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Amandelman Buster FIN28659/07 JUN ERI1 PU3 SERT
Hyvän kokoinen, voimakasluustoinen junioriuros. Hyvä vahva pää, vahva selkä, hyvät kylkikaaret.
Sopivasti kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvällä askeleella takaa ja vielä löysästi edestä. Hyvä
karvapeite, miellyttävä luonne.
Black Indira’s Bertozz FIN37665/07 JUN EH2
Riittävän kokoinen junioriuros, oikeanmuotoinen pää. Lavat hieman edessä. Riittävästi rintakehää,
lyhyt lantio. Takaraajoissa saisi olla enemmän kulmauksia. Liikkeet kaipaavat lisää draivia. Kaunis
turkki, miellyttävä luonne.
Leniences Carloconstantin FIN54100/07 JUN H
Vielä kovin kesken kehityksen oleva junioriuros. Hieman litteä kallo, vahva selkä, vielä kapea ja kevyt
rintakehä. Niukasti kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella. Miellyttävä luonne,
hyvin esitetty.
Cei-Cei Damon Hill FIN13916/07 NUO EH2
Hyvän kokoinen voimakasluustoinen nuori uros. Voimakas pää. Riittävästi rintakehää, hieman pitkä
lanneosa. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvin takaa mutta löysästi ja leveästi edestä.
Turhan korkea häntä. Hyvälaatuinen turkki, reipas luonne.
Cei-Cei Dow Jones FIN13918/07 NUO H
Hyväluustoinen pienehkö uros. Hyvä uroksen pää, vahva selkä. Runkoa saisi olla enemmän. Oikea-
asentoiset takaraajat sopivin kulmauksin. Riittävän pitkä askel. Epävarma luonne mikä määrää
palkintosijan.
Vinkizz Mercedes FIN52076/06 NUO ERI1
Hyväluustoinen oikeat mittasuhteet omaava nuori uros. Pää saa vielä voimistua, etuosa voisi olla
paremmin kulmautunut. Hyvä selkä ja rintakehä. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin.
Amandelman Anton FIN34600/06 AVO EH3
Mittasuhteiltaan ja luustoltaan sopiva. Kaunis ilmeikäs pää, vahva selkä. Hieman kevyt runko, oikea-
asentoiset raajat. Liikkuu hyvin, ohuessa turkissa.
Hexa-Han Shredder FIN17720/05 AVO ERI1 PU4 VASERT
Erinomaista tyyppiä oleva voimakas uros. Hyvä pää, vahva selkä, voimakas runko, oikea-asentoiset
raajat sopivin kulmauksin. Liikkuu hyvin, hieman lyhyt häntä jota nostaa mielellään turhan paljon
liikkeessä. Runsas turkki.
Life Spring’s Casimir FIN11977/03 AVO EH4
Iloisesti esiintyvä kookas uros. Oikeanmuotoinen pää. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja
takaa. Voimakas rintakehä. Liikkuu takaa riittävän pitkällä askeleella, mutta etuliikkeet saisivat olla
vakaammat.
Maroussia Zupreme-Zidney FIN16644/04 AVO HYL
Epävarmasti ja aggressiivisesti käyttäytyvä voimakasluustoinen hyvänkokoinen uros. Hyvä selkä,
sopivasti runkoa, voimakkaasti kulmautuneet takaraajat. Liikkuu ahtaasti takaa. Runsas turkki.
Luonne määrää palkintosijan. Hylätty. Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä.
Valkeakoivun Comeback FIN36630/01 AVO EH2
Riittävän kokoinen voimakasluustoinen uros, joka antaa turhan pitkän vaikutelman. Hyvä pää ja ilme.
Tilava rintakehä, tilava lanneosa, Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvin takaa mutta
epävakaasti edestä.
Bernarossa Chocco FIN39235/03 VAL ERI3
Voimakasluustoinen oikeat mittasuhteet omaava kookas uros. Hyvä pää, pehmeä selkä, hyvä
rintakehä. Oikea-asentoiset raajat, liikkuu sopivalla askeleella.
Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 VAL ERI2 PU2
Kauniissa kunnossa esitetty hyvänkokoinen voimakasluustoinen uros. Voimakas uroksen pää, hyvä
selkä ja rintakehä. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvin.
Riccarron Pinocchio FIN25404/06 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS2
Erinomaista tyyppiä edustava hyvänkokoinen, kauniissa karvassa oleva valiouros. Kaunisilmeikäs
pää, hyvä selkä ja rintakehä. Erinomaiset raajat ja liikkeet.
Maroussia Odysseus-Oensis FIN25347/00 VET EH1
Reippaasti esiintyvä veteraaniuros, kevyt pää, vahva selkä. Hieman lyhyt rungoltaan. Oikea-
asentoiset takaraajat. Liikkuu hieman sidotusti. Hyvässä turkissa.



Aurexin Prada FIN38710/07 JUN H
Vielä ilmavan kuvan antava juniorinarttu. Kevyt pää, vahva selkä, runko vielä kovin kesken
kehityksen. Oikea-asentoiset raajat, jotka saavat vielä vahvistua. Liikkuu riittävän pitkällä askeleella.
Hyvin esitetty, miellyttävä luonne.
Austinanastacia FIN41161/07 JUN EH3
Iäisekseen hyvin kehittynyt juniorinarttu. Oikeanmuotoinen pää, vielä hieman pehmeä selkä. Sopivasti
kulmautuneet takaraajat, hyvä rintakehä. Liikkuu riittävän pitkällä askeleella, nostaa häntäänsä
liikkeessä turhan korkealla. Miellyttävä luonne.
Berndante Ghandi Binienne FIN36291/07 JUN ERI2
Kauniisti esiintyvä juniorinarttu. Hyvä pää, vahva selkä, tilava rintakehä, oikea-asentoiset takaraajat.
Liikkuu reippaasti sopivalla askelpituudella.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 JUN ERI1
Rauhallisesti esiintyvä hyväluustoinen juniorinarttu. Hyvä pää, vahva selkä, tilava rintakehä.
Erinomaiset raajat, liikkuu hyvin.
Kultakuumeen Brita FIN39881/07 JUN EH4
Hyvänkokoinen vielä kevytpäinen juniorinarttu. Vahva selkä, hyvä tiivis runko, hyväasentoiset
aavistuksen kevyet raajat. Liikkuu hyvin. Hyvin esitetty.
Funatic Supernatural FIN54674/06 NUO EH3
Oikeat mittasuhteet omaava pienehkö nuori narttu, jolla hieman kevyt pää. Vahva selkä, kylkikaaria
saisi olla enemmän. Varma-asentoiset, sopivasti kulmautuneet raajat. Niukassa turkissa minkä vuoksi
koira antaa vielä kevyen kuvan itsestään. Hyvät terveet liikkeet.
Goldbear’s Qismet FIN16049/07 NUO ERI1
Erinomaista tyyppiä edustava nuori narttu. Hyvä pää missä melko voimakas otsapenger. Hyvä selkä
ja rintakehä. Hyväasentoiset hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä.
Janipan Kalla FIN46360/06 NUO EH2
Hyvät mittasuhteet omaava kookas nuori narttu. Hyvä pää ja ilme. Tässä vaiheessa hieman
takakorkea. Hyvä rintakehä, riittävästi kulmautuneet takaraajat, riittävän pitkä askel. Hyvässä turkissa,
rauhallinen luonne.
Cei-Cei Cindy Crawford FIN43167/05 AVO ERI2 PN3 VASERT
Kauniissa kunnossa esitetty hyväluustoinen kookas narttu. Hyvä pää, vahva selkä, tilava rintakehä.
Hyväasentoiset raajat sopivin kulmauksin. Liikkuu hyvin takaa, hieman kerien edestä.
Life Spring’s Florence AVO ERI1 PN2 SERT
Kauniissa kunnossa esitetty, hyvänkokoinen , erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pää ja
ilme. Selässä hieman pehmeyttä, tilava rintakehä. Hyvin kulmautuneet varma-asentoiset raajat.
Liikkuu hyvin.
Life Spring’s Goldhill FIN24496/06 AVO EH
Oikeat mittasuhteet omaava luustoltaan riittävä narttu. Oikean muotoinen pää, hieman pyöreä ylälinja.
Runko turhan massavassa kunnossa, hyvin kulmautuneet takaraajat. Kaunis turkki. Voisi liikkua
hieman tehokkaammin. Hyvin esitetty.
Riccarron Ofelia Oops FIN52421/05 AVO ERI4
Riittävän kokoinen kaunispäinen narttu, jolla pehmeä ylälinja. Tilava runko, oikea-asentoiset raajat,
jotka voisivat olla astetta voimakkaammat. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss FIN25849/08 AVO ERI3 PU4
Hyväntyyppinen voimakasluustoinen kookas narttu. Hyvä pää ja ilme. Vahva selkä, voimakkaasti
kulmautunut takaa. Liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella.
Valkeakoivun Delightful FIN28035/05 AVO ERI
Seistessä kauniin sivukuvan antava narttu. Jalo pää, kuono-osa saisi olla hieman leveämpi. Hyvä
selkä, erinomainen runko, hyvät raajat. Liikkuu hyvin takaa mutta löysästi edestä.
Vinkizz Kissme FIN50196/05 AVO ERI
Tänään kovin ohuessa karvassa esitetty erinomaista tyyppiä oleva narttu. Hyvä pää, vahva selkä,
sopivasti runkoa. Hyvä takaosa, kauniit tehokkaat liikkeet.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI2
Erinomaista tyyppiä edustava valionarttu. hyvä pää ja ilme. Vahva selkä, tilava rintakehä. Hyvin
kulmautuneet oikea-asentoiset raajat. Liikkuu riittävän pitkällä askeleella.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI1 PN1 VSP
Kauniissa kunnossa oleva valionarttu. Hyvä pää ja ilme. Vahva selkä, tilava rintakehä, hyväasentoiset
raajat sopivin kulmauksin. Liikkuu hyvin.


