
 

 

20100123 TURKU KV, Gert Christensen 

 

Bendoran Bastiandenzel FIN54995/08 JUN EH 

15 kuukautta, vahva uros, urosmainen pää, saksipurenta, tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä 

kaula & ylälinja, hieman lyhyt häntä, ikäisekseen hyvä runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, liikkeen 

pitää vakaantua, hyvä turkki, ystävällinen luonne 

Bendoran Berwooddenzel FIN54993/08 JUN ERI3 

15 kuukautta, erinomainen urosmainen pää, saksipurenta, hyvä kuono, hyvä otsapenger, miellyttävät 

tummat silmät, hyvä kallo, hyvät merkit, hyvä kaula & ylälinja, hyvä  hännän kiinnitys, ikäisekseen hyvä 

runko mutta rinnan pitää kehittyä, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki, ystävällinen 

luonne 

Berondan Albin FIN50809/08 JUN H 

15 kuukautta, keskikokoinen uros, urosmainen pää, saksipurenta, loiva otsapenger, miellyttävät tummat 

silmät, liian lyhyt kaula, lantio voisi olla parempi, hyvä runko, kääntää seistessä kyynärpäitä ulospäin, 

edestä pitäisi olla paremmin kulmautunut- riittävästi takaa, etuliikkeen pitää vakaantua, hyvä turkki, 

ystävällinen luonne 

Fonacot´s Judicious Joe FI27333/09 JUN ERI2 

Keskikokoinen uros, hyvä urosmainen pää, saksipurenta, hyvät merkit, loiva otsapenger, hyvä kaula & 

ylälinja, hieman lyhyt lantio, hyvä runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, hieman iloinen häntä liikkeessä, 

liikkuu hyvin, erinomainen turkki, ystävällinen luonne 

Fonacot´s Junior Jack FI27335/09 JUN EH4 

9 kuukautta, keskikokoinen uros, urosmainen pää & ilme, saksipurenta, miellyttävät silmät, hyvä 

otsapenger, hyvä kaula & ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, hyvä runko, riittävästi kulmautunut edestä - 

hyvin takaa, hyvä luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne, jalat voisivat olla korkeammat 

Fortuneia Fitzpatrick FI24193/09 JUN H 

1-vuotias, vahva uros, urosmainen pää & ilme, saksipurenta, hyvä otsapenger, tummat silmät, riittävä 

kaula, hyvä ylälinja, vahva runko, edestä hyvin kulmautunut- riittävästi takaa, etuliikkeen pitää vakaantua, 

turkki ei ole näyttelykunnossa, miellyttävä luonne 

Hillwill Obelix FIN57676/08 JUN T 

1-vuotias, kevyt uros, erinomainen urosmainen pää, saksipurenta, hyvät merkit, miellyttävät tummat silmät, 

hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula & ylälinja, liian kevyt runko, rintakehän pitäisi olla pyöreämpi, hyvät 

takakulmaukset, riittävä luusto, vasen etujalka ei liiku oikein, turkki ei ole kunnossa, miellyttävä luonne 

Momandan Uncle Scrooge FI21169/09 JUN ERI1 VASERT 

10 kuukautta, hyvin tasapainoinen uros, erinomainen urosmainen pää & ilme, hyvä kuono & otsapenger, 

silmät voisivat olla tummemmat, hyvä kaula & ylälinja, hieman lyhyt lantio, erinomainen runko, hyvin 

kulmautunut, hyvä luusto, hieman iloinen häntä liikkeessä, etuliikkeen pitää vakaantua, hyvä turkki, 

miellyttävä luonne 

Dolce Amico Fun MET.BSH9372/08 NUO EH2 

Lähes 2-vuotias, vahva uros, urosmainen pää & ilme, saksipurenta, hyvät merkit, hyvä otsapenger, tummat 

silmät, riittävä kaula, ylälinjan pitäisi olla kiinteämpi, vahva runko, riittävästi kulmautunut edestä - 

paremmin takaa, riittävä luusto, iloinen häntä liikkeessä, etuliikkeen pitää vakaantua, miellyttävä luonne, 

hyvä turkki 

Maglod-Falvi X-Man FIN18754/09 NUO EH1 

Lähes 2-vuotias, erinomainen urosmainen pää & ilme, saksipurenta, hyvä kuono & otsapenger, miellyttävät 

tummat silmät, hyvä kaula & ylälinja, lyhyt lantio, erinomainen runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, 

hyvin iloinen häntä liikkeessä, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Atelier´s Lotterbube FIN12005/07 AVO H 

2-vuotias, keskikokoinen uros, erinomainen urosmainen pää, saksipurenta, hyvä otsapenger, hyvät tummat 

silmät, hyvä kaula & ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, hyvä runko, takaa hyvin kulmautunut, etuliikkeen 

pitää vakaantua, turkki ei ole tänään näyttelykunnossa, miellyttävä luonne 

Bernarossa Fanalino FIN57599/07 AVO EH2 

2-vuotias, hyvä koko, urosmainen pää, kuono voisi olla vahvempi, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä 

otsapenger & kaula & ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, hyvä runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu 

hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne 



Berndante Fantas-Tico FIN36432/06 AVO H 

3-vuotias, hyvä koko, lyhyt vahva urosmainen pää, saksipurenta, voimakas otsapenger, vähäiset merkit, 

hyvä kallo, hyvä ylälinja, erinomainen runko, takakulmaukset voisivat olla paremmat, hyvä luusto, 

etuliikkeen pitää vakaantua, hieman heikko välikämmen, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Funatic Roquefort FIN50216/07 AVO ERI1 PU2 SERT MVA VACA 

2-vuotias, erinomainen uros, urosmainen pää & ilme, saksipurenta, hyvät merkit, ruskeat silmät, hyvä 

otsapenger, hyvä kaula & ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen runko, hyvin kulmautunut, hyvä 

luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Maroussia Jean D´arc FIN26501/07 AVO EH3 

2-vuotias, hyvä koko, urosmainen pää & ilme, kuono voisi olla vahvempi, riittävät merkit, tummat silmät, 

hyvä kaula & ylälinja, erinomainen runko, hyvin kulmautunut edestä - riittävästi takaa, hyvä luusto, iloinen 

häntä liikkeessä, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Maroussia Kembro FIN38958/07 AVO EH4 

2-vuotias, korkea uros, urosmainen pää, saksipurenta, hyvät merkit, ruskeat hieman pyöreät silmät, hyvä 

kaula & ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, hyvä runko, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä luusto, iloinen 

häntä liikkeessä, etuliikkeen pitää vakaantua, näyttää tänään hieman korkeajalkaiselta 

Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI4 

3-vuotias, korkea uros, miellyttävä urosmainen pää & ilme, saksipurenta, hyvät merkit, miellyttävät tummat 

silmät, hyvä kaula & ylälinja, erinomainen runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, etuliikkeen pitää 

vakaantua, hyvä turkki, miellyttävä luonne, hieman korkeat jalat 

Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI 

7-vuotias, keskikokoinen, urosmainen pää & ilme, saksipurenta, hyvät merkit, miellyttävät silmät, hyvä 

kaula & ylälinja, hyvä runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki, miellyttävä 

luonne 

Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 VAL ERI2 PU3 

6-vuotias, hyvin tasapainoinen uros, erinomainen pää & ilme, saksipurenta, hyvät merkit, miellyttävät 

tummat silmät, hyvä kaula & ylälinja, erinomainen runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu hyvin, 

hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Life Spring´s My Way FIN24954/07 VAL ERI3 PU4 

2-vuotias, tasapainoinen uros, urosmainen pää & ilme, hyvät merkit, miellyttävät tummat silmät, hyvä 

kaula & ylälinja, erinomainen runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, etuliikkeet voisivat olla paremmat, 

erinomainen turkki, miellyttävä luonne. 

Riccarron Pinocchio FIN25404/06 VAL ERI1 PU1 VSP CACIB 

2-vuotias, erinomainen uros, erinomainen urosmainen pää, saksipurenta, miellyttävät silmät, hyvät merkit, 

erinomainen kaula & ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, hieman pitkä runko, lanne voisi olla lyhyempi, hyvin 

kulmautunut, hyvä luusto, liikku hyvin, miellyttävä luonne 

Alte Sage Eingana FI25427/09 JUN H 

10 kuukautta, keskikokoinen narttu, narttumainen pää, saksipurenta, merkit voisivat olla paremmat, loiva 

otsapenger, ruskeat silmät, hyvä kaula & ylälinja, hyvä runko, hyvin kulmautunut edestä – riittävä luusto, 

kääntää kyynärpäät ulospäin liikkeessä, lyhyt turkki, miellyttävä luonne 

Bellaffen Estelle FIN52737/08 JUN EH3 

16 kuukautta, miellyttävä pää, narttumainen ilme, saksipurenta, hyvät merkit, erinomainen otsapenger, 

miellyttävät silmät, hyvä kaula, ylälinja voisi olla kiinteämpi, hyvä runko, hyvät takakulmaukset, ahtaat 

takaliikkeet, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Black Amiikos Latrice Labina FIN57239/08 JUN EH4 

14 kuukautta, keskikokoinen narttu, miellyttävä pää, narttumainen ilme, hyvät merkit, miellyttävät silmät, 

hyvä kaula & ylälinja, massava runko, riittävästi kulmautunut, hyvä luusto, voisi liikkua vapaammin, hyvä 

turkki, miellyttävä luonne 

Fonacot´s Joyful Jessica FI27331/09 JUN ERI1 PN4 

9 kuukautta, miellyttävä narttumainen pää & ilme, saksipurenta, hyvät merkit, miellyttävät silmät, hyvä 

kaula, hieman lyhyt lantio, hyvä runko, riittävästi kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki, 

miellyttävä luonne 

Sennetta´s Cover Girl DKK07814/2009 JUN ERI2 

9 kuukautta, miellyttävä narttumainen pää & ilme, saksipurenta, voisi olla parempi otsapenger, hyvät 

merkit, miellyttävät silmät, hyvä kaula & ylälinja, hyvä runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu 

hyvin, hyvä turkki, mielyttävä luonne, hieman pitkä lanne 



Bella Cara Bernstamm Av Hiselfoss FIN62422/08 NUO ERI1 

14 kuukautta, hyvä koko, narttumainen pää & ilme, saksipurenta, hyvät merkit, miellyttävät silmät, hyvä 

kaula & ylälinja, erinomainen runko, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Bollbölen Laetitia FIN52801/08 NUO H 

1,5-vuotias, kevyt narttu, pitkä narttumainen pää, saksipurenta, loiva otsapenger, ruskeat silmät, hyvä 

kaula, ylälinja voisi olla vakaampi, kevyt runko, suorat etukulmaukset – hyvät takakulmaukset, hyvä 

luusto, liikkuu edestä hyvin lyhyellä ja epävakaalla askeleella, hyvä turkki, voisi olla iloinen luonteeltaan, 

pitää kehittyä 

Freudenbringer Haidi FIN34610/08 NUO H 

14 kuukautta, vahva narttu, narttumainen pää ja ilme, saksipurenta, hyvä kuono, miellyttävät silmät, hyvä 

kaula & ylälinja, liian raskas runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, iloinen häntä liikkeessä, turkki ei ole 

kunnossa, miellyttävä luonne 

Funatic Q-Ta-Molla FIN19165/08 NUO H 

Tasapainoinen narttu, narttumainen pää, saksipurenta, merkit yltävät suuhun asti, miellyttävät silmät, hyvä 

kaula & ylälinja, hyvin kiinnittynyt häntä, erinomainen runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu 

erittäin hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Mooglen Assiliina FI10031/09 NUO EH3 

19 kuukautta, vahva narttu, narttumainen pää, ruskeat ja hieman pyöreät silmät, loiva otsapenger, hyvä 

kaula & ylälinja, hyvä häntä, hyvä runko, hieman pitkä lanne, hyvin kulmautunut  

takaa, hyvä luusto, etuliikkeen pitää vakaantua, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Mooglen Avaemmiina FI10030/09 NUO EH2 

19 kuukautta, hyvä koko, narttumainen pää & ilme, saksipurenta, ruskeat silmät, hyvä kaula & ylälinja, 

hyvä hännän kiinnitys, hyvä runko, voisi olla paremmin kulmautunut edestä -hyvin takaa, hyvä luusto, 

etuliikkeen pitää vakaantua, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Astana FIN48537/05 AVO ERI 

4-vuotias, hyvä koko, narttumainen pää & ilme, saksipurenta, hyvät merkit, hyvät silmät, hyvä kaula & 

ylälinja, hyvä runko, hyvät takakulmaukset, hyvä luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Bellaffen Demi FIN48528/07 AVO EH 

2,5-vuotias, vahva narttu, narttumainen pää & ilme, vaaleat merkit, saksipurenta, loiva otsapenger, hyvä 

kaula & ylälinja, lyhyt lantio, liian raskas runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, leveät etuliikkeet, hyvä 

turkki, miellyttävä luonne 

Bernarossa Farfalla FIN57603/07 AVO ERI4 

2-vuotias korkea narttu, narttumainen pää & ilme, saksipurenta, ruskeat silmät, hyvät merkit, hyvä kaula & 

ylälinja, liian laskeva lantio, hyvä runko, kyynärpäät kääntyvät ulospäin, hyvä luusto, liikkuu hyvin, hyvä 

turkki, miellyttävä luonne 

Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO T 

2,5-vuotias, vahva narttu, narttumainen pää, tummat silmät, purennan  pitäisi olla parempi, riittävä kaula, 

ylälinjan pitäisi olla vakaampi, liian lyhyt häntä, raskas runko, hyvät etukulmaukset, hyvä luusto, liikkuu 

hyvin, hyvä turkki, hyvä luonne, liian matalat jalat 

Black Amiikos Shanice Seffi FIN25851/05 AVO EH 

4-vuotias, keskikokoinen narttu, narttumainen pää, saksipurenta, miellyttävät silmät, hyvä kaula & ylälinja, 

hyvä runko, hyvät takakulmaukset, hyvä luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Bollbölen Karamelli FIN49984/07 AVO EH 

1,5-vuotias, hyvä koko, miellyttävä narttumainen pää, saksipurenta, miellyttävät tummat silmät, hyvät 

merkit, hyvä kaula, ylälinja voisi olla vakaampi, hyvä hännän kiinnitys, hyvä runko, hieman pitkä lanne, 

hyvin kulmautunut, hyvä turkki, selkä pyörii liikkeessä, pitäisi olla avoin luonteeltaan 

Fridkullas Trixie FIN26046/05 AVO ERI3 

4-vuotias, korkea & vahva narttu, narttumainen pää & ilme, saksipurenta, miellyttävät silmät, hyvä kaula & 

ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, hyvä runko, hyvin kulmautunut edestä – riittävästi takaa, hyvä luusto, 

liikkuu hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Gunhild vom Gipfelfeuer FIN50881/07 AVO EH 

3-vuotias, erinomainen narttumainen pää & ilme, saksipurenta, loiva otsapenger, miellyttävät silmät, hyvä 

kaula & ylälinja, hyvin kiinnittynyt häntä, hyvä runko, rinta ei ole riittävän pyöreä ja syvä, hyvin 

kulmautunut takaa, hyvä luusto, liikkuu erittäin epävakaasti edestä, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Kultakuumeen Brita FIN39881/07 AVO ERI2 

2-vuotias, hyvä koko, narttumainen pää & ilme, saksipurenta, miellyttävät silmät, loiva otsapenger, hyvä 



kaula & ylälinja, hyvä runko & rintakehä, hyvät takakulmaukset, hyvä luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki, 

miellyttävä luonne 

Maroussia Enya-Edelina FIN10620/06 AVO ERI 

4-vuotias, hyvä koko, miellyttävä narttumainen pää & ilme, saksipurenta, miellyttävät tummat silmät, hyvät 

merkit, hyvä kaula & ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, runko ei saa tulla raskaammaksi, hyvät 

etukulmaukset - riittävät takakulmaukset, liikkuu ahtaasti takaa, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Maroussia Harmonie FIN51142/06 AVO ERI1 PN3 VASERT 

3-vuotias, hyvä koko, narttumainen pää & ilme, saksipurenta, miellyttävät tummat silmät, hyvät merkit, 

hyvin asettuneet korvat, hyvä ylälinja, hieman laskeva lantio, hyvä runko, hyvät takakulmaukset, hyvä 

luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 AVO EH 

2-vuotias, miellyttävä narttumainen pää, saksipurenta, miellyttävät silmät, hyvät merkit, hyvä kaula & 

ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, kevyt runko, hyvät etukulmaukset, hyvä luusto, liikkuu hyvin, turkki ei ole 

kunnossa, miellyttävä luonne 

Apoletano´s One True Love N23690/03 VAL ERI2 PN2 SERT MVA VACA 

6-vuotias, hyvä koko, narttumainen pää & ilme, saksipurenta, miellyttävät tummat silmät, loiva otsapenger, 

hyvä kaula & ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen runko, voisi olla paremmin kulmautunut edestä 

– takaa hyvin kulmautunut, hyvä turkki, miellyttävä luonne, liikkuu hyvin 

Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI3 

Melkein 3-vuotias, hyvin tasapainoinen narttu, narttumainen pää & ilme, saksipurenta, miellyttävät tummat 

silmät, hyvä kaula & ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, 

liikkuu hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Fonacot´s Happy Halliwell FIN39975/05 VAL ERI4 

4-vuotias, pieni narttu, miellyttävä narttumainen pää & ilme, saksipurenta, hyvät merkit, miellyttävät 

tummat silmät, hyvä kaula & ylälinja, hyvin kiinnittynyt häntä, hyvä runko, hyvin kulmautunut, hyvä 

luusto, etuliikkeet voisivat olla paremmat, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI1 PN1 ROP CACIB 

Melkein 5-vuotias, hyvin tasapainoinen narttu, erinomainen narttumainen pää & ilme, tummat & hieman 

pyöreät silmät, hyvä kaula & ylälinja, erinomainen rinta, hyvä runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, 

liikkuu erittäin hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne 

Cei-Cei Ancelina FIN38986/01 VET ERI1 ROP-VET 

Hyvä koko, miellyttävä narttumainen pää, hyvä ilme, tummat silmät, hyvä kaula & ylälinja, hieman  

laskeva lantio, hyvä runko ikäisekseen, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu hyvin ikäisekseen, huvä 

turkki, miellyttävä luonne 

 

 
 

 
 

 


