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Amandelman Buster 28659/07 JUN EH1
17kk. Mittasuhteiltaan miellyttävä, 68cm. Erinomainen raajaluusto. Urosmainen kaunislinjainen pää.
Hyvä purenta. Riittävä otsapenger. Vahva kaula, etuosa saisi kulmautua paremmin. Hienot vahvat
käpälät, matalat kintereet. Hyvä karvan laatu ja väri. Liikkeessä hieman korkea häntä. Vielä löysät
etuliikkeet ja takaa hieman kinnerahdas. Hyvä kaunis sivuaskel. Mukava luonne.
Bernario Bugatti Diesel 58377/07 JUN EH2
11kk. 63cm. Mittasuhteiltaan miellyttävä junior, jolla kokoon sopiva raajaluusto. Kaunisilmeinen vielä
hieman kapea kalloinen pää, hyvä purenta, vahva kaula. Turhan jyrkkä lantio. Hyvät kulmaukset ja
käpälät. Hyvät värit. Karvapeite rungossa kihartuvaa. Hyvin kannettu häntä. Liikkeessä vielä kovin
pentumainen ja löysästi eikä viihdy liukkaalla lattialla. Kaunis sivuaskel, ylälinja saa tiivistyä. 
Bernario Bvlgari Diesel 58378/07 JUN H
11kk. Hyväluustoinen ja ikäisekseen hyvärunkoinen juniori, joka tällä hetkellä tekee turhan
pitkärunkoisen vaikutelman. Kaunispiirteinen urosmainen pää, vahva purenta. Silmät turhan pyöreät
ja vaaleat. Vahva kaula. Ylälinja saa tiivistyä. Voisi olla paremmin kulmautunut. Hienot käpälät, hyvä
väri. Karvapeite ei parhaassa kunnossa. Vielä varsin löysät liikkeet, joissa voisi olla enemmän ryhtiä
ja takapotku voimakkaampi.
Berniitan Taika-Nalle 29898/07 JUN H
Miellyttävä juniori, jolla erinomaiset mittasuhteet ja raajaluusto. Kaunisilmeinen ja -piirteinen uroksen
pää. Hyvä purenta. Ylhäältä vas. puuttuu P2. Pigmentti saisi olla mustempi. Kaunis kaula ja ylälinja.
Hyvät takakulmaukset, liian pysty etuosan rakenne ja kääntää etukäpäliä ulospäin. Liikkuu vielä kovin
kapeasti ja löysästi ja taka-askeleessa saisi olla enemmän voimaa. Tänään askel jää rungon alle.
Hieman korkea häntä.
Black Indira’s Bertozz 37665/07 NUO EH2
18kk. Mittasuhteiltaan miellyttävä nuorimies, joka saa vielä kokonaisuutena miehistyä. 63cm.
Riittävän urosmainen, oik.ilmeinen pää, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät ja kuono täyteläisempi
silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Etuosa saa vielä täyttyä ja turhan suorat etukulmaukset. Vahvat
käpälät. Liikkuu vaivattomasti, edestä hieman löysästi. Kaunis sivuaskel, aavistuksen kierteinen
häntä. Kaunis väritys ja karvapeite. Hyvä luonne.
Bollbölen Jura Bonheur 55586/06 NUO T
2v. voimakasrunkoinen ja -luustoinen. Mittasuhteiltaan miellyttävä uros, joka tänään ei halua
käyttäytyä. Oik.piirteinen uroksen pää, hyvä purenta, turhan pyöreät ja vaaleat silmät, vahva kaula,
runko saa tiivistyä. Hyvät takakulmaukset, hienot käpälät. Liian suora etuosa. Liikkeessä varsin
korkea häntä ja liikkuu edestä löysästi ja lyhyellä askeleella. Hyvä karvan laatu. Kaunis väritys.
Muuten hyvä luonne, mutta ei välitä käsittelystä. 
Golden Soul Bestway 20200/07 NUO H
20kk. upealuustoinen nuorimies, joka saa vielä tiivistyä rungoltaan. Urosmainen pää, vielä varsin
voimakas otsapenger, hieno purenta. Kookkaat korvat ja silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Kaunis
väritys, karvapeite ei parhaimmillaan. Vahvat käpälät, voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja
takaa. Etuosa saisi täyttyä ja tiivistyä. Vielä kovin löysät edestakaiset liikkeet. Hyvä sivuaskel, hieman
korkea häntä. Iloinen ja reipas. Hyvä luonne.
Life Spring’s My Way 24954/07 NUO EH1
18kk. Tasapainoiseti kehittynyt. Hyväluustoinen ja -runkoinen uros, jolla kaunislinjainen ja -piirteinen
uroksen pää. Hyvin kauniit silmät, pigmentti ja hyvä purenta. Vahva kaula, etuosa saisi kulmautua
paremmin. Hieman pitkä lanneosa. Matalat kintereet ja vahvat käpälät. Liikkuu vielä edestä kovin
löysästi ja kyynärpäät saavat tiivistyä. Etuliike liian leveä, kaunis sivuaskel. Hyvä karva ja väri, hyvä
luonne.
Bernario Wouter 24837/05 AVO ERI3
3½v. erinomainen, tasapainoinen uros, jolla sopusuhtainen raajaluusto. Oik.piirteinen, urosmainen
pää. Hyvä purenta, hieman pyöreät silmät. Etuosa saisi kulmautua paremmin. Vahvat käpälät, hyvät
takakulmaukset. Liikkeessä hieman korkea häntä. Liikkuu hieman kinnerahtaasti ja edestä löysästi.
Kaunis väritys, karvapeite. Hyvä sivuaskel, joskin takapotku saisi olla voimakkaampi. Hyvä luonne.
Berndante El-Ciril 33269/05 AVO H
3v. jäntevä, mittasuhteiltaan erittäin hyvä uros, jolla kokoon riittävä raajaluusto. Oikeapiirteinen
uroksen pää, hyvä purenta. Hammastod. yläetuhampaasta. Silmät saisivat olla tummemmat, niukasti
kulmautunut sekä edestä että takaa. Turhan korkea kinner, hyvät käpälät, hyvä väri, ei parhaassa
karvassa, hyvä luonne. Kerivät etuliikkeet. Sivuliikkeet hyvät. Saisi olla hieman massavampi.



Berndante Figo-Gigolo 36531/06 AVO H
2v. varsin pitkärunkoinen nuori uros, joka saa tiivistyä. Selkä painuu tänään sekä seistessä että
liikkeessä. Urosmainen pää, silmät turhan vaaleat ja pyöreät, hyvä purenta. Erinomainen kaula.
Etuosa saa täyttyä ja seisoo edestä ranskalaisittain. Tiiviit käpälät. Hyvä väritys ja karvanlaatu. Liikkuu
takaa kapeasti ja edestä löysästi. Taka-askel on voimaton ja jää rungon alle. Luonne ok, mutta ei
välitä käsittelystä.
Bertus Laurens Van’t Rijkenspark 48069/07 AVO EH
2v. erinom. lihaskunnossa, jolla oikeat mittasuhteet. Sopusuhtainen raajaluusto. Kaunisilmeinen, vielä
hieman kapeakalloinen. Hyvä purenta, kuono saisi olla täyteläisempi. Vahvat käpälät, tarvitsee lisää
kulmauksia. Kaunis väritys, hyvä karvan laatu. Erinomainen luonne, liikkuu kevyesti, häntä turhan
pystyssä kannettu ja takaliikkeessä saisi olla enemmän potkua.
Doremis Wonder Waldemar Brad 44934/06 AVO ERI4
2v. hyvin tasap. hyvärunkoinen ja -luustoinen nuori uros, jolla aavistuksen pitkä lanneosa.
Urosmainen pää, aavistuksen pyöreät silmät, hyvä purenta ja kuono. Vahva kaula ja ylälinja, hyvät
kulmaukset ja käpälät. Hyvä väri ja karvanlaatu. Liikkuu vielä hieman kapeasti. Kaunis tehokas
sivuaskel. Runko pyörii vielä liikkeessä.
Funatic Taittinger 46738/06 AVO ERI1 PU2 SERT MVA
2v. hyvin kaunis nuori uros, jolla oik. mittasuhteet ja raajaluusto ja ääriviivat. Urosmainen pää, hyvä
purenta ja pigmentti. Kaunis ilme. Hyvät takakulmaukset ja käpälät. Olkavarret voisivat olla
viistommat. Matalat kintereet, hyvin kannettu häntä. Vielä hieman löysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel,
mukava luonne.
Maroussia Eros-Emporio 10617/06 AVO H
3v. hyvärunkoinen, mittasuht. erittäin hyvä uros, jolla sopusuhtainen raajaluusto. Kovin kapealinjainen
pää, hyvä purenta. Silmät turhan pyöreät ja vaaleat. Päässä niukka valkoinen piirto. Pitkä häntä ja
valkoinen hännänpää. Tiiviit käpälät, etukulmaukset saisi olla paremmat. Hyvä luonne. Liikkuu edestä
leveästi ja löysästi ja takaa ahtaasti. Liikkeessä nostaa hännän korkealle. Reippaat sivuliikkeet.
Mukava luonne.
Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO H
4v. tiivisrunkoinen, hyväluustoinen. Mittasuhteiltaan miellyttävä uros. Urosmainen pää, hyvä purenta.
turhan korkea otsapenger. Kuono saisi olla täyteläisempi silmien alta ja tummemmat silmät. Vahva
kaula ja ylälinja. Niukat kulmaukset, vahvat käpälät, seisoo edestä ranskalaisittain. Hyvä karva ja
laatu, väri. Varsin korkea hännänkanto. Etuliikkeet löysät ja leveät. Sivuliik. riittävä askelpituus. Hyvä
luonne.
Uj Jezuska Av Lee Armand 35273/08 AVO ERI2 VASERT
3v. Mukavan kokoinen, hyväluustoinen, mittasuhteiltaan miellyttävä uros, jolla kaunispiirteinen pää,
hyvä purenta. Turhan vaaleat ja pyöreät silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Häntä varsin korkealle
kiinnittynyt. Sopivat kulmaukset ja vahvat käpälät. Kauniit värit, karva ei parhaimmillaan. Liikkuu
vaivattomasti, edestä löysästi.
Vinkizz Maranello 52075/06 AVO EH
2v. miellyttävä nuori uros, jolla erinomainen koko ja mittasuhteet ja sopiva raajaluusto. Vielä kapea
pää, kuono-osa saa täyttyä, hyvä purenta. Silmäluomet löysät. Ihana ylälinja, vahvat käpälät. Hyvät
takakulmaukset. Pystyt olkavarret. Kaunis sivuaskel, etuaskel saa vielä tiivistyä ja on vielä kovin
kapea kauttaaltaan, mutta ääriviivat ovat kauniit. Mukava luonne.
Goldbear’s Patriot 40651/04 VAL ERI2 PU3
4v. oikealinjainen. Hyväluustoinen uros. Urosmainen pää, hyvä purenta. Turhan pyöreät ja vaaleat
silmät. Vahva kaula ja ylälinja. Etuosa turhan suora. Matalat kintereet, vahvat käpälät. hyvä pigmentti,
väritys ja karvanlaatu. Liikkeessä korkea häntä, vaivaton sivuaskel. Hieman löysä edestä.
Janipan Bemari 39266/04 VAL ERI3 PU4
4v. tiivis ruonko, hyväluustoinen uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja raajaluusto. Oik.linjainen pää,
hyvä purenta. Riittävän tummat silmät, vahva lyhyt kaula. Etuosa saisi kulmautua paremmin, vahvat
käpälät. Kauniit puhtaat värit. Mukava luonne. Reippaat liikkeet. Erinomainen, joskin askelpituutta
voisi olla lisää. 
Maroussia Brad-Einarsson 29339/04 VAL EH4
4v. hyvärunkoinen, tiiviissä kunnossa oleva, hyväluustoinen. Kaunisilmeinen uroksen pää, jossa oikea
purenta. Vahva kaula. Niukasti kulmautunut edestä että takaa. Hienot vahvat käpälät. Kovin jyrkkä
lantio ja kinnerkulm. saisi olla selkeämpi. Kaunis väri, hyvä karvanlaatu. Hieno luonne. Hieman leveät
etuliikkeet, ylälinja saisi olla vahvempi liikkeessä.



Riccarron Pinocchio 25404/06 VAL ERI1 PU1 ROP
2v. kaunislinjainen, hyväluustoinen nuori uros, jolle toivoisin hieman lyhyemmän lanneosan.
Urosmainen pää, hyvä purenta. Silmät voisivat olla tummemmat ja kuono täyteläisempi. Erinomainen
kaula ja ylälinja. Hieman pysty olkavarsi, muuten hyvät kulmaukset. Puhtaat värit, turkinlaatu hyvä.
Liikkeessä hieman korkea häntä, vielä hieman kapea etuliike, kauniit sivuliikkeet.
Bernario Adalmina 46893/07 JUN ERI1 VASERT
15kk. hyvin kaunis, tasapainoisesti kehittynyt junior, jolla erinomaiset mittasuhteet ja raajaluusto.
Hyvin kaunis nartun pää. Hyvä purenta. Hieman pyöreät silmät. Hieno kaula ja ylälinja. Etuosa saisi
kulmautua paremmin. Kaunis vahva takaosa. Matalat kintereet, vahvat käpälät. Hyvä häntä, kauniit
värit, hyvä karvanlaatu. Mukava luonne.
Funatic Razzmatazz 50217/07 JUN H
14kk. Vielä kovin kapealinjainen junior, joka saa kehittyä ja täyttyä. Kokoon sopiva raajaluusto. Vielä
kapea pää, hyvä purenta, turhan pyöreät silmät, kaunis kaula. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Hyvä
hännän pituus ja hieno valkoinen hännänpää. Hyvät takakulmaukset. Liian suora etuosa. Hyvä
karvanlaatu, kaunis väritys. Rinta valkea. Kovin kapea. Liikkuu vielä kapeasti ja löysästi. Riittävä
sivuaskel, varsin korkea häntä.
Kultakuumeen Brita 39881/07 JUN H
15kk. Mittasuhteiltaan miellyttävä junior, joka kernaasti saisi olla narttumainen. Kokoon riittävä
raajaluusto. Oikeapiirteinen pää, hyvä purenta, pigmentti. Alaleuka saisi olla vahvempi. Turhan
vaaleat, pyöreät silmät. Kaunis kaula ja ylälinja, tiiviit käpälät, hyvät kulmaukset. Hyvä vahva takaosa,
korkea häntä. Liikkuu vielä kapeasti takaa ja leveästi edestä. Hyvä väritys, karva selästä hieman
kihartuvaa. Mukava luonne.
Szarazpataki Gesztenye BSH9037/07 JUN EH3
15kk. Miellyttävä junior, jolla hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima ja sopusuhtainen raajaluusto.
Narttumainen pää, hyvä purenta ja alaleuka. Turhan pyöreät silmät. Hieman suora etuosa. Hyvä
takaosa ja käpälät. Hyvä karvanlaatu, kaunis väri. Kaunis sivuaskel, ylälinja saa kiinteytyä samoin
etuliikkeet.
Valkeakoivun Emerentia 15305/08 EH4
9kk ikäinen hyvärunkoinen junior. Saa vielä kiinteytyä, mutta linj. ja luusto ovat oikeat. Vielä
kapeapiirteinen pää, hyvä purenta, suuret pyöreät silmät. Hieno takaosa ja käpälät. Olkavarret
saisivat olla viistommat. Kaunis karvapeite ja väritys. Liikkuu ikäisekseen hyvällä voimalla ja
askelpituudella. Mukava luonne.
Vinkizz Noblesse 12936/08 EH2
10kk. Kaunislinjainen, hyväluustoinen juniori, joka luonnollisesti saa tiivistyä ja täyttyä. Narttumainen
pää, hyvä purenta, kuono saa täyttyä silmien alta. Kaunis kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvät
kulmaukset ja käpälät. Kauniit puhtaat värit, hyvä karvanlaatu. Vielä löysät etuliikkeet ja liikkuu sivusta
hyvällä askelpituudella ja voimalla, mutta runko pyörii liikkeessä. Hieno luonne.
Berndante Gueen Of Zsuzsa 36290/07 NUO EH4
17kk, hyvärunkoinen ja -luustoinen nuori narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Vielä hieman
kapeapiirtoinen pää, hyvä purenta, turhan pyöreät ja vaaleat silmät. Vahva kaula, etuosa saisi
kulmautua paremmin. Tiiviit käpälät. Hyvä väritys ja karvanlaatu. Pigmentti voisi olla mustempi.
Liikkuu edestä hieman löysästi ja leveästi. Kaunis sivuaskel, runko saa tiivistyä liikkeessä.
Fridkullas Wilmalotta 29060/07 NUO EH2
18kk. Mittasuhteiltaan oikea narttu, erinomainen raajaluusto. Kaunislinjainen pää, hyvä purenta,
pigmentti voisi olla mustempi. Turhan pyöreät, vaaleat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahvat käpälät,
matalat kintereet. Hieman jyrkkä lanne. Kaunis väritys, karvapeite rungossa hieman kiharaa. Liikkuu
hyvällä sivuaskeleella, runko vielä pyörii. Varsin yhdensuuntaiset edes-takaiset liikkeet.
Gabriela van de Klaverhoeve 20909/08 NUO EH
18kk, ikäisekseen hyvärunkoinen nuori narttu, jolla kokoon sopiva raajaluusto. Sa kauttaaltaan
tiivistyä. Vielä kovin kapeakuonoinen pää, otsapenger saisi olla selvempi. Hieman pyöreät silmät,
hyvä purenta. Pigmentti voisi olla parempi, vahva kaula, tiiviit käpälät. Hyvät värit ja karvanlaatu.
Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Runko pyörii vielä ja edes-takaiset liikkeet saavat vakiintua.
Goldbear’s Qismet 16049/07 NUO EH3
21kk. Viehättävä nuori narttu, joka tekee hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hyvä luusto, voimakas
runko. Narttumainen pää. Hyvä pigmentti ja purenta. Hieman pyöreät silmät. Kaunis kaula,
etukulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvät takakulmaukset ja käpälät. Kauniit värit ja karvapeite.
Lanneosa turhan pitkä Runko pyörii vielä. Kovin leveät ja löysät etuliikkeet. Hieman korkea häntä.
Mukava luonne.



Goldbear’s Qualitystreet 16050/07 NUO ERI1
21kk. Hyväluustoinen ja -runkoinen, -mittasuhteinen nuori narttu, joka tasapainoisesti kehittynyt.
Oikeapiirteinen ja ilmeinen pää, hyvä purenta, kaunis kaula ja ylälinja. Etuosa saisi kulmautua
paremmin. Hyvä takaosa, matalat kintereet, vahvat käpälät. Puhtaat värit, hyvä karvanlaatu. Liikkuu
kauniisti kantaen häntänsä oikein.
Hexa-Han Unelma 15660/07 NUO H
20kk. Hyvärunkoinen ja -luustoinen, mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu. Narttumainen pää, tummat
silmät, hyvä purenta, pigmentti saisi olla mustempi. Vahva kaula, etukulmaukset saisivat olla
paremmat. Turhan jyrkkä lantio ja seisoo takaraajat rungon alla. Puhtaat värit, kuonossa valkeaa
ylettyy suunpieleen. Rungossa kihartuvaa karvaa. Liikkuu löysästi edestä ja käpälät saisivat olla
tiiviimmät. Hyvin kannettu häntä. Sivuliikkeissä voisi olla enemmän ulottuvuutta.
Maroussia Jazzina 26498/07 NUO EH
18kk. Mittasuhteiltaan miellyttävä nuori narttu, jolla hyvin kaunispiirteinen pää. Kuono saa vielä
täyttyä. hyvä purenta. Kaunis ylälinja. Hieman pitkä lanneosa. Kokoon riittävä raajaluusto. Etuosa
saisi olla paremmin kulmautunut, jyrkkä lantio. Ei tänään parhaassa karvassa. Kaunis väritys. Hyvin
korkea häntä. Kaunis sivuaskel. Runko saa tiivistyä samoin etuliikkeet.
Zweierteam Montana 19594/07 NUO H
19kk. Voimakasrunkoinen, hyväluustoinen nuori narttu. Hyvä nartun pää ja ilme. Voimakas lyhyt
kuono. Hyvä purenta. Silmät voisivat olla tummemmat, vahva kaula, etukulmaukset saisivat olla
paremmat, hyvät takana. Vahvat käpälät, hyvät värit ja karvanlaatu. Liikkeessä pystyhäntäinen.
Liikkuu edestä leveästi ja taka-askel jää rungon alle voimattomaksi. Tarvitsee lisää pituutta ja voimaa
liikkeeseen.
Cei-Cei Cindy Crawford 43167/05 AVO ERI1 PN3 SERT
3v. Hyvärakenteinen ja -luustoinen. Mittasuhteiltaan miellyttävä, vahva rakenne, kuitenkin riittävän
narttumainen. Kaunis pää, hieman vaaleat silmät. Hyvä purenta. Hyvät kulmaukset ja käpälät, puhtaat
värit, hyvä karvanlaatu. Kauniisti kannettu häntä. Liikkuu hieman kapeasti, erinomainen sivuaskel.
Dacosen Bettiina 34117/06 AVO H
2½v. Hyvärunkoinen narttu, jolla kokoon sopiva raajaluusto, vielä hieman kapealinjainen pää. Vaaleat
ja pyöreät silmät ja ilme saisi olla bernille tyypillisempi. Hyvä kaula. Etukulmaukset suorat, painuneet
ranteet, turhan jyrkkä lanne ja seisoo takaraajat rungon alla. Hyvä väritys. Päässä niukasti valkeaa.
Ahtaat takaliikkeet, leveät ja löysät edestä. Taka-askel jää rungon alle ja häntä pysty.
Fridkullas Trixie 26046/05 AVO ERI4
3½v. Voimakasrunkoinen ja -luustoinen narttu, jolla pehmeälinjainen pää, hyvä purenta. Pigmentti
saisi olla mustempi ja silmät tummemmat. Vahva kaula, runko saisi olla tiiviimpi samoin ylälinja,
turhan pitkä lanneosa. Tasap. mutta niukasti kulmautunut. Vahvat käpälät. Kaunis väri ja karvapeite.
Hyvin kaunis sivuaskel, runko saa tiivistyä.
Maroussia Harmonie  51142/06 AVO EH
2v. Kaunislinjainen, hyväluustoinen, jolla oikeat mittasuhteet. Pehmeälinjainen nartun pää. Hieman
pyöreät silmät, hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. Luisu lantio. Seisoo edestä ranskalaisittain,
tarvitsee paremmat kulmaukset. Kauniit värit, hyvä karvapeite. Leveät, löysät etuliikkeet. Taka-askel
jää rungon alle jyrkästä lantiosta johtuen.
Riccarron Ofelia Oops 52421/05 AVO ERI3
2v. Kaunislinjainen nuori narttu, jolla sopusuhtainen raajaluusto. Tiiviit, hienot käpälät. Lanneosa voisi
olla aavistuksen lyhyempi. Narttumainen pehmeälinjainen pää, hyvä purenta. Kuono voisi täyttyä
silmien alta. Hieman pyöreät silmät, kaunis ylälinja, vahva takaosa, hieman pystyt olkavarret. Liikkuu
hyvällä sivuaskeleella. Kantaa häntänsä kauniisti, edestä vielä turhan leveä.
Unja v Kopfrein 29713/08 AVO H
2v. Mittasuhteiltaan erittäin hyvä nuori narttu, jolla riittävä raajaluusto, mutta saisi olla kauttaaltaan
tiiviimpi. Kaunislinjainen hieman lyhytkuonoinen pää. Tummat, mutta pyöreät silmät, vahva kaula,
tasainen lantio. Niukasti kulmautunut, erityisesti takaa. Mukava luonne, hyvät värit, liikkuu löysästi
edestä ja taka-askel jää rungon alle, saa kiinteytyä. Mukava luonne.
Zestful Chelsea av Milkcreek 42578/03 AVO ERI
5v. Voimakasrunkoinen narttu, jolla riittävä raajaluusto. Saisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa,
kaunislinjainen nartun pää. Kuono saisi olla täyteläisempi. Hyvä purenta ja kaunis ylälinja ja takaosa.
Pysty olkavarsi, hyvä karvanlaatu ja väri. Liikkuu edestä hieman kerien, muuten mallikelpoisesti
hyvällä askelpituudella kantaen häntänsä kauniisti.



Zweierteam Indica 39829/04 AVO ERI2
Miellyttävälinjainen 4v. narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Sopusuhtainen raajaluusto, pehmeälinjainen
nartun pää. Turhan pyöreät vaaleat silmät. Hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja, riittävästi eturintaa,
olkavarret voisivat olla viistommat. Tiiviit käpälät. Hyvä karvanlaatu ja väri. Liikkeessä varsin pysty
häntä ja edestä varvasahdas. Vaivattomat sivuliikkeet ja voimakas takapotku.
Maroussia Esprit 10621/06 VAL ERI2 PN4
3v. kaunislinjainen, hyvärunkoinen narttu, jolla erinomainen raajaluusto. Narttumainen kaunislinjainen
pää. Hyvä purenta. Aavistuksen pyöreät silmät. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta. Muuten
hyvät kulmaukset, mutta olkavarsi voisi olla viistompi. Vahvat käpälät. Liikkuu hyvin, kantaen
häntänsä kauniisti. Vaivaton sivuaskel, hyvä karvapeite ja väri.
Momandan Peggy Sue 23375/02 VAL EH4
6½v. Voimakasrunkoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja kokoon riittävä raajaluusto. Varsin
kapeakalloinen pää. Hyvä purenta. Turhan pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Kaunis kaula ja ylälinja.
Hyvä hännän kiinnitys, erinomainen takaosa, vahvat käpälät. Rungossa kihartuva karva, puhtaat värit.
Ylälinja liikkeessä saisi olla tiiviimpi ja liikkuu tänään kovin löysästi edestä ja takaa. Kaunis sivuaskel.
Ragdolls Ambrosia 47435/04 VAL EH3
4v. Voimakasrunkoinen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja riittävä raajaluusto. Narttumainen
pää, hieman kapea kaula ja pyöreät silmät, hyvä purenta. Vahva lyhyt kaula ja etuosa saisi kulmautua
paremmin, hyvä karvanlaatu, ei parhaassa kunnossa, hyvä väri. Liikkuu edestä leveästi ja löysästi,
takaa hieman kinnerahtaasti. Takapotku saisi olla vahvempi, pysty häntä, mukava luonne.
Riccarron La Fayette 19280/04 VAL ERI1 PN2
4v. Voimakasrunkoinen, hyväluustoinen, mittasuhteiltaan miellyttävä narttu. Pehmeälinjainen pää.
Hyvä purenta, hieman pyöreät silmät. Kaunis kaula. Erinomainen etuosa, vahvat käpälät, matalat
kintereet, hyvä karvanlaatu, puhtaat värit. Liikkuu edestä hyvin. Kintereessä voisi olla enemmän
voimaa. Hyvä askelpituus sivusta. Hyvin kannettu häntä.
Barlis Feanna Yakarin 17544/99 VET ERI3
9½v. Hienossa kunnossa, hyvin hoidettu. Mittasuhteiltaan miellyttävä narttu. Narttumainen pää. Hyvä
purenta, silmät, hyvä purenta. Tasap. kulmaukset. Hyvä karvanlaatu, puhtaat värit. Hyvin kannettu
häntä. Liikkuu edestä hieman leveästi muuten mallikelpoisesti. Erinomaisessa kunnossa. 
Black Indira’s Kizzmotar 41793/00 VET ERI1 PN1 VSP ROP-VET BIS-VET4
8v. Hyvin kaunislinjainen hyväkuntoinen, hyväluustoinen vanha rouva. Pehmeälinjainen ja -ilmeinen
kapeakalloinen pää. Hyvä purenta. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Hyvät kulmaukset ja käpälät.
Liikkuu mallikelpoisesti, kantaa häntänsä kauniisti samoin ylälinjansa.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI2
Lähes 10v. erinomaisessa kunnossa, hyvin hoidettu veteraani, jolla erinomainen luusto ja runko.
Kaunisilmeinen nartunpää. Hyvä purenta, kaunis ylälinja, hyvät kulmaukset ja vahvat käpälät. Kauniit
värit, hyvä karvanlaatu. Vaivattomat kauniit sivuliikkeet. Kantaa häntänsä kauniisti. 


