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Bernario Bvlgari Diesel 58378/07 JUN ERI2
9 kk ikäinen uros. Hyvin kehittynyt uros ikäisekseen. Hyvät mittasuhteet rungossa ja päässä. Vahva
kallo.Oikein kiinnittyneet korvat. Niukka otsapenger. Hyvänmuotoiset keskiruskeat silmät. Hyvä
kuono. Täydellinen leikkava purenta. Hyvät huulet. Hyvä eturinta hja syvyys. Suorat vahvaluustoiset
etujalat.Hyvät kissakäpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Vanha selkä. Oikea häntä. Seistessä
takatassut kääntyvät hieman ulospäin. Oikein hyvä liikkuja. Hyvä turkki ja väri.
Black Indira´s Bertozz 37665/07 JUN EH4
17 kk. Hyvät mittasuhteet.  Tyypillinen pää. Oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kallo, hieman voimakas
otsapenger. Suora kuononselkä. Täydellinen leikkava purenta. Huulipigmentti ei ole täydellinen. Hyvä
eturinta ja rinnan syvyys. Kyynärpäät kääntyneet hieman sisäänpäin ja tassut ulospäin. Hyvin
kulmautunut sekä edestä että takaa. Selän pitää tulla hieman vahvemmaksi. OIkea häntä. Takajalat
seistessä yhdensuuntaiset. Hyvä turkki ja väri. Takaa hieman liian kapea.
Leniences Carloconstantin 54100 /07 JUN EH
11 kk, hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, vielä hyvä otsapenger. Keskiruskeat silmät. Täydellinen
leikkava purenta. Oikeanlaiset huulet, joissa oikea pigmentti. Eturinta ja rinta leveä, pitää kehittyä
lisää. Suorat etujalat, hyvä luusto. Edestä tarpeeksi kulmautunut. Voisi olla paremmin kulmautunut
takaa. Oikea häntä. Seistessä oikea tassu kääntyy ulospäin. Liikkuu hyvin.
Life Spring´s Marvelous 24951/07 JUN ERI3
16 kk, hyvät mittasuhteet. Oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kallo, voisi olla hieman leveämpi. Tummat
silmät, hieman liian pyöreät.Täydellinen leikkava purenta. Huulet voisivat olla hieman tiiviimmät,
täydellinen pigmentti. Hyvä eturinta, suorat takajalat, hyvä luusto. Hyvät tassut. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Vahva selkä, oikea häntä. Oikea polvi ja ja jalka hieman ulospäin kääntynyt. Hyvä
turkki ja väri. Liikkeessä oikea jalka kääntyy hieman sisään.
Life Spring´s MyWay 24954/07 JUN ERI1 PU2 SERT
16 kk. Vahva selkä, erinomainen tyyppi. Kaunis pää, hyvät korvat ja silmät. Täydellinen leikkava
purenta. Hyvä rinnan syvyys ja eturinnan voimakkuus. Suorat jalat, vahva luusto. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Oikea häntä. Hyvä turkki ja väri. Erinomainen liikkuja.
Maroussia Jazzy Jewel 26499/07 JUN EH
16 kk, hyvät mittasuhteet. Kaunis pää, oikein kiinnittyneet korvat. Hyvänmuotoiset tummat silmät.
Täydellinen leikkava purenta. Hieman puutteellinen pigmentti huulissa. Tällä hetkellä hieman
puutteellinen etuosa. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Suora selkä. Oikea häntä. Hyvät
kulmaukset takana. Liikkuu hyvin, mutta häntä hieman liian korkealla. 
Maroussia Jean D´Arc 26501/07 JUN EH
16 kk vanha, hyvät mittasuhteet. Voisi olla hieman enemmän massaa. Oikein kiinnittyneet korvat.
Haluaisin hieman enemmän lihasvoimaa. Täydellinen leikkava purenta. Täydellisesti pigmentoituneet
huulet. Täydellinen leikkava purenta.. Oikea jalka hieman ulospäin kääntynyt. Hyvä ylälinja, alalinja
hieman nouseva. Oikea häntä. Liikkeessä heikko kinner ja kääntyy hieman  ulospäin.
Hexa-Han Unico 15658/07 NUO EH1
1 v 7 kk hyvät mittasuhteet. Korvien kiinnitys voisi olla hieman korkeammalla. Hyvänmuotoiset silmät,
mutta väri on äärirajoilla.Hyvä kuono. Täydellinen leikkava purenta, mutta hampaat ovat pienet.
Huulet eivät ole kokonaan mustat.  Hyvä rinnan syvyys. Suorat etujalat, hyvä luusto. Tassut hieman
ulospäin kääntyneet. Etujaloissa voisi olla hieman paremmat kulmaukset. Vahva selkä, oikea häntä.
Hyvin kulmautunut takaa. Seistessä yhdensuuntainen takaa. Liikkeessä liian ahdas takaa.
Alpweiden Well Done 32709/05 AVO EH
3 v. Pieni uros hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Oikein kiinnittyneet korvat. Keskiruskeat
hyvänmuotoiset silmät. Rajalla oleva tasapurenta, P1 puuttuu. Huulet voisivat olla kiinteämmät,
täydellisesti pigmentoituneet. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Oikea etutassu kääntyy ulospäin. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Selkä voisi olla hieman vahvempi. Oikea häntä. Takatassut hieman
ulospäin kääntyneet. Hyvät liikkeet.
Amandelman Anton  34600/06 AVO EH
2 v., hyvät mittasuhteet rungossa ja päässä. Oikein kiinnittyneet korvat. Tummat silmät, hyvä muoto.
Täydellinen leikkava purenta. Huulet voisivat olla hieman tiiviimmät. Suorat etujalat, hyvä luusto.
Oikeanlaiset tassut. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä ylälinja,
oikea häntä. Hyvä turkki ja väri. Liikkeessä takajalat voisivat olla sopusuhtaisemmat.



Bendoran Athos 28347/06 AVO ERI2
Vahva 2 v. uros. Hyvät mittasuhteet. Oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kallo. Keskiruskeat silmät. Hyvä
otsapenger. Suora kuononselkä. Kuonossa saisi olla enemmän valkoista. Täydellinen leikkava
purenta ja vahvat hampaat. Huulet voisivat olla hieman tiiviimmät, erinomainen pigmentti. Hyvä
eturinta ja rinnan syvyys. Suorat etujalat ja vahva luusto. Oikeanlaiset tassut. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Vahva selkä. Oikea takajalka kääntyy hieman  ulospäin. Oikea häntä. Hyvä liikkuja.
Bernandos Aygon 42441/06 AVO EH
2 v. , hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo, korvat voisivat olla kiinnittyneet hieman korkeammalle.
Ruskeat silmät, hyvä  muoto. Täydellinen leikkava purenta. Hyvät huulet. Suorat etujalat, hyvä luusto.
Tassut hieman ulospäin kääntyneet. Hyvä eturinta, rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut edestä. Vahva
selkä. Voisi olla hieman enemmän kulmautunut ? . Hyvä turkki. Hieman pilkkuja kuonossa.
Hännänpäässä ei ole valkoista. Liikkuu hyvin. Hieman liian korkea häntä.
Hexa-Han Pasifax 20787/03 AVO ERI1 PU3 VASERT
5 v. uros, erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet. Vahva kallo, oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä
otsapenger, tummat silmät. Suora kuononselkä. Täydellinen leikkava purenta. Huulet voisivat olla
hieman tiiviimmät, hyvä pigmentti. Suorat etujalat, vahva luusto. Hyvät kulmaukset edessä ja takana.
Vahva selkä, oikea häntä. Seistessä yhdensuuntainen takaa. Hyvä turkki ja väri. Liikkeessä selkä
voisi olla hieman vahvempi.
Hexa-Han Shredder 17720/05 AVO ERI4
3 v. Hyvät mittasuhteet. Oikein kiinnittyneet korvat. Erinomaiset silmät. Hyvä otsapenger. Suora
kuononselkä. Purenta on leikkaava purenta, täydellinen. Huulet voisivat olla hieman tiiviimmät. Hyvä
eturinta, rinnan leveys ja syvyys. Kyynärpäät kääntyneet sisäänpäin, tassut  ulospäin. Suorat jalat,
vahva luusto. Edestä voisi olla paremmin kulmautunut, takaa hyvin kulmautunut. Vahva selkä. Oikea
häntä. Hyvä turkki ja väri. Hyvät liikkeet, mutta hännänkanto on hieman liian korkea.
Maroussia Zupreme-Zidney 16644/04 AVO EH
4 v. Vahva uros. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen tyyppi. Oikein kiinnittyneet korvat. Tummat silmät.
Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä kuono, hyvät huulet. Täydellinen leikkava purenta. Hyvä
huulipigmentti. Hyvä eturinta, rinnan leveys ja syvyys. Suorat etujalat, hyvin vahva luusto. Tassut
hieman ulospäin kääntyneet. Takajalat ovat hieman ylikulmautuneet ja  kintereet ovat liian lähekkäin.
Tassut hieman ulospäin kääntyneet. Oikea häntä. Hyvä turkki ja väri.
Uj Jézuska Av Lee Armand 06493/05 AVO ERI3
3 v. hyvät mittasuhteet rungossa ja päässä. Vahva kallo, oikein kiinnittyneet korvat. Erinomaiset
silmät. Hyvä otsapenger. Hyvä kuono. Täydellinen leikkava purenta. Hyvät huulet täydellinen
pigmentti. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Suorat etujalat, hyvä luusto. Oikeanlaiset
tassut. Vahva selkä. Oikeanlainen häntä. Seisoo yhdensuuntaisesti. Hyvä turkki ja väri. Erinomainen
liikunta.
Atelier´s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU1 ROP RYP3
5 -vuotias, erinomainen tyyppi, hyvät  mittasuhteet. Erinomainen  pää. Oikeanlaiset korvat. Vahva
kallo, hyvänmuotoiset tummat silmät. Hyvä kuono. Täydellinen leikkava purenta. Tiiviit huulet hyvä
pigmentti. Hyvä eturinta, rinnan syvyys. Suorat etujalat, vahva luusto. Tasaiset kulmaukset edessä ja
takana.  Selkä voisi olla hieman vahvempi. Oikea häntä. Seisoo yhdensuuntaisesti takaa.
Erinomainen turkki ja väri. Erinomaiset liikkeet.
Bollbölen Fransiskus 42716/04 VAL ERI 2 PU4
4 v. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Oikein kiinnittyneet korvat. Tummat silmät, hyvä muoto. Hyvä
kuono. Täydellinen leikkava purenta. Hyvä eturinta, rinnan leveys ja syvyys. Suorat etujalat,
oikeanlaiset tassut, vahva luusto. Sopivat kulmaukset edessä ja takana. Selkä voisi olla hieman
vahvempi. Oikea häntä. Seisoo yhdensuuntaisesti takaa. Erinomainen turkki ja väri. Liikkuu hyvin.
Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI3 
3 v. Oikein hyvät mittasuhteet, erinomainen tyyppi. Erinomainen pää, oikeanlaiset korvat. Leikkaava
purenta, todistus "paradontitis". Tiiviit huulet, täydellinen pigmentti. Hyvä eturinta, leveys, syvyys.
Suorat etujalat, hyvä luusto. Oikeanlaiset tassut. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Vahva selkä.
Oikea häntä. Erinomainen turkki ja väri. Erinomaiset liikkeet.
Alpweiden All You Need 36098/07 JUN ERI1
1v  3 kk, tyypillinen narttu,  jolla on kaunis pää. Hyvä kallo,  oikein kiinnittyneet korvat. Tummat
hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kuono. Täydellinen leikkava purenta. Ikäisekseen hyvin kehittynyt.
Suorat jalat, hyvä luusto. Oikeanlaiset tassut. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Vahva selkä.
Oikea häntä. Seisoo yhdensuuntaisesti takaa. Hyvä turkki ja väri. Liikkuu hyvin ikäisekseen.



Austinanastacia 41161/07 JUN EH3
1 v 2 kk. Vahva narttu, jolla tyypillinen pää. Etutassuista puuttuu valkoinen väri. Oikein kiinnittyneet
korvat. Erinomaiset silmät. Tiiviit huulet, hyvä pigmentti. Hyvä eturinta, rinta on jo leveä. Suorat
etujalat. Hyvät tassut. Etujaloissa voisi olla hieman enemmän kulmauksia. Vahva selkä. Oikea häntä.
Hyvä turkki ja väri. Liikkuu hyvin, mutta kantaa häntäänsä liian korkealla.
Funatic Razzmatazz 50217/07 JUN EH2
9 kk, tällä hetkellä hieman liian pitkä selkä ja selkä voisi olla hieman vahvempi. Hyvä pää. Oikein
kiinnittyneet korvat. Erinomaiset silmät. Hyvä kuono. Täydellinen leikkava purenta. Eturinta ja rinnan
syvyys iän mukaiset. Etukulmaukset voisi olla ? Hyvä luusto, suorat jalat. Hyvin kulmautunut takaa.
Lantio on hieman litteä. Oikea häntä. Hyvä turkki ja väri. Selkä pettää hieman liikkeessä.
Vinkizz Noblesse 12936/08 JUN EH4
9 kk, hyvät mittasuhteet. Tällä hetkellä hieman liian pitkä kuono. Korvien kiinnitys voisi olla hieman
korkeammalla. Tummat silmät. Täydellinen tasapurenta. Tällä  hetkellä  huulien pigmentti ei ole
täydellinen. Suorat etujalat, hyvä luusto, oikeanlaiset tassut.  Vahva selkä. Hyvät kulmaukset edessä
ja takana. Oikea häntä. Hyvä turkki ja väri. Hyvät liikkeet. 
Zweierteam Muscosa 19596/07 JUN EVA
17 kk hyvät mittasuhteet  mutta puuttuu ikään kuuluva massa. Hyvä nartun pää. Oikein kiinnittyneet
korvat. Keskiruskeat silmät.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 NUO T
15 kk, oikeat mittasuhteet.  Oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät. Tummailmeinen. Suora
kuononselkä. Alapurenta. Tiiviit huulet, joissa hyvä pigmentti. Hyvä eturinta. Suorat etujalat, hyvät
oikeanlaiset tassut. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Vahva selkä. Turkki pitää harjata. Seisoo
takaa yhdensuuntaisesti. Oikea häntä. Turkki ei ole hyvässä kunnossa. Liikkeessä hieman voimaton
takaliike.
Goldbear´s Qismet 16049/07 NUO ERI1 PN3 VASERT
19 kk, hyvät mittasuhteet rungossa ja päässä. Tyypillinen narttu, hyvä pää, oikein kiinnittyneet korvat.
Keskiruskeat silmät, hyvä muoto. Oikea leikkaava purenta. Hyvä eturinta, rinnan leveys. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Vahva selkä, oikea häntä. Seisoo takaa yhdensuuntaisesti. Erinomainen
turkki ja väri. Erinomaiset liikkeet.
Zweierteam Montana 19594/07 NUO ERI2
17 kk, hyvät mittasuhteet. Tyypillinen narttu. Oikein kiinnittyneet korvat. Keskiruskeat silmät, hyvä
muoto. Hieman poskekas. Hyvä kuono. Täydellinen leikkava purenta. Hyvät huulet. Suorat etujalat,
oikea luusto, oikeat tassut. Edessä voisi olla hieman paremmat kulmaukset. Vahva selkä. Lantio on
hieman litteä. Hyvin kulmautunut takaa. Oikea häntä. Hyvä turkki ja väri. Hyvät liikkeet, mutta
hännänkanto on hieman liian korkea.
Astana 48537/05 AVO ERI1 PN1 VSP SERT
3-vuotias narttu, erinomaiset mittasuhteet, erinomainen tyyppi.  Erinomainen pää. Oikeat korvat ja
silmät. Erinomainen kuono. Täydellinen leikkava  purenta. Tiiviit huulet. Hyvä eturinta, rinnan syvyys
ja leveys. Hyvät kulmaukset. Vahva selkä. Oikea häntä. Suorat etujalat, oikeat tassut. Hyvä turkki ja
väri. Erinomaiset liikkeet.
Life Spring´s Goldhill AVO ERI2
3 v. Hyvä pää, oikeat korvat. Tummat silmät. Hyvä kuono. Kuononselkä on valkoinen. Hyvä eturinta,
rinnan syvyys.  Suorat etujalat, oikeat tassut, hyvä luusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Vahva
selkä. Oikea häntä. Seisoo takaa yhdensuuntaisesti. Oikeanväriset silmät. Hyvä turkki ja väri.
Tarvitsee hieman enemmän eturintaa.
Ragdolls Amiable 47436/04 AVO EH3
4 v, hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, oikein kiinnittyneet korvat. Otsapenger on hieman liian jyrkkä.
Täydellinen leikkava  purenta. Suorat etujalat. Kyynärpäät hieman kääntyneet sisäänpäin ja tassut
ulospäin. Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Hyvä ylälinja. Oikea häntä. Takatassut kääntyvät
hieman ulospäin. Hyvä turkki ja väri. Erinomaiset liikkeet.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss 25849/08 AVO EH
Pitkä narttu, silti hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, jossa voisi olla hieman enemmän valkoista. Oikeat
korvat. Tummat silmät. Täydellinen leikkava  purenta. Tiiviit huulet joissa hyvä pigmentti. Suorat
etujat, hyvä luusto. Oikeat tassut. Hyvä eturinta. Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Vahva selkä.
Lantio on hieman liian litteä,  korkealle kiinnittynyt häntä. Seisoo takaa yhdensuuntaisesti. Hyvä turkki.
Liikkeessä hännänkanto on hieman liian korkea ja hieman voimaton takaliike.



Vinkizz Kissme 50196/05 AVO EH4
2  ½ v. Hyvät mittasuhteet. Korvien kiinnitys hieman liian matala. Hyvänmuotoiset keskiruskeat silmät.
Täydellinen leikkava  purenta. Pitäisi olla hieman enemmän eturintaa.Lavat ovat liian edessä. Hyvä
ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä. Oikea häntä. Tällä hetkellä turkin kunto ei ole täydellinen.
Erinomaiset liikkeet.
Vroukje Van´t Rijkenspark 49577/06 VAL ERI2
3-vuotias narttu. Oikein hyvät mittasuhteet. Tyypillinen pää. Oikea korvien kiinnitys. Hyvänmuotoiset
keskiruskeat silmät. Täydellinen leikkava  purenta. Tiiviit huulet, joissa hyvä pigmentti. Erinomainen
kuono. Hyvä eturinta, rinnan leveys ja syvyys. Suorat etujalat, vahva luusto, oikeat tassut. Hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Vahva selkä. Hännän tulisi olla hieman pitempi. Hyvä turkki ja väri.
Hyvät liikkeet, mutta hieman korkea häntä.
Vinkizz Loppipop 17720/06 VAL ERI1 PN2
2 ½ -vuotias, hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet.  Kaunis pää, oikea korvien kiinnitys. Oikeat silmät.
Täydellinen leikkava  purenta. Hieman avonaiset huulet ja niissä voisi  olla tummempi pigmentti. Hyvä
eturinta, leveys ja syvyys. Suorat etujat, vahva luusto, oikeat tassut. Hyvin kulmautunut edestä ja
takaa. Vahva niska. Oikea häntä. Seisoo takaa yhdensuuntaisesti. Hyvä turkki, hännänpäästä puuttuu
valkoinen väri. Hyvät liikkeet.
Zweiertean Lunaria 22386/06 VAL ERI3
2 ½ v, hyvä narttu, tyypillinen pää, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Oikea korvien kiinnitys, oikeat
silmät.  Täydellinen leikkava  purenta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Vahva selkä, liian ?  lantio.
Korkea hännän kiinnitys. Seisoo takaa yhdensuuntaisesti. Hyvä turkki ja väri. Hyvät liikkeet.
Maroussia Prada-Prinzessa 30077/00 VET ERI1 PN4 ROP-VET BIS-VET4
8v, yhä erinomaisessa kunnossa, erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Oikeat korvat ja silmät, hyvä kuono.
Täydellinen leikkava  purenta.  Tiiviit täydellisesti pigmentoituneet huulet. Hyvä eturinta, rinnan leveys
ja syvyys. Suorat etujalat. Vahvat tassut. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Ikäisekseen vahva
selkä. Oikea häntä. Hyvä turkki ja väri. Erinomaiset liikkeet.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI2
9 ½ v. Erinomaisen tyyppinen narttu. Hyvä pää, oikeat korvat. Oikeat silmät. Vahva leikkaava purenta.
Hieman puutteellinen pigmentti huulissa. Hyvä eturinta. Suorat etujalat, oikeat tassut. Ikäisekseen
selkä voisi olla hieman vahvempi. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Oikea häntä. Seisoo takaa
yhdensuuntaisesti. Hyvä turkki ja väri. Erinomaiset liikkeet.


