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FIN28659/07 AMENDELMAN BUSTER JUN EH
Maskuliininen, erittäin hyvän kokoinen, hyvin kehittynyt rodunomainen pää jossa hyvät värimerkit,
oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvä luusto, normaalit kulmaukset, liikkuu hyvällä
askeleella, hieman löysästi edestä, voisi olla enemmän potkua, erittäin hyvä turkki.
FIN58378/07 BERNARIO BVLGARI DIESEL JUN ERI1 VASERT
9 kuukautta, maskuliininen erittäin hieno kokonaisuus, hyvä pää, takakallo voisi kehittyä vielä vähän,
hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, erittäin hyvin kulmautunut, liikkuu tip top, tänään
hieman matalalle asettunut, hyvä turkki ja väri ja luonne, erittäin hyvin esitetty.
FIN57600/07 BERNAROSSA FORMOSO JUN EH
9 kuukautta, maskuliininen, erittäin hyvä kokonaisuus, oikea pää, hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja,
hyvin kulmautunut ja hyvä luusto, liikkuu erittäin hyvällä askeleella, valitettavasti ahtaasti takaa, hyvä
hännänkanto, erittäin hyvä luonne, hyvä turkinlaatu, voisi olla hieman leveyttä päässä.
FIN29898/07 BERNIITAN TAIKA-NALLE JUN H
Erittäin hieno kokonaisuus ja tyyppi, hyvä koko, massiivinen pää jossa hyvä ilme, oikea purenta, 1 P2
puuttuu, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, hyvä luusto, kinner saisi olla jäykempi, liikkuu vapaasti
hyvällä askeleella, mutta voisi liikkua paremmalla potkulla, hieman löysästi edestä ja ahtaasti takaa,
erittäin hyvä turkinlaatu.
FIN37665/07 BLACK INDIRA’S BERTOZZ JUN EH3
Nuori uros jolla ihana luonne, aika hyvin rakentunut, hyvä pää, oikea purenta, hyvän muotoiset silmät,
hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, keskivahva luusto, keskinkertaisesti kulmautunut, liikkuu vapaasti,
mutta saisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä hännänkanto, erittäin hyvin esitetty.
FIN22532/07 BOM BOM’S AVENTINUS JUN EH
Maskuliininen uros, aika hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, rintakehä saa vielä kehittyä,
keskinkertaiset kulmaukset, hieman laskeva risti, keskivahva luusto, liikkuu hieman löysästi edestä ja
lyhyin askelin taka, erittäin hyvä turkinlaatu ja väri ja luonne.
FIN54097/07 LENIENCES CADO-CATZMER JUN EH
11 kuukautta, tänään hieman tasapainottomasti rakentunut uros, hyvin kehittynyt pää jossa hyvä
otsapenger, hyvän muotoiset silmät, hieman liian kapea leuka, hyväksyttävä purenta, hyvä kaula ja
ylälinja, hyvä rintakehä, hieman niukasti kulmautunut, liikkuu löysästi edestä ja takaa, tarvitsee paljon
lisää aikaa kehittyäkseen, hyvä luonne.
FIN54100/07 LENIENCES CARLOCONSTANTIN JUN EH
10 kuukautta, lupaava nuori uros, joka tänään on hieman lyhyt selästä, oikea purenta, keskiruskeat
silmät, hyvä kallo, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, keskinkertaiset kulmaukset, liikkuu aika hyvin
edestä ja taka, voisi liikkua pidemmällä askeleella, erittäin hyvä turkki ja väri.
FIN24950/07 LIFE SPRING’S MANPOWER JUN EH
Voimakas rakenteinen maskuliininen uros, hyvän kokoinen, erittäin hyvä tyyppi, hyvin rakentunut pää,
hyvä ilme, ahdas purenta, riittävä kaula, hyvä ylä- ja alalinja, keskinkertaiset kulmaukset, liikkuu
voimakkaasti hyvällä askeleella, hyvä turkinlaatu ja väri, hyvä luonne.
FIN24951/01 LIFE SPRING’S MARVELOUS JUN EH
Keskikokoinen, maskuliininen uros jolla erittäin hyvä pää, jonka kuitenkin tulisi olla kokoon nähden
suurempi, tummat ilmeikkäät silmät, hyvä purenta, erittäin hyvä kaula ja ylä- ja alalinja,
keskinkertaiset kulmaukset, hieman niukka luusto, hyvä turkinlaatu ja väri, erittäin hyvin esitetty,
liikkuu löysästi edestä ja ahtaasti takaa.
FIN24954/07 LIFE SPRING’S MY WAY JUN EH4
Keskikokoinen uros, erittäin hyvän tyyppinen, tasapainoisesti rakentunut, hyvin muodostunut pää
jossa hyvä ilme, ihana leukaosa, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu
vapaasti hyvällä askeleella, hyvä turkki ja väri.
FIN26499/07 MAROUSSIA JAZZY JEWEL JUN EH
Maskuliininen, hyvä kokoinen uros, jolla erittäin hyvä pää, tummat silmät, oikea purenta, keskipitkä
kaula, hyvä ylälinja, rintakehä saisi tulla syvemmäksi, hyvä luusto, valitettavasti hieman suorat lavat ja
hieman lyhyt olkavarsi, liikkuu vapaasti, mutta saisi liikkua pidemmällä ja voimakkaammalla
askeleella, erittäin hyvä turkinlaatu ja väri, hyvä luonne.
EST-02383/07 PRIVATE-STEFAL FILIPPE JUN EH2
Erittäin hieno kokonaisuus, tasapainoisesti rakentunut, erittäin hyvä pää ja ilme ja purenta, hyvä kaula
ja ylälinja, hyvä rintakehä, erinomainen luusto, riittävästi kulmautunut, turkki ei parhaassa kunnossa
tänään, liian avoin ja pehmeä, hyvät värimerkit.



FIN25679/05 BENECO’S CARO AVO EH
Erittäin hieno tyyppi ja ilme, maskuliininen jolla hyvä pää, tummat silmät, oikea purenta, erittäin hyvä
kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, liikkuu erittäin hyvin, valitettavasti turkki ei ole näyttely kunnossa,
liian niukka ja siistitön, muuten hyvin esitetty.
FIN44934/06 DOREMIS WONDER WALDEMAR BRAD AVO ERI2
Erittäin hieno tyyppi, hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja ja alalinja, hyvin
kulmautunut, hyvä luusto, voisi mielellään olla korkeampi, liikkuu erittäin hyvin kaikilta suunnilta,
erittäin hyvä turkki ja väri, hyvin esitetty.
FIN17720/05 HEXA-HAN SHREDDER AVO EH4
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman vaaleat silmät, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja,
hyvä luusto, riittävästi kulmautunut, hieman liian lyhyestä olkavarresta huolimatta.  Hieman liian lyhyt
ja korkealla kannettu häntä, liikkuu hyvällä sivuaskeleella ja erittäin voimattomasti edestä.  Hyvä
turkinlaatu, hieman vaaleat tan-värimerkit.
FIN16646/04 MAROUSSIA ZEPHYR-ZEUS AVO EH3
Ihana tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman liian vaaleat silmät, oikea purenta, erittäin hyvä kaula ja
ylälinja, erittäin hyvä luusto, hyvin kulmautunut, hieman lyhyt olkavarsi, liikkuu erittäin hyvin sivulta,
hyvällä potkulla, mutta tasapainottomasti edestä ja ahtaasti takaa.  Erittäin hyvä turkki ja väri.
FIN25405/06 RICCARRON PLUTO AVO ERI1 PU2 SERT
Erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, oikea purenta, erittäin
hyvä kaula ja ylä- ja alalinja, erinomainen luusto ja kulmaukset, liikkuu vapaasti hyvällä askeleella,
erittäin hyvä turkinlaatu ja väri.
AKCWS08770201 ADESA’S PUSHING THE LIMIT VAL ERI3 PU4
Ihana tyyppi ja tasapaino, hyvä pää, hieman vaaleat silmät, hyvä runko, hyvä liikkuja, hyvin esitetty,
hyvässä turkissa.
FIN45092/02 ATELIER’S DROSSELBART VAL ERI
5-vuotias, maskuliininen, keskikokoinen uros, jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvä runko, hyvät
mittasuhteet, hyvät kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin.
FIN12601/04 BERNERDALEN’S QUATTRO VAL ERI
Maskuliininen, hyvän kokoinen uros. Ihana tyyppi, oikea purenta, päässä voisi olla enemmän täytettä,
hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, esitetään tip top, ihana turkki ja väri.
FIN26045/05 FRIDKULLA’S TRIUMPH VAL ERI
Keskikokoinen, tasapainoisesti rakentunut uros, jolla erittäin hyvä pää, ihana ilme, hyvä kaula ja
ylälinja, hyvä runko, erittäin hyvät kulmaukset ja luusto, liikkuu erittäin hyvin, hyvä turkki ja väri.
Erittäin lyhyt häntä.
FIN40651/04 GOLDBEAR’S PATRIOT VAL ERI1 PU1 ROP RYP2
Maskuliininen uros, tasapainoisesti rakentunut, hyvä koko, erittäin hyvä pää ja ilme, oikea purenta,
hyvä kaula ja ylälinja, normaalit kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin kaikilta suunnilta, hyvä turkki ja väri.
FIN26661/01 RICCARRON FROG PRINCE VAL ERI4
7-vuotias, erittäin hyvin rakentunut uros, joka on hyvässä kunnossa. Maskuliininen, erittäin hyvä koko,
erittäin hyvä silhuetti, oikea purenta, tummat silmät, aavistuksen lyhyt olkavarsi joka näkyy
etuliikkeissä, muuten liikkuu tip top, erittäin hyvä turkki ja väri.
FIN52416/05 RICCARRON OBI VAN KENOBI VAL ERI
Keskikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, aavistuksen vaaleat silmät, oikea purenta, hyvä kaula ja
ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin takaa, hyväksyttävästi edestä, hyvä turkki ja
väri.
FIN52417/05 RICCARRON OCCO PUCO VAL ERI
Erittäin hieno uros, tasapainoisesti rakentunut, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä
rintakehä, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu hieman löysästi edestä, oikein takaa ja sivulta, erittäin
hvyä turkki ja väri.
FIN25404/06 RICCARRON PINOCCHIO VAL ERI2 PU3
Erittäin miellyttävä uros, joka on oikean kokoinen ja erittäin hyvän tyyppinen.  Ihana pää, hyvä ilme,
hyvä purenta, erinomainen kaula ja ylälinja, kuin myös rintakehä, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu tip
top kaikilta suunnilta, erittäin hyvin esitetty, hyvä turkki ja väri.
FIN50632/04 ZANDRINA’S NOASSON DANTALIAN VAL ERI
Miellyttävä uros, hyvä koko, erinomainen pää ja ilme, oikea purenta, hyvä ylälinja, hyvä runko, hyvä
luusto ja kulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä turkki ja väri.
FIN25347/00 MAROUSSIA ODYSSEUS-OENSIS VET EH2
Pieni ja niukasti rakentunut uros, jolta puuttuu sulupuolileima. Esitetään erittäin hyvässä kunnossa,
hyvä purenta ja terveesti asettunut hampaisto, hyvät silmät, hyvä kaula ja ylälinja, keskinkertaiset
kulmaukset, liikkuu vapaasti hyvällä askeleella, Turkki kaipaisi hieman määrää ja väriä.



FIN16381/99 ZWEIERTEAM CEREUS VET EH1
9 ½ -vuotias uros, joka esitetään erittäin hyvässä kunnossa, hyvä purenta, hieman löysät huulet ja
silmät, hyvä kaula ja ylälinja, keskinkertaiset kulmaukset, hyvä luusto, kaipaisi hieman lihaksia
takaosaan, liikkuu vapaasti ja yhdensuuntaisesti, hyvä turkki ja väri.
FIN46858/07  AFRIKANLILJA  JUN EH
Erittäin feminiininen narttu, hyvän kokoinen, ihana pää jossa tummat silmät, oikea purenta, hyvä kaula
ja ylälinja, hyvä runko, hyvät kulmaukset, hieman lyhyt ja korkealla kannettu häntä, erittäin hyvä turkki
ja väri.
FIN57603/07  BERNAROSSA FARFALLA  JUN EH
Feminiininen, hyvä koko, pään tulee vielä hieman kehittyä, voisi olla hieman tummemmat silmät, hyvä
purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, hieman suora olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, liikkuu
erittäin hyvin, vaikkakin löysästi edestä, erittäin hyvä turkki ja väri.
FIN57604/07  BERNAROSSA FIORENTE   JUN ERI1
Erittäin hieno narttu, feminiininen, hyvä koko, oikea purenta, tänään hieman suuret korvat, hyvä kaula
ja ylälinja, hyvin kulmautunut, liikkuu erittäin hyvin, erittäin hyvä turkki ja väri.
FIN29901/07  BERNIITAN TAIKA-TAIKA TUU  JUN EH
Erittäin hieno narttu joka tarvitsee paljon enemmän harjoitusta tottuakseen näyttelykehään ja ihmisiin.
Hyvä koko, erittäin hyvä pää, oikea purenta, hieman suorat lavat, hyvä runko, hyvät takakulmaukset,
liikkuu hyvällä askeleella, tasapainoisesti takaa, voisi olla hieman pidempi etuaskel, erittäin hyvä
turkki ja väri.
FIN32948/07  BROOKBEND DAWN  JUN H
Erittäin hieno narttu, hyvä koko, hyvä pää ja ilme, oikea purenta, mutta P3 puuttuu, hyvä kaula ja
ylälinja, erinomaiset kulmaukset, vaikkakin hieman suora ja lyhyt olkavasrsi.  Liikkuu leveästi ja
löysästi edestä, hyvin takaa.  Hyvä turkki ja väri.
FIN55127/07  FONACOT’S ICE CRYSTAL  JUN ERI2
Erittäin hieno narttu, hyvä koko, erinomainen pää ja ilme, oikea purenta, hyvä ylä-ja alalinja, hyvin
kulmautunut, liikkuu hyvin, hyvä turkki ja väri.
FIN29060/07  FRIDKULLAS WILMALOTTA  JUN EH3
Hyvän kokoinen narttu, aika hyvä pää, tummat silmät, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä
luusto ja kulmaukset, hieman kihara turkki, hyvä väri, liikkuu vapaasti hyvällä askeleella.
FIN50217/07  FUNATIC RAZZMATAZZ  JUN EH
Feminiininen, hyvä koko, juuri nyt hieman kapea pää, hyvä purenta, hieman suuret ja matalalle
asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomaiset kulmaukset, erityisesti takana, hyvä luusto,
liikkuu tasapainoisesti takaa, hieman löysästi edestä, hyvin sivulta, erittäin hyvä turkki ja väri.
FIN25867/07  MOMANDAN TIRAMISU  JUN EH4
Hyvän kokoinen narttu, erittäin hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä kaula, hyvä ylä-ja alalinja, hyvät
kulmaukset ja luusto, liikkuu hieman löysästi edestä, hyvin takaa, erittäin hyvä turkki ja väri.
EST-02386/07  PRIVATE-STEFAL FENDY  JUN EH
Feminiininen, hyvä koko, erittäin hyvä pää ja ilme, oikea purenta, rintakehän tulee vielä kehittyä,
keskinkertaiset kulmaukset, hyvä luusto, hieman irtonainen turkki, hyvä turkinlaatu ja väri, liikkuu
erittäin löysästi edestä, hyvin sivulta.
FIN25515/07  BERNAROSSA DIMARE NUO EH3
Erittäin voimakas rakenteinen narttu, hyvä koko, hieman raskas pää, hyvä purenta, hieman suuret
korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rinnan syvyys, hyvin kulmautunut ja hyvä luusto, erittäin hyvä turkki
ja väri, liikkuu yhdensuuntaisesti.
FIN16049/07  GOLDBEAR’S QISMET  NUO ERI2 VASERT
Feminiininen narttu, keskikokoinen, erittäin hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä kaula, ylä-ja alalinja,
erittäin hyvä luusto, hyvin kulmautunut, erityisesti takaa, liikkuu erittäin löysästi edestä, erittäin hyvin
sivulta.
FIN16050/07 GOLDBEAR’S QUALITYSTREET NUO ER1 PN3 SERT
Erittäin hieno narttu, hyvä koko, hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä ylä-ja alalinja, erittäin hyvä
luusto, liikkuu tip top, tänään hieman lyhyt, muutoin hyvä turkki, jokseenkin paljon valkoista.
FIN48537/05  ASTANA  AVO EH2
Hyvän kokoinen narttu, aika hyvä pää, hyvä purenta, voisi olla hieman pidempi kaula, hyvä runko,
hieman suora olkavarsi, hyvät takakulmaukset, hyvät mittasuhteet, hyvä turkinlaatu ja väri, liikkuu
hyvällä takapotkulla, hieman löysästi edestä.



FIN43167/05 CEI-CEI CINDY CRAWFORD  AVO EH1
Voimakas rakenteinen narttu, jolla hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hieman
suorat lavat, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, mutta liian löysästi edestä, erittäin hyvä turkki
ja väri, hyvä luonne.
FIN35291/03  MAROUSSIA XELENA-XADRIANA   AVO H
Feminiininen, hyvä koko, hieman neliömäinen runko, oikea purenta, aika hyvä pää, hieman lyhyt
kaula, hyvä rintakehä, riittävät kulmaukset, mutta suorat lavat, erittäin hyvä luusto, liikkuu löysästi
edestä, erinomaisesti takaa, hyvä turkki ja väri, kantaa häntäänsä korkealla.
FIN41727/03  YOUNG WILD & FREE AV MILKCREEK  AVO H
5 vuotias narttu joka ei ole parhaassa näyttelykunnossa, hieman lihava, irtonainen turkki, hieno pää ja
ilme, tummat silmät, oikea purenta, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, keskinkertaiset kulmaukset, liikkuu
vapaasti, voimakkaalla askeleella, mutta saisi olla enemmän potkua, hyvä väri.
FIN40652/04  GOLDBEAR’S PAPAYA  VAL ERI
Voimakas rakenteinen narttu, hyvä koko, oikea purenta, erinomainen pää, hyvä kaula ja ylälinja,
hieman eteentyöntyneet lavat, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä potkulla, erinomainen turkki ja
väri.
FIN35293/03  MAROUSSIA XIDNINA  VAL ERI
Feminiininen, hyvä koko, erittäin hyvä pää ja ilme, voisi olla hieman syvempi rintakehä, liikkuu hyvällä
potkulla, hyvä turkki ja väri, mutta tänään hieman lyhyessä turkissa.
FIN23375/02  MOMANDAN PEGGY SUE  VAL ERI
Hieno narttu, hyvä koko, erittäin hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät
kulmaukset, liikkuu hyvin kaikilta suunnilta, hyvä väri, hieman pehmeä päälikarva.
EST-01622/04 PRIVATE-STEFAL BENITA  VAL HYL
Erittäin hieno narttu, jolla hyvä silhuetti, hyvä pää ja ilme, hyvä liikkeet, hieman matalalle asettunut,
erittäin hyvä turkki ja väri, hän ei anna tuomarin koskea, kuitenkaan ei ole aggressiivinen, tästä syystä
nolla palkinto.
FIN47435/04  RAGDOLLS AMBROSIA  VAL ERI4
Hieno narttu, hyvä koko, ihana tyyppi, hyvä pää ja ilme, oikea purenta, riittävän pitkä kaula, hyvä ylä-
ja alalinja, hyvät kulmaukset, hieman lyhyt ja korkealla kannettu häntä, hyvät liikkeet, hyvä turkki ja
väri.
FIN19280/04  RICCARRON LA FAYETTE  VAL ERI1 PN1 VSP
Hieno narttu, hyvä tyyppi, erittäin hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä ylä-ja alalinja, hyvät
kulmaukset ja hyvät liikkeet, hyvä turkki ja väri.
FIN25734/04  RICCARRON MADAM TOSCA  VAL ERI2 PN4
Erittäin hieno, hyvä tyyppi, hyvä pää, hieman vaaleat silmät, oikea purenta, hyvä runko jossa hyvä
ylä-ja alalinja, hyvin kulmautunut ja liikkuu hyvin, hyvä turkki ja väri.
FIN21315/02  ZANDRINA’S HEDDA  VAL ERI3
Hieno narttu, hyvä koko, hieman kapea kallo-osa, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät
kulmaukset, mutta aavistuksen lyhyt ja suora olkavarsi, liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä,
hyvä turkki ja väri.
FIN15904/00  BLACK AMIIKOS EDZARDINA EIDA  VET EH3
8 ½ vuotias, aika hyvässä kunnossa, hyvä koko, oikea purenta, hieman matalalle asettuneet korvat,
niukasti keskipituinen kaula, hyvä ylälinja, keskinkertaiset kulmaukset, hyvä luusto, liikkuu hieman
tasapainottomasti edestä, aika hyvin takaa, turkki hieman irronnut.
FIN30077/00  MAROUSSIA PRADA-PRINZESSA  VET ERI1 PN2 ROP-VET
Feminiininen, keskikokoinen narttu, hyvä tyyppi, erittäin hyvä pää ja ilme,  hyvä kaula ja ylälinja,
erinomainen luusto, hyvät kulmaukset, liikkuu tip top, erittäin hyvä turkki ja väri.
FIN10569/00  MOMANDAN NAPADANCER  VET ERI2
Feminiinen, erittäin hyvä pää, oikea pää, hyvä pää ja ylälinja, hyvä runko, ihana luusto, erittäin hyvät
kulmaukset, aavistuksen lyhyt olkavarsi, liikkuu ihanalla potkulla, erittäin hyvä turkki ja väri.


