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Berlida Cedro FI41055/09 JUN EH3 

9 kuukauden ikäinen nuori uros, hyvä pää, oikein sijaitsevat tummat silmät. Hyvin asettuneet ja hyvin kannetut korvat, 

lievä yläpurenta . Alaleuka parantunee iän myötä. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä luusto. 

Hyvät takaliikkeet, hyvin leveät etuliikkeet. 

Fridkullas Yamaha FI38744/09 JUN ERI1 PU4 

10 kuukautta vanha uros. Hyvä vahva, urosmainen pää, hyvän muotoiset ja hyvän väriset silmät. Vahva saksipurenta. 

Hyvin täyttynyt kuono ja hyvä kuono-osan vahvuus. Hyvä kaula & hyvä lapojen asento. Hyvät kulmaukset. Hyvä 

matala kinner. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Vahva luusto ja tiiviit käpälät. 

Xantran Cosmopolitan FI13085/09 JUN ERI2 

10 kuukautta vanha, vahvapäinen uros. Hyvät silmät, korvat ja hyvä ilme, täydellinen saksipurenta. Hyvä lapakulmaus, 

vahva selkä ja hyvät takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä luusto, tiiviit käpälät. 

Bendoran Bartolomedenzel FIN54996/08 NUO ERI2 

18 kuukautta vanha uros, keskiruskeat silmät. Hyvin täyttynyt kuono, hyvä kuono-osa, oikea purenta.  Hyvä kaula, 

hyvät kulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä luusto ja tiiviit käpälät. Hyvät taka- ja etuliikkeet, hyvin maatavoittavat. 

Berondan Albin FIN50809/08 NUO ERI1 PU3 VASERT 

18 kuukautta vanha uros, hyvä pää, vahva saksipurenta. Hyvän muotoiset ja väriset silmät. Hyvän muotoiset ja hyvin 

asettuneet korvat. Hyvä kaula, mutta turkki saa sen näyttämään lyhyeltä. Hyvät kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, 

liikkuu kehässä maatavoittavin liikkein hyvällä askelpituudella ja hyvällä potkulla. 

Berndante Fantas-Tico FIN36532/06 AVO EH 

Keskikokoinen 4-vuotias uros. Hyvä pää, hyvän muotoiset ja väriset silmät. Hyvä vahva kuono ja täydellinen 

saksipurenta. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto ja tiiviit käpälät. Seistessä tassut ulospäin. Leveät takaliikkeet. Leveät 

etuliikkeet ja löysät välikämmenet. 

Berniitan Taika-Nalle FIN29898/07 AVO EH3 

3-vuotias uros, vahva urosmainen pää, hyvät silmät, hyvä korvien kiinnitys ja kanto. Saksipurenta, alahampaat kuluneet. 

Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu kinnerahtaasti, löysät välikämmenet 

Flames Of Steal From Orsina´s Land FIN59403/08 AVO ERI1 PU2 SERT MVA 
2-vuotias hyvän kokoinen uros. Keskiruskeat hyvän muotoiset silmät. Hyvä korvien kanto. Yksi hammas ei aivan asetu 

riviin saksipurennassa. Hyvä vahva kaula ja etuosa. Hyvä rinnan syvyys. Tiiviit kyynärpäät. Hyvät takakulmaukset. 

Hyvä hännän kiinnitys ja hännän kanto. 

Life Spring´s Lucky One FIN50509/06 AVO EH 

3½ -vuotias uros, miellyttävä pää. Hyvä purenta, hammas puuttuu (todistus siitä), hyvä kaula, hyvät etu- ja 

takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä luusto ja tiiviit käpälät. Ahtaat takaliikkeet, edestä liikkuu hyvin leveästi. 

Life Spring´s Manpower FIN24950/07 AVO EH2 

Vahva uros, vahva urosmainen pää, hyvin asettuneet ja hyvin kannetut korvat. Hyvä kuonon vahvuus, lievä alapurenta. 

Hyvä vahva kaula. Hyvin asettuneet lavat. Vahva selkä ja takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvät kyynärpäät, hyvä 

luusto, tiiviit käpälät. Ahtaat takaliikkeet, etuliikkeessä oikea jalka heittää ulospäin. 

Maroussia Jean D´arc FIN26501/07 AVO EH4 

3-vuotias uros, keskiruskeat silmät. Hyvä suu, oikea saksipurenta. Hyvän kokoiset korvat. Hyvät etu- ja 

takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä luusto ja tassut.  Hyvä ylälinja, lantio ja hännän kiinnitys. Liikkeessä lyhyet 

taka-askeleet, leveät etuliikkeet. 

Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS1 

5-vuotias uros, jolla perinteinen pään tyyppi, hyvät silmät, hyvin muodostunut kuono, vahva kuono-osa, hyvä alaleuka.  

Hyvä, vahva kallon leveys. Vahva kaula, hyvä lapojen sijainti. Hyvä selkä, vahva takaosa. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä 

rinnan syvyys ja tiiviit kyynärpäät. Erinomainen luusto. Erinomaiset liikkeet, loistavasti maatavoittavat. 

Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 VAL ERI2 

7-vuotias uros, jolla on hyvä pää, keskiruskeat silmät, täydellinen saksipurenta. Suusta puuttuu hieman pigmenttiä. 

Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä vahva selkä ja takaosa. Liikkuu hyvin. 

Berlida Camelia FI41057/09 JUN EH3 

11 kuukautta vanha narttu, jolla on narttumainen pää, vahvat hampaat, saksipurenta, hyvän muotoiset tummat silmät. 

Hyvä asentoiset ja hyvin kannetut korvat. Hyvä laulan pituus. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä 

luusto ja käpälät. Liikkuu ahtaasti takaa ja leveästi edestä. 

Bernarossa Il Diiva FI36987/09 JUN EH2 

1-vuotias narttu, narttumainen pää, hyvän muotoiset silmät, hyvä kallon leveys, hyvä asentoiset ja hyvin kannetut 

korvat, saksipurenta. Saisi olla enemmän poskia. Hyvä kaula, hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. 

Ahtaat takaliikkeet, leveät edestä ja löysät välikämmenet. 

Fridkullas Yade FI38749/09 JUN ERI1 PN4 

10 kuukautta vanha, miellyttävä pää, tummat hyvän muotoiset silmät. Hyvin täyttynyt kuono. Vahva saksipurenta. Hyvä 

kaula, hyvä lapojen asento, vahva ylälinja. Hyvä lantio ja hännän kiinnitys. Hyvä rinnan syvyys. Tiiviit kyynärpäät, 



hyvä luusto ja hyvät käpälät. 

Mooglen Clara Mio FI46785/09 JUN EH4 

10 kuukautta vanha narttu. Hyvät silmät, korvat ja hyvä ilme. Hyvä saksipurenta. Hyvä kaula, hyvät etu- ja 

takakulmaukset. Hyvät takaliikkeet, hieman leveät etuliikkeet. Arastelee hieman kehässä. 

Bendoran Barberinadenzel FIN54997/08 NUO EH4 

19 kuukautta vanha narttu, narttumainen pää, hyvät silmät, korvat ja hyvä ilme. Vahvat hampaat, oikea purenta. Hyvä 

kaula, hyvä lapojen asento. Hyvä ylälinja ja hyvät takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys, luusto ja hyvät käpälät. Hyvät 

takaliikkeet, etuliikkeet hieman leveät. 

Bendoran Aya Odelsjente FIN50805/08 NUO ERI1 

Keskikokoinen narttu, jolla on hyvä pää, hyvän muotoiset ja väriset silmät. Hyvin täyttynyt kuono, vahva kuono-osa, 

täydellinen saksipurenta, vahva kaula, hyvä rinnan syvyys, hyvät takakulmaukset. Vahva luusto, hyvät käpälät. Hyvät 

takaliikkeet, hieman löysät etuliikkeet, mutta voivat tiivistyä ajan kanssa. 

Bollbölen Laetitia LOSH0987941 NUO EH 

Koon ylärajoilla oleva narttu, vahva pää mutta narttumainen. Hyvä saksipurenta, Hyvä asentoiset ja hyvin kannetut 

korvat. Hyvä kaula. Hyvä lapojen asento ja takakulmaukset. Hyvä ylälinja, hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Takaliikkeet 

ok, leveät ja keinuvat etuliikkeet. 

Freudenbringer Haidi FIN34610/08 NUO EH 

Hyvän kokoinen narttu, miellyttävä pää, keskiruskeat hyvän muotoiset ja hyvin sijoittuneet silmät. Hyvin täyttynyt 

kuono, vahva kuono-osa, oikea purenta. Hyvä kaula, hyvät lavat. Hyvä rinnan syvyys. Keskinkertaiset takakulmaukset. 

Voisi olla paremmat polvikulmaukset. Liikkeestä puuttuu potku ja etuliikkeet ovat hieman leveät. 

Janipan Usva FI10210/09 NUO EH 

18 kuukautta vanha narttu, hyvän muotoiset tummat silmät. Hyvä kuono-osa, oikea purenta. Kuono saisi olla paremmin  

täyttynyt. Hyvä kaula & ylälinja. Hyvä lantio. Hyvät kulmaukset ja lavat, hyvä rinnan syvyys, luusto ja hyvät käpälät. 

Hyvät takaliikkeet, hyvin leveät etuliikkeet. 

Mooglen Assiliina FI10031/09 NUO EVA 

Ei anna käsitellä, mutta liikkuu hyvin. 

Mooglen Avaemmiina FI10030/09 NUO ERI3 

Melkein 2-vuotias, miellyttävä pää, hyvät silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvin täyttynyt kuono. Hyvät korvat, hyvä 

kaulan pituus. Hyvä lapojen asento. Hyvä ylälinja, lantio, hyvät takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Erinomaisen 

tiiviit kyynärpäät. 

Riccarron Queenberry FIN48214/08 NUO ERI2 

22 kuukautta vanha narttu. Hyvät mittasuhteet, hyvä narttumainen pää. Hyvin täyttynyt kuono, hyvä kuono-osan 

vahvuus. Oikea purenta, hyvä kaula & lapojen asento. Hyvä takaosa. Tiiviit kyynärpäät, vahva luusto, erinomaisen 

tiiviit käpälät. Hyvän pituinen lanne. Liikkuu erittäin hyvin ja helposti. 

Riccarron Quess Why FIN48212/08 NUO EH 

Hyvän kokoinen narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Vahva kuono, hyvä saksipurenta. Hyvä lapojen asento. Hyvä selkä, 

vahva lanne, hyvät takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä lantio ja hännän kiinnitys. Hyvä luusto ja erinomaiset 

käpälät. Hyvät takaliikkeet, hyvin leveät oikean etujalan liikkeet. 

Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 AVO ERI3 

2-vuotias hyvän kokoinen narttu, hyvä massa. Hyvä pää, tummat silmät. Hyvä kuonon vahvuus, saksipurenta, hyvä 

kallon leveys. Hyvä korvien kiinnitys, hyvä kaula, vahva etuosa. Hyvät takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu 

erittäin hyvin maatavoittavasti. 

Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO H 

3-vuotias narttu, hyvä pää, miellyttävä ilme. Hyvän muotoiset ja väriset silmät, hyvän muotoiset korvat. Hyvät hampaat, 

vino purenta. Hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvä ylälinja. Takaliikkeet ok, hyvin leveät oikean etujalan ulkokierteiset 

liikkeet. 

Bianco-Neri Firestorm FIN23822/08 AVO ERI 

2-vuotias narttu, hyvät silmät, hyvä korvien kiinnitys ja ilme. Hyvin täyttynyt kuono. Hyvä saksipurenta, vahva kaula ja 

etuosa. Hyvä ylälinja ja lantio. Hyvät takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Tiiviit kyynärpäät, liikkuu hyvin. 

Bollbölen Karamelli FIN49984/07 AVO ERI 

Hyvän kokoinen narttu, miellyttävä ilme. Hyvä kaulan pituus. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys, hyvä 

luusto ja käpälät. Liikkui hyvin, kun rauhoittui. 

Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 AVO ERI1 PN2 SERT 

4½-vuotias narttu, jolla on hyvä pää. Hyvä vahva kuono ja kuono-osa. Hyvä purenta ja hampaat. Hyvä kallon leveys. 

Hyvä korvien koko ja kiinnitys. Hyvä kaulan pituus.  Hyvä lapojen viistous. Vahva etu- ja takaosa. Hyvä rinnan syvyys. 

Tiiviit kyynärpäät. Suorat välikämmenet, tiiviit tassut. Liikkuu potkulla ja hyvällä askelpituudella. 

Fridkullas Xanadu FIN31425/08 AVO EH 

2-vuotias narttu, jolla on hyvä pää, oikea purenta.  Hyvin kannetut, oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä, vahva kaula. 

Hyvin lapojen sijainti – hyvä ylälinja ja hyvät takakulmaukset. Vahva kinner. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvät 

takaliikkeet, leveät ja ulkokierteiset etuliikkeet. 



Funatic Riesling FIN50218/07 AVO ERI4 

2½-vuotias narttu, jolla on narttumainen pää, keskiruskeat hyvän muotoiset silmät. Hyvä kaulan pituus. Hyvin 

asettuneet lavat. Hyvä ylälinja, lantio ja hännän kiinnitys. Hyvä polvikulmaus. Vahva kinner. Hyvä saksipurenta. 

Liikkuu hyvin maatavoittavasti. 

Gunhild vom Gipfelfeuer FIN50881/07 AVO EH 

3½-vuotias narttu, hyvä pää, tummat hyvän muotoiset silmät, hyvä  korvien kiinnitys – hyvin täyttynyt kuono. Oikea 

saksipurenta, vahva alaleuka, hyvä kaula ja hyvät lavat. Hyvä ylälinja ja takakulmaukset. Vahva luusto, tiiviit käpälät. 

Hyvät takaliikkeet, vasen etujalka kääntyy ulospäin. 

Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 AVO ERI 

6½ -vuotias narttu, narttumainen pää, hyvä kuono. Vahva saksipurenta. Hyvät silmät, hyvä lapojen viistous, hyvä 

kaulan pituus. Hyvä ylälinja. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä luusto. Käpälät ok. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeet ovat hieman 

leveät.  

Maroussia Enya-Edelina FIN10620/06 AVO ERI2 

Hyvän kokoinen narttu, hyvä pää, miellyttävät silmät. Hyvin täyttynyt kuono, vahva alaleuka, hyvä saksipurenta, vahva 

kaula, hyvät lavat, syvä rinta, tiiviit kyynärpäät. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto 

ja käpälät. Liikkuu helposti hyvällä potkulla.  

Funatic Q-Ta-Molla FIN19165/08 VAL ERI1 PN1 VSP 

2-vuotias narttu, erinomaisen narttumainen pää, hyvät silmät, korvat, hyvä purenta. Hyvä, vahva kuono-osa. Oikea 

asentoiset lavat. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä säkä. Hyvät takakulmaukset, hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Hyvät tiiviit 

kyynärpäät, erinomainen luusto. Liikkuu vapaasti ja vaivattomasti hyvällä potkulla. 

Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI3 

2-vuotias narttu, jolla on miellyttävä pää ja ilme. Oikea purenta, hyvä kaula ja lavat. Hyvä ylälinja, vahvat 

takakulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Liikkuu hyvin, mutta voisi pudottaa hieman painoa, joka auttaisi 

tasapainoon. 

Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL EH 

6-vuotias narttu, jolla on hyvä pää, hyvän muotoiset ja väriset silmät. Hyvä kuono-osan vahvuus, saksipurenta. Hyvä 

lapojen viistous. Hyvät takakulmaukset ja ylälinja. Olkavarsi voisi olla pitempi. Hyvät takaliikkeet, leveät etuliikkeet. 

Szarazpataki Eszak Feny MET8543/06 VAL ERI2 PN3 VASERT 

Keskikokoinen narttu, jolla on hyvä pää, hyvä kuono-osa, vahva alaleuka. Hyvä saksipurenta. Hyvä kaulan pituus. 

Hyvät lavat. Hyvä ylälinja ja takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys, hyvät kyynärpäät, hyvä luusto ja hännän kiinnitys. 

Hyvät sivuliikkeet ja edestakaisliikkeet. 

Vakre Vene Vanda Av Hiselfoss FIN25849/08 VAL EH4 

Hyvän kokoinen narttu, narttumainen pää, tummat hyvän muotoiset silmät. Hyvä kuono-osa, oikea purenta. Hyvä 

kaulan pituus. Hyvät lavat, hyvä rinnan syvyys. Hyvä luusto ja käpälät, takaliikkeet ok, etuliikkeet kyynärpäistä leveät, 

joka vaikuttaa liikkeen tasapainoon. 

Maroussia Saga FIN33928/01 VET ERI1 ROP-VET 

9½-vuotias narttu, jolla on kaunis pää ja ilme. Hyvä kaulan pituus, hyvä ylälinja ja takakulmaukset. Oikea saksipurenta, 

hyvät kyynärpäät ja luusto, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin, mutta on väsynyt pitkän päivän vuoksi.  

 

 


