilavarunkoinen riittävä luustoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pään vahvuus, otsapenger
voisi olla voimakkaampi. Vaaleat silmät, hyvät korvat. Kovin niukasti kulmautunut edestä ,hyvin takaa.
Eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Sopiva askelpituus, liikkuu hyvin
takaa. Turhan suuri valkoinen niska läikkä.
Maroussia Halina FIN51141/06 NUO ERI1
Erittäin kaunis tasapainoisesti rakentunut nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Erittäin
kaunis nartun pää, jossa hyvä täyteläinen kuono-osa, sopiva otsapenger. Hyvä luusto, erinomainen
eturinta. Hyvin kulmautunut, kaunis ylälinja. Hieman korkealla kannettu häntä. Liikkuu hyvin.
Vroukje V.t Rijkenspark FIN49577/06 AVO ERI1 PN4 SERT
Mittasuhteiltaan kaunis tilavarunkoinen vanha luustoinen narttu. Aavistuksen kapea kuono-osa
muuten erittäin hyvä pää. Kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut. Kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI3
Vahvaluustoinen ja runkoinen mittasuhteiltaan oikea narttu. Kaunis pää, hyvä täyteläinen kuono-osa,
sopiva otsapenger. Hieman lyhyt kaula, hyvä tukeva runko. Erinomainen eturinta. Sopusuhtaisesti
kulmautunut. Kantaa häntäänsä hieman korkealla. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman ahtaasti
takaa ja löysästi edestä.
Momandan Peggy Sue FIN23375/02 VAL ERI2 PN3
Erittäin tasapainoisesti rakentunut tilava runkoinen, vahvaluustoinen narttu. hyvät pään mittasuhteet,
aavistuksen kevyt kuono-osa. Kokonaisuuteen nähden hieman vaaleat ja pyöreät silmät. Erinomainen
runko, erutinta ja kulmaukset. Hyvät suorat raajat, kaunis ylälinja. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella, hieman ahtaasti takaa. Kokonaisuutta häiritsee turhan korkealla kannettu häntä.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI1 PN1 VSP
Erittäin narttumainen mittasuhteiltaan kaunis vahvaluustoinen tilavarunkoinen narttu. Erittäin kaunis
pää jossa hyvä otsapenger. Hyvä täyteläinen kuono-osa, hyvä silmien väri. Kaunis ylälinja, hyvä
eturinta ja runko, aavistuksen lyhyt kaula. Hyvät käpälät. Kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella, hieman ahtaasti takaa ja edestä.
Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VET ERI1 PN2 ROP-VET BIS-VET2
Kauniissa kunnossa esitetty 8-vuotias veteraani narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Tilava runko. Sopiva
luuston vahvuus. Riittävän voimakas pää kokoon nähden, hieman vaaleat silmät. Hyvä eturinta. Hyvin
kulmautunut, aavistuksen pehmeä selkää. Kantaa häntäänsä kauniisti. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, hyvin edestä ja takaa.


