20100410 Kankaanpää R, Jan De Gids
Bernoban Bistä Taskuun FI14224/09 JUN ERI2
Miellyttävä nuori uros, jonka pitää parantaa esiintymistään. Hyvän muotoinen pää, hyvät korvat, silmät &
hampaat, sopusuhtainen hyvä luusto. Suorat jalat, hyvät tassut, hyvä runko ikäisekseen, karkea karva. Myös
turkin pitää parantua iän myötä, hyvät merkit, liikkuu vapaasti.
Fonacot´s Judicious Joe FI27333/09 JUN ERI1 PU1 ROP SERT
Kaunis 11 kuukautta vanha uros, hyvin urosmainen, erinomaisen laadukas pää, hyvät korvat, silmät &
hampaat. Hyvä kaunis luusto, hyvä runko. Ikäisekseen hyvä, leveä lanne, hyvä turkki ja merkit. Hyvä
tuuhea häntä, mutta hännän kanto on melko korkea, liikkuu draivilla vielä löysin kyynärpäin.
Lucky FI41301/09 JUN H
9 kuukautta vanha, pään ja rungon pitää kovin kypsyä. Hyvät korvat, kapea kuono, suora edestä. Luusto
saisi olla hieman vahvempi, hyvät tassut, hyvä rintakehä. Hyvät takakulmaukset, hyvä turkki, häntä &
hyvät merkit, lyhyet liikkeet.
Momandan Uncle Scrooge FI21169/09 JUN EH3
Uros, jolla on hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, mutta otsapenger on hieman liian voimakas. Hyvät
korvat, silmät & hampaat. Hyvä luusto & hyvät tassut. Melko avoimet kyynärpäät. Rungossa on hieman
pentupyöreyttä. Hyvä turkki, merkit ja hyvän pituinen tuuhea häntä. Liikkeessä on työntöä, mutta ylipainon
vuoksi + hän kasvaa, pitää korjata etuliikkeet.
Bendoran Bastiandenzel FIN54995/08 NUO H
18 kuukautta vanha, tyypiltään urosmainen, kantaa häntänsä jalkojen välissä. On ystävällinen, mutta ei
kovin varma. Urosmainen pää, hyvät korvat ja silmät, hampaat ok. Hyvät takakulmaukset, hyvä turkki,
hyvät merkit, liikkuu työnnöllä mutta etuliikkeet eivät ole hyvät.
Dolce Amico Fun MET.BSH.9372/08 NUO EH2
Maskuliininen uros, jolla voisi olla hieman pitemmät jalat ja jolla on hieman pitkä lanne. Hyvä pää, korvat,
silmät & hampaat. Heikko selkä, kapea edestä, hyvät takakulmaukset. Hyvä turkki ja merkit, hännän pitäisi
olla pitempi, liikkuu draivilla, hyvin löysästi edestä.
Funatic Pinot Noir FIN46284/08 NUO EVA
Kaunis tyyppi, hyvin urosmainen, tasapurenta. Pidän hänestä hyvin paljon, mutta ontumisen vuoksi ei
voida arvostella.
Maroussia Multiäly Eero FIN37986/08 NUO EH1
22 kuukautta vanha, hyvää rotutyyppiä oleva uros. Urosmainen pää, kuono ei ole täydellinen, suora, hyvät
korvat, tummat silmät, hyvät hampaat. Seisoo ranskalaisittain edestä. Hyvä runko, hyväksyttävä luusto.
Hyvä turkki. Hyvä hännän pituus, häntä ei ole täysin suora. Liikkuu draivilla, löysästi edestä.
Bernandos Aygon FIN42441/06 AVO ERI2
3-vuotias uros, hyvä koko, miellyttävä pää, hyvät korvat & silmät, täydellinen saksipurenta. Sopusuhtaisesti
kulmautunut, syvä runko, yleisvaikutelmaan sopiva luusto, hyvä turkki & merkit, sopusuhtainen liikunta &
erittäin hyvin esitetty.
Maglod-Falvi X-Man FI18754/09 AVO ERI1 PU4 VASERT
Miellyttävä tyyppi ja maskuliininen uros, hyvä pää, hyvin asettuneet korvat, hyvät hampaat, tummat silmät,
kaunis luusto, hyvä runko mutta heikko selkä. Hyvät takakulmaukset, hyvä turkki ja merkit. Liikkuu
draivilla, mutta etuliikkeiden pitäisi olla paremmat.
Maroussia Jean D´arc FIN26501/07 AVO EH4
3-vuotias uros, jonka turkki ei ole näyttelykunnossa. Hieman kapea kuono, luustoa voisi olla hieman
enemmän, suorat jalat, hyvät tassut, suora runko, hyvä häntä, lyhyet liikkeet.
Maroussia Kembro FIN38958/07 AVO EH3
2-vuotias, hyvä pää, hyvät korvat, silmät & hampaat, sopusuhtaiset kulmaukset mutta pitäisi olla paremmat,
hyvä runko ja turkki, hyvä häntä, merkit ok, liikkeessä voisi olla hieman enemmän draivia.
Zweierteam Napellus FIN51019/07 AVO H
Tyypiltään erinomainen uros, kaunis pää, hyvät korvat & silmät, saksipurenta mutta alhaalla vasemmalla
kulmahammas painuu yläleuan ikeneen, kauniit takakulmaukset, edestä vähemmän kulmautunut, hyvä
luusto, hyvät takaliikkeet, etuliikkeet melko löysät.
Funatic Roquefort FIN50216/07 VAL ERI1 PU2
Kaunis uros, hyvä koko, hyvin kaunis pää, hyvät korvat, hyvät korvat, silmät & hampaat, hyvin

kulmautunut, hyvä luusto & hyvät tassut, hyvin kehittynyt runko, hyvä turkki ja merkit, liikkuu hyvin.
Zweierteam Krameris FIN31951/05 VAL ERI2 PU3
Miellyttävä tyypillinen uros, luustoa voisi olla hieman enemmän, kaunis pää & ilme, hyvät korvat, silmät &
hampaat, hyvin rakentunut, hyvä runko, turkki & merkit ok, liikkuu hyvin.
Fonacot´s Joyful Jessica FI27331/09 JUN ERI1 PN4
Hyvin narttumainen, 11 kuukautta vanha narttu, kaunis pää & ilme, hyvin rakentunut runko ja pää, hyvät
korvat, silmät & hampaat, yleisvaikutelmaan sopiva luusto, hyvä turkki, hyvä häntä, vapaat liikkeet.
Vinkizz Original FI26671/09 JUN EH2
Miellyttävä tyyppi, mutta kaikinpuolin vielä pentu, pennun naama & ilme, hyvät korvat, silmät & hampaat.
Hyvin kehittynyt runko, riittävä luusto, ikäisekseen hyvä turkki ja merkit, liikkuu hyvin, hyvin esitetty,
mutta ujostelee kuitenkin arvosteltaessa.
Rosace´s Anouk-Adabella FIN43016/09 NUO EH1
Narttumainen tyyppi, 22 kuukautta vanha, narttumainen pää, hyvät korvat, silmien pitäisi olla tummemmat.
Hyvät hampaat, melko hyvin kulmautunut takaa, pitäisi olla paremmin edestä, selkä vielä hieman heikko,
hyvä turkki & häntä, valkoiset merkit jalkojen välissä ja takana, vielä melko löysät liikkeet.
Elokarin Moona FIN24413/07 AVO EH
3 vuotta vanha narttu, hieman kapea kuono, hieman suuret silmät, hyvin kulmautunut takaa, vähemmän
edestä, heikot tassut ja selkä, luuston pitäisi olla parempi, hyvä turkki ja merkit, liikkuu melko ahtaasti
takaa ja löysästi edestä.
Funatic Q-Ta-Molla FIN19165/08 AVO EH
2 vuotta vanha narttu, kaunis tyyppi, hyvä narttumainen pää, hyvät korvat, silmät & hampaat, aivan liian
paljon valkoista päässä (valkoinen suupielten yli), hyvä luusto, hyvin kulmautunut, hyvä runko, hyvä turkin
laatu, hyvä häntä, liikkuu erittäin hyvin.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 AVO EH
3,5 -vuotias, suuri narttu, pitkä pää, melko suuret korvat, hyvät silmät & hampaat, löysät huulet, hyvin
kulmautunut, suorat jalat, tiiviit tassut, hyvä turkki, valkoiset merkit näkyvät mutta on hieman
epäsäännölinen rinnassa, tan-merkit ovat hieman ?, liikkuu draivilla, muuta hieman löysästi kyynärpäistä.
Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 AVO EH
6,5 vuotias, hyvä tyyppi, luustoa pitäisi olla enemmän, soikeat tassut, kaunis narttumainen pää, hyvät
korvat, silmät & hampaat, melko hyvin kulmautunut, rintakehä on hieman pyöristynyt, hyvä lanne,
laskeva lantio, lyhyt häntä, hyvä turkki & hyvät merkit, liikkuu melko lyhyin askelin.
Jaarlin Arnevi FIN27784/06 AVO ERI2 PN3 VASERT
Miellyttävä, pieni narttu säkäkorkeuden alarajalla, hyvät korvat, silmät & hampaat, miellyttävä ilme, hyvin
kulmautunut, hyvä luusto, runko, turkki & hyvät merkit, liikkuu vapaasti
Ronetta´s Ambrosia FIN24444/08 AVO H
Ujo 2 vuotta vanha narttu. Kapea pää, jyrkkä otsapenger. Hyvät silmät, korvat & hampaat, kapea kuono.
Melko hyvin kulmautunut edestä, hieman kapea rinta, hyvät takakulmaukset. Hyvä turkki, valkoiset merkit
puuttuvat etujaloista, liikkuu ahtaasti takaa.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 AVO ERI3
Miellyttävä, rodulle tyypillinen. Hyvä pää, hyvät korvat, silmät & hampaat. Hyvin kulmautunut, hyvä
luusto, hyvä runko, hyvä turkki ja tyypilliset merkit, hyvä tuuhea pitkä häntä, liikkuu hyvin
Vinkizz Noblesse FIN12936/08 AVO EH
2,5 vuotias narttu, narttumainen pää, josta saa mielikuvan, että se on pieni valtavan turkin vuoksi. Hyvin
kulmautunut takaa, edessä hieman heikot välikämmenet ja myös kapea edestä. Liikkuu hyvin, hyvä häntä,
niskassa on valkoinen täplä, ystävällinen luonne
Zweierteam Montana FIN19594/07 AVO ERI1 PN2 SERT FI MVA
Kompakti narttu sekä rungoltaan että päästään. Hyvät korvat, silmät & hampaat, hyvä luusto, hyvät tassut.
Hyvä runko, kuitenkin hieman raskas. Hyvä turkki & hyvät merkit, hyvä tuuhea häntä.
Zweierteam Muscosa FIN19596/07 AVO ERI4
Miellyttävä, rodulle tyypillinen & hyvin narttumainen. Hyvä luusto, narttumainen pää, miellyttävä ilme,
hyvät korvat, silmät & hampaat, sopusuhtaisesti kulmautunut. Hyvä runko, turkin laatu pitäisi olla parempi,
hyvät merkit, hyvä häntä, liikkuu hyvin.
Goldbear´s Qismet FIN16049/07 VAL ERI1 PN1 VSP
Erittäin miellyttävä tyyppi, hyvin narttumainen ja hyvin siisti, turkki on yhä hyvin pehmeä aamun pesun
jälkeen. Hyvä pää, hyvät korvat, silmät & hampaat, hyvin kulmautunut takaa, hieman vähemmän edestä.

Hyvä runko, hyvä turkki & merkit, hyvä häntä, liikkuu hyvällä työnnöllä, mutta leveästi edestä.
Berndante Bibi-Bonnier FIN13917/01 VET ERI3
9-vuotias, erittäin hyvässä kunnossa, narttumainen pää, hyvät korvat, silmät & hampaat. Hyvin
kulmautunut, nauttii hyvästä keittiöstä kotona, hyvä turkki, hyvä häntä.
Cei-Cei Ancelina FIN38986/01 VET ERI1 ROP-VET
Erittäin miellyttävä, 8 vuotta vanha, kauniissa kunnossa. Miellyttävä pää, hyvät silmät, korvat & hampaat.
Erinomainen luusto & tassut, hyvä runko, erinomainen turkki, hyvät merkit, hyvä häntä, liikkuu hyvin.
Riccarron Geisha FIN29998/01 VET ERI2
9 vuotta vanha, hyvässä kunnossa, pitkä pää, hyvä otsapenger. Hyvät silmät, korvat & hampaat, hyvät
takakulmaukset, hyvä lapa, olkavarsi pitäisi olla pitempi. Hyvä runko, hyvä turkki & häntä, hyvät merkit,
liikkuu hyvällä draivilla, mutta melko löysästi edestä.
Thalys V D Buut Vrij Hoeve FIN11527/06 VET EH4
8,5 vuotta vanha, hyvässä kunnossa. Narttumainen, kaunis luusto, hyvä pää, merkit muodostavat
spektaakkelin silmistä, joka ei ole eduksi ilmeelle. Tummat silmät, hyvät korvat, saksipurenta, hyvät
kulmaukset, hyvä runko, runsaasti turkkia, joka ei ole syvän musta. Hyvä hännän pituus, liikkuu kauniilla
työnnöllä. Hännän päässä on pieni mutka.

