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Bandolero’s Awesome Maradona FIN51301/08 JUN H 

Erinomaista rotutyyppiä oleva, hyväluustoinen uros, jolla turhan epävarma käytös. Kaunis pää, hyvä turkki. Lanneosa 

saisi olla aavisTuksen lyhyempi. Sopivasti kulmautunut. Voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa. Liikkuu sivusta 

hyvin. Edestakaisessa liikkeessä liikkeet ok. Käytös pudottaa valitettavasti palkintosijaa. Pitää saada itseluottamusta. 

Goldbear’s Richard Gere FI11156/09 JUN H 

Pieni uros, jolla hyvä luusto ja miellyttävä luonne. Suorat etu- ja takakulmaukset. Hyvä runko. Lyhyt, tasainen lantio. 

Turhan korkea häntä. Hyvä runko. Liikkeet ok. Kaunismuotoinen pää. Esitetään hyvin. 

Hillwill O’Brian FIN57677/08 JUN T 

Narttumainen, hyvin kevytluustoinen uros, jolla miellyttävä luonne. Liian suorat kulmaukset takaraajoissa ja epävarmat 

kintereet. Hännän asento ok. Liikkeet ok sivusta, mutta voima puuttuu takaraajoista. Koira pitäisi olla kauttaaltaan 

voimakkaampi ja urosmaisempi. 

Pandemian af Nitroglyseri FIN47849/08 NUO T 

Hyvätyyppinen uros, jolla riittävä raajaluusto. Tänään kovin turkittomassa kunnossa. Liian voimakas otsapenger ja 

turhan pyöreät silmät ja löysät huulet. Liian korkea hännän asento. Hyvä väritys. Koko saisi olla isompi. Hyvin 

epävarma luonne. Esitetään hyvin. 

Ronetta’s Asterix FIN24446/08 NUO EH1 

Pienehkö erittäin hyvätyyppinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Sopiva raajaluusto. Hieman jyrkkä otsapenger ja 

aavistuksen suuret silmät. Ei parhaassa turkissa. Väritys ok. Tasapainoiset liikkeet, mutta liikerata saisi olla pidempi 

sekä edestä että takaa. Häntä ok. Esitetään hyvin. 

Bernarossa Fanalino FIN57599/07 AVO ERI1 PU2 SERT MVA 

erinomaista tyyppiä oleva sopivaluustoinen uros, jolla ulospäin suuntautunut luonne. Silmät voisivat olla hieman 

tummemmat ja kuono-osa voimakkaampi jaalaleuka vahvempi. Hyvä hännän asento, hyvä ylälinja. Vetävät 

sivuliikkeet. Sopivasti kulmautunut. Esitetään hyvin. 

Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI1 PU1 VSP 
Erinomaista tyyppiä oleva komeapäinen uros,  jolla ulospäin suuntautunut luonne. Hyvä luusto. Hyvä turkki. 

Erinomainen runko. Riittävät kulmaukset. Hieman luisu lantio. Saisi liikkua pidemmällä askeleella takaa. Hännän 

asento ok. 

Riccarron Pluto FIN25405/06 VAL ERI2 PU3 

Erinomaista tyyppiä oleva, sopivaluustoinen uros, jolla silmät voisivat olla tummemmat ja kuono-osa hieman 

täyteläisempi. Koko saisi olla hieman isompi. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä turkki. Väritys ok. Tasapainoiset 

liikkeet, mutta saisi liikkua hieman pidemmällä askeleella sekä edestä ja takaa. Hännän asento ok. 

Szarazpataki Igeret MET.BSH9502/08 JUN ERI2 PN3 VASERT 

Erinomaista tyyppiä oleva hyvin ulospäin suuntautuneen luonteen omaava kaunispäinen ja  -ilmeinen narttu, joka 

tänään esitetään ”bikineissä”. Hyvä väritys ja luusto. Erinomainen hännän asento. Erinomaisesti kulmautunut takaosa, 

riittävät etukulmaukset. Kaunis kaula. Tällä hetkellä pidän hyvin paljon sen liikunnasta. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Tänään katson karvattomuuden sormien läpi, koska se näyttää niin lupaavalta. 

Vinkizz Original FI26671/09 JUN ERI1 PN1 SERT ROP 

Alarajalla oleva, erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla ulospäin suuntautunut luonne. Toivon, että kasvaisi vielä kokoa. 

Hyvä luusto, hyvät värit, hyvä hännän asento. Erinomainen turkki. Lyhyt kaula. Miellyttävä pää ja ilme. Liikkuu 

tasapainoisesti mutta liikerata saisi olla paljon pidempi edestä ja takaa. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti.  

Ronetta’s Ambrosia NUO H 

Hyvätyyppinen narttu jolla hyvät mittasuhteet ja hyvä raajaluusto. Hyvä kaula. Pyöreät silmät ja kuono-osa tyhjä 

varsinkin silmien alta. Turhan voimakas otsapenger. Tänään kovin karvattomassa kunnossa, joka häiritsee 

kokonaiskuvaa. Hännän asento ok. Ylälinja aavistuksen painunut. Liikkuu sopivalla askelpituudella. Esitetään hyvin. 

Ronetta’s Amoretta FIN24443/08 NUO H 

Hyvätyyppinen, kevytluustoinen narttu, joka ei tänään parhaassa turkissa. Luisu lantio. Kuono-osa vielä kovin tyhjä 

varsinkin silmien alta. Hännän asento ok. Liikkeet ok. Tarvitsee aikaa. Esitetään hyvin. 

Bernarossa Farfalla FIN57603/07 AVO H 

Erittäin hyvätyyppinen narttu, joka saisi tänään käyttäytyä itsevarmemmin. Turhan vaaleat silmät. Hieman kevyt kuono-

osa. Hyvä koko, hyvä runko, sopiva raajaluusto. Riittävä turkki. Sopivasti kulmautunut. Hyvä hännän asento. Liikkuu 

hyvin, mutta käytös alentaa tänään palkintosijaa. 

Goldbear’s Qamomilla FIN16048/07 AVO H 

Miellyttäväluonteinen ja hyväluustoinen narttu, jonka väritys saisi olla parempi. Liian paljon valkoista eturaajassa ja 

pään väritys epäsymmetrinen, joka jo häiritsee. Pää kokonaisuudessaan hieman kapea. Suuret silmät. Hyvä hännän 

asento. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Riittävästi kulmautunut. Hyvä runko. 

Momamdan Serafiina FIN41548/05 AVO ERI1 PN4 



Erinomaista tyyppiä oleva hyväluustoinen narttu, jolla miellyttävä pää ja ilme. Hyvä runko. Miellyttävä luonne. Huulet 

voisivat olla hieman tiiviimmät. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Väritys ok. Hyvä narttu, 

jonka toivoisin olevan tiiviimmässä kunnossa. 

Piharinteen Taica FIN30478/05 AVO EH2 

Mittasuhteiltaan erittäin hyvä narttu, jolla miellyttävä luonne. Sopiva raajaluusto. Eturinta saisi olla täyteläisempi. 

Erinomainen hännän asento. Pää kokonaisuutena hieman kapea. Hyvä ylälinja. Turkki ei tänään näyttelykunnossa, joka 

vaikuttaa kokonaiskuvaan. Turkki on pörröinen ja avonainen. Liikkuu hyvin ja esitetään hyvin. 

Zweierteam Muscosa FIN19596/07 AVO H 

Hyvätyyppinen, rauhallisesti käyttäytyvä narttu, jonka tan-väri saisi olla tummempi. Liian pyöreät silmät ja liian loiva 

otsapenger häiritsevät. Liian suorat kulmaukset edessä ja takana. Värimerkit oikein. Hyvä runko. Hännän asento ok. 

Riittävä turkki. Liikkeestä puuttuu pituus ja voima. Esitetään hyvin. 

Ragdolls Amdrosia FIN47435/04 VAL ERI1 PN2 

Erinomaista tyyppiä oleva, tänään karvattomana esitetty narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä runko ja ylälinja. 

Sopiva raajaluusto. Pää ja ilme ok. Miellyttävä luonne. Liikkeet ok. 

Szarazpataki Eszak Feny MET.BSH8543/06 VAL ERI2 

Erinomaista tyyppiä oleva, karvattomassa kunnossa esitetty narttu, jolla miellyttävä pää ja ilme. Lyhyt rintakehä. 

Sopivasti kulmautunut. Hännän asento ok. Liikkuu sivusta hyvin. Etuliikkeet soisivat olla tiiviimmät. Esitetään hyvin. 

 


