20090712 KARJAA K, Lidija Oklescen
Janipan Usva FIN10210/09 PEK1
Hyvänkokoinen narttu. Vahva luusto. Narttumainen pää. Hyvä muoto. Tummat silmät. Hyvä ilme. Vahva
kaula. Hyvä ylälinja. Hieman lyhyt olkavarsi. Erinomaiset takakulmaukset. Suorat jalat. Hyvin asettunut
ja hyvän pituinen häntä. Hyvä turkin laatu ja puhtaat värit. Hieman kihara selästä. Liikkeet tarvitsevat
aikaa. Pitäisi olla itsevarmempi.
Alwin FIN23349/08 JUN EH3
Hyvän kokoinen uros. Vahva luusto. Hyvän muotoinen urosmainen pää. Hyvät, tummat, hyvän muotoiset
silmät. Vahva kaula. Hieman laskeva ylälinja. Lyhyehkö lantio. Tarvitsee paremman etuosan. Hieman
suora olkavarsi. Takakulmaukset voisivat olla paremmat. Hyvän pituinen häntä. Runko voisi olla hieman
voimakkaampi. Hyvän laatuinen turkki. Kirkkaat värit. Liian leveät etuliikkeet.
Artur FIN56767/08 JUN EH
Hyvän kokoinen uros. Hyvä luusto ikäisekseen. Hyvän muotoinen pää, mutta voisi olla täyteläisempi
silmien alta ja kuono voisi olla vahvempi. Tummat silmät, mutta hieman liian löysät silmäluomet. Riittävän
vahva kaula. Hyvä ylälinja, mutta liian laskeva lantio. Hyvät kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät
tassut. Hyvän pituinen häntä ja hyvä hännän kanto. Hyvän laatuinen ja värinen turkki. Liikkeessä liian
kapea edestä.
Dandybern Biccu-Keno FIN48593/08 JUN ERI2
Hyvän kokoinen uros. Hyvä luusto . Hyvin miellyttävä, hyvän muotoinen urosmainen pää. Miellyttävät
tummat silmät ja miellyttävä ilme. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Erinomainen etuosa. Hyvät kulmaukset
sekä edessä että takana. Syvä rinta. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvä hännän kiinnitys, kanto ja pituus. Hyvän
laatuinen turkki. Hyvät liikkeet.
Maroussia Multiäly Eero FIN37986/08 JUN ERI1
Kookas uros. Riittävän vahva luusto. Hyvät rungon mittasuhteet. Massiivinen, hyvän muotoinen pää.
Nenänselkä voisi olla suorempi. Läsi voisi olla leveämpi päässä. Tummat silmät. Hyvä ilme. Vahva kaula.
Erinomainen ylälinja ja etuosa. Erinomaiset kulmaukset.Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät tassut. Erinomainen
hännän kiinnitys, kanto ja pituus. Hyvät liikkeet. Hyvä turkin laatu.
Bollbölen Kapteeni FIN49983/07 NUO EH1
Hyvän kokoinen uros. Vahva luusto. Vahva, hyvän muotoinen pää. Tummat silmät. Hyvä ilme. Vahva
kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä etuosa. Riittävän syvä rinta. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset pitäisi olla
paremmat. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Yhdensuuntaiset etujalat, hyvin pihtikinttuinen takaa. Liian
pitkä lanne. Huonot takaliikkeet pihtikinttujen vuoksi.
Berlida Bugatti FIN34949/07 AVO EH
Hyvän kokoinen uros. Vahva luusto, mutta runko voisi olla hieman voimakkaampi. Vahva, hyvän
muotoinen pää. Tummat silmät. Hyvä ilme. Riittävän vahva kaula. Hyvä ylälinja Hieman takakorkea. Liian
pitkä lanne Etuosan pitäisi olla parempi. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset pitäisi olla hieman
paremmat. Hyvä hännän kiinnitys, kanto ja pituus. Etujalkojen pitäisi olla kauempana toisistaan. Hyvä
laatuinen turkki. Hieman kapeat takaliikkeet.
Berniitan Taika-Nalle FIN29898/07 AVO ERI3
Kookas uros. Vahva luusto. Hyvän muotoinen, miellyttävä massiivinen pää. Tummat silmät. Miellyttävä
ilme. Vahva kaula. Hyvä ylälinja, hieman laskeva lantio. Erinomainen etuosa. Hyvät kulmaukset.
Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät tassut. Hyvä hännän kiinnitys, kanto ja pituus Hyvä turkin laatu. Hyvät
liikkeet riittävän pitkin askelin.
Fonacot´s Hero Harrison FIN39974/05 AVO ERI1 PU4 SERT
Kookas uros. Hyvin vahva luusto. Hyvän mallinen, massiivinen uroksen pää. Tummat silmät. Miellyttävä
ilme. Vahva kaula. Erinomainen ylälinja. Pitäisi olla parempi etuosa. Syvä rinta. Hieman suora olkavarsi.
Erinomaiset kulmaukset takana. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvä hännän kiinnitys, kanto ja pituus.
Erinomainen turkin laatu. Liikkeessä hieman ahdas takaa.
Hexa-Han Unico FIN15658/07 AVO EH
Hyvän kokoinen uros. Hieman kevyt luusto. Hyvän muotoinen pää. Hieman vaaleat silmät. Riittävän vahva
kaula. Hyvä ylälinja. Laskeva lantio. Pitäisi olla parempi etuosa. Kulmaukset voisivat olla hieman
paremmat. Etutassut kääntyvät ulospäin, takatassut ovat hyvät. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto, hieman
lyhyehkö häntä. Hyvänlaatuinen turkki. Riittävän sujuvat liikkeet.
Life Spring´s Marvelous FIN24951/07 AVO ERI2 VASERT

Pienehkö uros. Riittävä luusto. Riittävän vahva, hyvän muotoinen pää. Tummat silmät. Hyvä ilme.
Riittävän vahva kaula. Erinomainen ylälinja ja lantio. Erinomainen etuosa. Syvä rinta. Erinomaiset
kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto, hieman lyhyt häntä. Eriomainen turkin
laatu. Hyvät liikkeet.
Life Spring´s My Way FIN24954/07 AVO ERI4
Hyvän kokoinen uros. Kompakti runko. Hyvän muotoinen, vahva pää. Tummat silmät. Miellyttävä ilme.
Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Hieman laskeva lantio. Erinomainen etuosa. Hyvät kulmaukset.
Yhdensuuntaiset jalat. Hyvä hännän kiinnitys, kanto ja pituus. Liikkeiden pitäisi olla vakaammat ja
sujuvammat. Hyvän laatuinen turkki.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI4
Hyvän kokoinen uros. Hyvin vahva massiivinen luusto. Pää voisi olla hieman voimakkaampi suhteessa
runkoon, on kuitenkin hyvän mallinen. Hyvät, tummat silmät. Hyvä ilme. Kaulan pitäisi olla vahvempi
suhteessa runkoon. Erinomainen ylälinja, etuosa ja rinta. Erinomaiset kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat.
Hyvät tassut. Hyvä hännän kiinnitys, kanto ja pituus. Hyvä turkin laatu. Hyvät liikkeet.
Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 VAL ERI2 PU2
Hyvän kokoinen uros. Erinomainen luusto. Hyvän muotoinen, vahva pää. Tummat silmät. Miellyttävä ilme.
Vahva kaula. Erinomainen ylälinja, etuosa ja rinta. Hyvät kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät tassut.
Hieman korkea hännän kiinnitys, mutta hyvä hännän kanto ja pituus. Hyvä turkin laatu. Erittäin hyvät
liikkeet.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI3 PU3
Hyvän kokoinen uros. Erinomainen luusto. Erittäin hyvän muotoinen pää. Tummat silmät. Miellyttävä
ilme. Vahva kaula. Erinomainen ylälinja, etuosa ja rinta. Hyvät kulmaukset. Hieman lyhyt häntä, hyvä
hännän kiinnitys ja kanto. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät tassut. Erinomainen turkin laatu. Erittäin hyvät
liikkeet.
Zandrina´s Noasson Dantalian FIN50632/04 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS4
Kookas uros. Vahva luusto. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvän mallinen, vahva pää. Tummat silmät.
Miellyttävä ilme. Hyvä, vahva kaula. Erinomainen ylälinja ja lantio. Hyvä etuosa. Tarpeeksi syvä rinta.
Erinomaiset kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat. Erinomainen hännän kiinnitys, kanto ja pituus.
Erinomainen turkin laatu. Erittäin hyvät ja vaikuttavat liikkeet.
Maroussia Odysseus-Oensis FIN25347/00 VET ERI1 ROP-VET
Hyvän kokoinen ja luustoinen veteraani uros. Yhä erittäin hyvässä kunnossa. Hyvät rungon mittasuhteet ja
hyvät liikkeet.
Adeline FIN23345/08 JUN EH1
Hyvän kokoinen narttu. Riittävän vahva luusto. Runko ei ole vielä kehittynyt. Narttumainen, hyvän
muotoinen pää. Hieman suuret korvat. Hyvä ylälinja. Hyvä etuosa. Rinnan pitäisi olla syvempi. Edessä
hyvät kulmaukset, takana voisi olla paremmat. Hieman pitkä lanne. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvän laatuinen
turkki. Liikkeessä pitäisi olla paljon lennokkaampi.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 JUN EH2
Hyvän kokoinen narttu. Hyvä luusto. Narttumainen, hyvän muotoinen pää. Hyvä ilme. Hieman suuret
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Liian kapea edestä. Kulmaukset voisivat olla paremmat. Hyvä hännän
kiinnitys, hännän kanto ja pituus Hyvä turkin laatu. Liikkeet eivät ole tasapainoiset.
Jaarlin Baltic-Pearl FIN43523/07 NUO ERI1
Hyvän kokoinen narttu. Tarpeeksi vahva luusto. Erittäin hyvän muotoinen pää. Tummat silmät. Miellyttävä
ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä etuosa. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvät kulmaukset takana
Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät tassut. Hyvä hännän kiinnitys, kanto ja pituus. Hyvän laatuinen turkki. Hyvät
liikkeet.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO EH2
Hyvän kokoinen narttu. Hyvä luusto. Hyvän muotoinen pää. Liian pyöreät silmät. Alahuulien pitäisi olla
tiiviimmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Liian suora etuosa. Hyvät takakulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvä
hännän kiinnitys, kanto ja pituus. Hyvän laatuinen turkki Riittävän sujuvat liikkeet.
Av Myreborg Vindonissa FIN10483/07 AVO H
Kookas, kevyt luustoinen narttu. Pään väritys on aivan epäsymmetrinen. Vaaleat silmät. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hyvä etuosa. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset ovat liian suorat. Etujalat ovat
yhdensuuntaiset, takana pihtikintut. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Hyvän laatuinen turkki. Takaliikkeet
ovat liian ahtaat.
Berndante Ghandhi Bibienne FIN36291/07 AVO ERI

Hyvän kokoinen narttu. Hyvä luusto. Erittäin hyvän muotoinen pää. Hyvät silmät ja miellyttävä ilme.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomainen etuosa ja rinta. Hyvät kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat.
Hyvät tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Hyvän laatuinen turkki. Hyvät liikkeet. Tasapurenta.
Dandybern Amelie FIN20531/07 AVO ERI
Hyvän kokoinen narttu. Hyvä luusto. Hyvän muotoinen narttumainen pää. Hyvät silmät ja miellyttävä ilme.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä etuosa. Tarpeeksi syvä rinta. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset pitäisi olla
paremmat. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Hyvän laatuinen turkki.
Hyvät liikkeet.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 AVO ERI1 PN1 VSP SERT
Hyvän kokoinen narttu. Erinomainen luusto. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvän muotoinen pää.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä etuosa. Syvä rinta. Erinomaiset kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat.
Erinomaiset tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Erinomainen turkin laatu. Erittäin hyvät liikkeet.
Kultakuumeen Brita FIN39881/07 AVO EH
Kookas narttu. Vahva luusto. Vahva pää, pitäisi olla narttumaisempi. Vahva kaula. Erinomainen ylälinja.
Erinomainen etuosa. Syvä rinta. Erinomaiset kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät tassut. Hyvä hännän
kiinnitys ja kanto. Erinomainen turkin laatu, mutta hieman punertava. Liikkeiden pitäisi olla sujuvammat ja
askeleiden pitemmät.
Maroussia Halina FIN51141/07 AVO ERI2 PN2 VASERT
Hyvän kokoinen narttu. Erinomainen rungon rakenne. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää. Erinomaiset
kulmaukset. Erinomainen etuosa ja rinta. Erinomainen ylälinja. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvä hännän
kiinnitys ja kanto. Erinomainen turkin laatu. Erittäin hyvät liikkeet.
Maroussia Harmonie FIN51142/06 AVO ERI
Kookas narttu. Vahva luusto. Hyvän muotoinen pää. Tummat silmät. Miellyttävä ilme. Kaula voisi olla
vahvempi. Erinomainen ylälinja. Hyvä etuosa. Syvä rinta. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät kulmaukset edessä,
takana voisi olla paremmat. Hyvät tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Erinomainen turkin laatu. Hyvät
liikkeet.
Maroussia J´adore FIN26496/07 AVO ERI3 PN3
Hyvän kokoinen narttu. Erinomainen luusto. Hyvä pää. Tummat silmät. Hyvä ilme. Erinomainen kaula ja
ylälinja ja etuosa. Riittävän syvä rinta. Erinomaiset kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät tassut. Hyvä
hännän kiinnitys, kanto ja pituus. Hyvä turkin laatu. Erittäin hyvät liikkeet.
Riccarron One Smiling Sun FIN52418/05 AVO ERI4 PN4
Pienehkö narttu, mutta erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvän mallinen, narttumainen pää. Kauniit silmät.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomainen etuosa. Riittävän syvä rinta. Erinomaiset kulmaukset.
Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät tassut. Hyvä hännän kiinnitys, kanto ja pituus. Hyvä turkin laatu. Erittäin
hyvät liikkeet.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 VAL ERI2
Kookas narttu. Hyvä luusto. Hyvän muotoinen nartun pää. Hyvät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävän
hyvä etuosa. Syvä rinta. Hyvät kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat. Hyvät tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja
kanto. Hyvä turkin laatu. Hyvät liikkeet.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI1
Kookas narttu. Hyvä rungon rakenne. Hyvän muotoinen nartun pää. Hyvät silmät. Erinomainen kaula ja
ylälinja. Hyvä etuosa. Syvä rinta Erinomaiset kulmaukset. Yhdensuuntaiset jalat. Erinomaiset tassut. Hyvä
hännän kiinnitys ja kanto, hieman lyhyt häntä. Hyvä turkin laatu. Hyvät liikkeet.
Zandrina´s Hedda FIN21315/02 VET ERI1 VSP-VET
Hyvän kokoinen narttu. Erinomainen rungon rakenne ja mittasuhteet. Vielä erittäin hyvässä kunnossa.
Hyvän muotoinen pää. Hyvä ylälinja. Hieman suorat etukulmaukset, erinomaiset takakulmaukset. Hyvä
hännän kiinnitys ja kanto. Hyvä turkin laatu. Vaikuttavat liikkeet.
Kennel Maroussia KASV 1 KP ROP-KASV
Multiäly Eero, Halina, Harmonie, J'adore
Erittäin korkealaatuinen kasvattajaryhmä. Kaikilla hyvin muodostuneet päät. Hyvät rungon
mittasuhteet. Hyvät luustot. Kaikilla suorat jalat. Hyvät liikkeet.

