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Xantran Cosmopolitan 13085/09 JUN EH1 

Erittäin hyvä tyyppi. Erinomainen luusto ja koko. Tyypillinen pää ja ilme. Riittävä kaula. Oikea ylälinja. Pitäisi olla 

parempi lantio ja hännän kanto. Erinomainen eturinta. Oikein kulmautunut edestä, pitäisi olla vahvemmat 

takakulmaukset . Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Erinomainen väri ja merkit. Ihana luonne. 

Bandolero’s Awesome Maradona FIN51301/08 NUO EH2 

Iso vahva nuori uros. Tyypillinen pää ja ilme. Oikea hampaisto. Riittävä kaula. Oikea ylälinja ja hännänkanto. 

Eriomainen eturinta ja rintakehä. Riittävät etukulmaukset, oikein kulmautunut takaa. Hieman kinner ahdas. Saisi olla 

parempi kirsupigmentti. Hieman rusehtava turkki. Ihana luonne. 

Oikea tyyppi, erinomainen luusto, tyypillinen pää. Oikea hampaisto. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikea hännänkanto. 

Erinomainen rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Liikkuu riittävällä voimala. Hyvä väri, 

värimerkit ja karvapeite. 

Berondan Albin FIN50809/08 NUO EH3 

Oikea rotutyyppi, erinomainen luusto. Hieman suora edestä. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea hampaisto, riittävä kaula, 

hyvä ylälinja. Hieman laskeva lantio. Eturinta ja rintakehä erittäin hyvin kehittynyt. Pitäisi olla vahvemmat 

takakulmaukset. Etujalat kääntyvät hieman sisäänpäin. Pitäisi olla parempi luonne ja enemmän voimaa liikkeessä. 

Amandelman Anton FIN34600/06 AVO EH4 

Oikea rotutyyppi, vahva luusto, kompakti rakenne. Oikea pää ja ilme, tarvitsee paremman kirsupigmentin Oikea 

hampaisto. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. Pitäisi olla parempi lantio ja hännänkanto. Oikea eturinta. Hieman lyhyt 

olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu riittävällä voimalla. Rodunomaiset värimerkit. 

Berdante Fabricio FIN36530/06 AVO ERI3 

Oikea tyyppi, vahva luusto, kompakti rakenne. Erinomainen ilme, hyvä kaula ja ylälinja. Lantio ja hännänkanto voisi 

olla parempi. Hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Oikein kulmautunut. Liikkuu hyvällä draivilla. Rodunomainen 

turkki. 

Flames Of Steal From Orsina’s Land FIN59403/08 AVO ERI2 PU4 VASERT 

Oikea rotutyyppi, iso vahva uros. Kompakti rakenne. Oikea pää ja ilme. Pigmentin tulisi olla parempi. Riittävä kaula. 

Oikea ylälinja. Pitäisi olla parempi lantio ja hännänkanto. Erinomainen eturinta. Kyynärpäät saisivat asettua lähemmäs 

vartaloa. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu riittävällä voimalla. Oikea turkki ja värimerkit.  

Life Spring’s Lucky One FIN50509/06 AVO H 

Oikea hyvä tyyppi. Oikea luusto ja rungon mittasuhteet Hyvä pää ja ilme. Oikea hampaisto. Riittävä kaula, lian laskeva 

lantio. Kantaa häntäänsä liikkeessä liian korkealla. Hyvä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Ulkonevat kyynärät. Pitäisi 

olla paremmin kulmautunut takaa. Kinnerahdas. Tarvitsee lisää voimaa ja draivia, etenkin takaliikkeisiin. Puutteellinen 

kirsupigmentti. 

Life Spring’s Manpower FIN24950/07 AVO ERI1 PU2 SERT 

Oikea rotutyyppi. Erinomainen luusto ja rungon mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Tasapurenta. Oikea pigmentti, 

erinomainen ylälinja. erittäin hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Oikeat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella ja 

voimalla. Erinomainen luonne ja esiintyminen. 

Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI1 PU1 ROP 

Erinomainen tyyppi, erittäin hyvä kokonaisuus, kulmaukset ja liike. Erinomainen pää ja ilme. Oikea purenta. Hieman 

laineikas turkki. Kaikki tarvittavat värimerkit. 

Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 VAL ERI2 PU3 

Oikea rotutyyppi, iso vahva uros. Oikea pään muoto. Oikea hampaisto. Kirsupigmentti voisi olla parempi. Silmät 

voisivat olla tummemmat. Hieman pehmeä selkä. Oikeat etuosa ja etukulmaukset, takaosa saisi olla hieman vahvempi. 

Liikkuu riittävällä voimalla. Hieman laineikas turkki. Rodunomainen luonne. 

Fridkulas Yade FIN38749/09 JUN EH1 

10kk, erittäin lupaava nuori narttu. Oikea luusto ja rungon mittasuhteet. Kuono voisi olla vahvempi. Oikea ylälinja ja 

alalinja. Tarvitsee paremman eturinnan. Oikein kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu riittävää voimalla. Vielä hieman 

pentuturkissa, tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen. Hyvät puhtaat värit ja värimerkit. 

Bendoran Barberinadenzel FIN54997/08 NUO EH2 

Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, hieman suora edestä. Hieman pitkä kuono. Oikea kaula ja ylälinja. Pitäisi olla 

parempi lantio ja hännänkanto. Tarvitsee paremman eturinnan. Hieman ulkonevat kyynärpäät. Tarvitsee vahvemman 

takaosan ja voimaa liikkeeseen. Hieman laineikas turkki. Tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen.  

Berondan Aya Odelsjente FIN50805/08 NUO EH1 

Oikea rotutyyppi. Erinomainen luusto, oikein rakentunut. Eriomainen pää ja ilme. Oikea purenta. Hieman pehmeä 

selkä. Kantaa häntäänsä liian korkealla. Erinomainen eturinta. Rintakehän tulisi olla pidempi. Erittäin hyvin 

kulmautunut. Tulisi olla enemmän voimaa liikkeessä, etenkin takana. Erinomainen väri ja värimerkit. 

Riccarron Queenberry FIN48214/08 NUO EH3 

Erittäin hyvä tyyppi. Oikea luusto, riittävän kompakti. Pään mittasuhteet tulisi olla paremmat. Kirsupigmentin tulisi olla 

parempi. Oikea hampaisto. Oikea ylälinja ja alalinja. Riittävä eturinta. Rintakehän tulisi ollalaajempi, takaosan tulisi 



olla vahvempi, erityisesti polvien. Liikkuu ahtaasti takaa. Oikeat värimerkit, hieman laineikas turkki. 

Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 AVO HYL 

Oikea rotutyypin omaava narttu, valitettavasti hyvin epäluuloinen, luonne ei rodunomainen. Hyvä pää ja ilme. Hieman 

vaaleat silmät. Puutteellinen kirsupigmentti. Pehmeä selkä. Leveä etuosa. Liikkuu riittävällä voimalla. Kaikki 

värimerkit. Palkintosija johtuu luonteesta. 

Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, kompakti rakenne. Rodunomainen pää ja ilme. Oikea purenta. Kirsupigmentti voisi 

olla parempi. Hieman pehmeä selkä. Kantaa häntäänsä liian korkealla. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. 

Rintaluuston tulisi olla parempi. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkeessä tulisi olla enemmän draivia. Tarvitsee 

paremman kunnon. 

Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Erinomainen luusto ja rungon mittasuhteet. Oikea pää ja ilme. Oikea hampaisto. Hieman pehmeä 

selkä. Kantaa häntänsä hieman liian korkealla. Hieman suorat etukulmaukset. Leveä eturinta. Erittäin hyvin 

kulmautunut takaa. Liikkuu riittävällä voimalla. Tan-merkit tulisi olla hieman tummemmat. 

Funatic Riesling FIN50218/07 AVO ERI2 PN4 VASERT 

Oikea rotutyyppi. Erinomainen luusto. Erittäin hyvin rakentunut ja kulmautunut. Erinomainen rintakehä. Ihana pää ja 

ilme. Oikea hampaisto. Liikkuu hyvällä darivilla. Kaikki tarvittavat värimerkit. 

Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi,  iso vahva narttu. Valitettavasti ei tänään parhaassa mahdollisessa kunnossa. Pään mittasuhteet 

tulisi olla paremmat  kalloon ja kuono-osaan verrattuna. Oikea hampaisto, hyvä kaula, pehmeä selkä. Korkea takaosa. 

Tarvitsee paremmat etukulmaukset ja etujalat. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu riittävällä voimalla.  

Jaarlin Arnevi FIN27784/06 AVO HYL 

Oikea rotutyyppi. Erinomainen luusto ja rungon mittasuhteet. Hieman suora edestä. Feminiininen pää, rodunomainen 

ilme. Oikea ylälinja, eturinta ja alalinja. Erittäin hyvät kulmaukset ja liikkeet. Erinomainen karvapeite ja värit. 

Häntämutka. Palkintosija johtuu hännästä. 

Kultakuumeen Brita FIN30881/07 AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Hieman suora edestä. Hieman pitkä kuono-osa. Kirsupigmentti saisi olla parempi. Hieman pehmeä 

selkä,  korkea häntä. Leveä eturinta. Hieman ulkonevat kyynärpäät. Riittävät takakulmaukset. Liikkeessä tulisi olla 

enemmän voimaa ja draivia. Ihana luonne. 

Lecibsin Arcanna FIN54362/06 AVO ERI1 PN3 SERT 

Oikea rotutyyppi, vahva kompakti narttu, jolla erinomainen eturinta ja rintakehä. Erinomainen pää ja ilme. Oikea kaula, 

ylälinja ja hännän kanto. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Takaliikkeissä tulisi olla enemmän draivia. Pitäisi 

olla hieman tummemmat tan-merkit. Rodunomainen luonne. 

Maroussia Enya-Edlina FIN10620/06 AVO ERI4 

Oikea rotutyyppi. Erinomainen luusto ja rungon mittasuhteet. Kuonon tulisi olla hieman leveämpi  silmien alta. Oikea 

hampaisto. Riittävä kaula, pehmeä selkä. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Oikein kulmautunut edestä ja takaa. 

Liikkuu riittävällä draivilla, etujalat kääntyvät ulospäin. Ei parhaassa mahdollisessa fyysisessä kunnossa. Oikeat värit ja 

merkit. 

Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 AVO ERI3 

Vahva narttu, oikean rungon mittasuhteet. Kuono voisi olla hieman lyhyempi ja leveämpi silmien alta. Hieman löysät 

luomet. Vahva ylälinja oikea hännän kiinnitys. Ernomainen eturinta, kulmaukset ja liike. Oikea hampaisto. Pigmentin 

pitäisi olla parempi. 

Funatic Q-Ta-Molla FIN19165/08 VAL ERI2 PN2 

Erinomainen tyyppi, oikea luusto, rungon mittasuhteet ja kulmaukset. Ihana pää ha ilme. Oikea hampaisto. Voisi olla 

parempi pigmentti. Erinomainen liikkuja. Erinomainen eturinta ja rintakehä. 

Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI3 

Erinomainen tyyppi, erinomainen pää ja ilme. Hyvät hampaat ja pigmentti. Riittävä kaula. Hieman pehmeä selkä. 

Erinomainen rintakehä ja kulmaukset. Liikkuu maatavoittavasti ja draivilla, mutta hieman kyynärät ulospäin. 

Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI1 PN1 VSP 

Erinomainen tyyppi, koko ja luusto. Erinomainen pää ja ilme. Oikea hampaisto, hyvä kaula. Hieman pehmeä selkä. 

Hieman pitkä lanne. Eriomainen eturinta ja rintakehä. Erinomaiset sivuliikkeet mutta hieman leveät edestä. 

Erinomainen väri, hieman laineikas turkki.  

Vakre Vene Vanda Av Hiselfoss FIN25849/08 VAL EH4 

Iso, vahva, hieman pitkä mittasuhteiltaan. Kuono aika pitkä ja kapea silmien alta. Oikea hampaisto, hyvä kaula. Pehmeä 

selkä. Tulisi olla parempi lantio ja hännänkanto. Hieman liian lyhyet olkavarret. Liikkuu liian leveästi edestä, etujalat 

liian ulkona. Liikkuu riittävällä draivilla. Erinomaiset värit ja merkit. Ihana luonne. 

Maroussia Saga FIN33928/01 VET ERI1 ROP-VET 

Oikea rotutyyppi. Erinomainen kunto ikäisekseen. Hyvä pää, oikea purenta. Oikea etulinja. Kompakti rakenne. Yhä 

hyvä liikkuja. 

 



 


