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Alte Sage Eshu 25421/09 JUN EH2 

Koko: keskikokoinen. Riittävän urosmainen juniori, jolla hyvät mittasuhteet, mutta hiukan kevyt kuono-osa etenkin kuono-osan tulee kehittyä. 

Leikkaava purenta. Hiukan vaaleat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Vielä kovin epävakaa edestä. Seisoo ranskalaisittain. Riittävä luusto. Normaalit 

kulmaukset. Jyrkkä lantio. Liikkuu ahtaasti takaa. Hiukan laineikas turkinlaatu. Hyvä väritys. Niukat värimerkit päässä. Varma luonne. 

Bernerdalens Emir 25932/09 JUN EH1 

Koko: keskikokoinen. Urosmainen melko hyvärakenteinen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvämuotoinen pää. Riittävä kuono-osa. Tasapurenta. 

Hienot silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Vakaa etuosa, mutta hyvä eturinta. Erittäin hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Hiukan jyrkkä lantio. 

Iloinen häntä. Tasapainoiset liikkeet. Hiukan laineikas turkinlaatu, mutta hyvä väri ja värimerkit. Mukava luonne. 

Bendoran Bartolomedenzel 54996/08 NUO EH1 

Koko: keskikokoinen. Urosmainen nuori koira, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvämuotoinen pää. Tasapurenta. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Erittäin 

hyvä kuono-osa. Riittävä kaula. Heikko selkä. Erittäin hyvä luusto. Vakaa etuosa. Normaalit kulmaukset. Hyvä lantio ja häntä. Tasapainoiset liikkeet. 

Hiukan laineikas turkinlaatu, mutta hyvä väritys ja värimerkit. Varma luonne. 

Pandemian Af Trolltrumm 47851/08 NUO H 

Koko: pieni. 22kk nuori uros, jonka pitäisi olla urosmaisempi. Hiukan pitkä, melko hyvä pää. Erittäin hyvä kuono-osa. Leikkaava purenta. Hienot 

silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Niukat kulmaukset. Kehittymätön rintakehä. Hyvä lantio ja häntä. Yhdensuuntaiset liikkeet. 

Hyvä turkinlaatu, mutta niukasti turkkia, erittäin hyvä väri ja värimerkit. Hyvä luonne, mutta tarvitsee kehäharjoitusta. 

Bernario Bvlgari Diesel 58378/07 AVO ERI1 PU3 SERT MVA 

Koko:pieni. Pieni, mutta maskuliininen vahva uros. Hiukan matalarakenteinen. Kaunis pää, erinomainen kuono-osa. Leikkaava purenta. Keskiruskeat 

silmät. Hyvät korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Riittävät kulmaukset. Rintakehän tulee edelleen kehittyä. Erittäin hyvä lantio ja 

häntä. Vahvat kintereet. Tasapainoiset vakaat liikkeet. Erittäin hyvä turkki, väri ja värimerkit. Varma luonne. 

Bernarossa Girandola 35202/08 AVO ERI2 PU4 VASERT 

Koko: keskikokoinen. Maskuliininen hyvärakenteinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Melko hyvä pää, mutta kallo voisi olla leveämpi. Hienot korvat 

ja silmät. Tasapurenta. Riittävä kaula. Hyvä rintakehä. Erittäin hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Erittäin hyvät kintereet. Aivan liian jyrkkä lantio 

häiritsee kokonaiskuvaa. Hyvä häntä. Yhdensuuntaiset liikkeet. Erittäin hyvä turkki, väri ja värimerkit.  

Bernarossa Fanalino 57599/07 VAL ERI1 PU1 VSP CACIB 

Koko: keskikokoinen. Miellyttävä valiouros, jolla hyvät mittasuhteet ja kauniit ääriviivat. Urosmainen pää, kuono-osa voisi olla vahvempi. Leikkaava 

purenta. Hienot korvat ja silmät. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut ja hyvärunkoinen. Erinomainen luusto. Hyvät raajat ja tassut. 

Erittäin hyvä lantio ja häntä. Vahvat kintereet. Hyvin tasapainoiset liikkeet. Erittäin hyvä turkki, väri ja värimerkit. 

Funatic Roquefort 50216/07 VAL ERI2 PU2 VACACIB 

Koko: keskikokoinen. Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvämuotoinen pää. Leikkaava purenta. Hyvä kuono-osa. Hiukan avoimet 

korvat. Riittävä kaula. Ylälinja voisi olla vahvempi. Sopiva luusto. Vakaa etuosa. Riittävät kulmaukset. Vahvat kintereet. Hiukan lyhyt lantio. Iloinen 

häntä. Yhdensuuntaiset liikkeet. Erittäin hyvä turkki, väri ja värimerkit. 

Bernarossa Illusia 36989/09 JUN EH1 

Koko: keskikokoinen. 12kk juniorinarttu, jolla hyvät mittasuhteet ja mukava kokonaisuus. Narttumainen pää. Hiukan kevyt kuono-osa. Leikkaava 

purenta. Hyvät silmät ja korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Hiukan niukat kulmaukset, mutta hyvät raajat ja tassut. Erittäin hyvä 

lantio ja häntä. Hyvämuotoinen rintakehä. Yhdensuuntaiset liikkeet. Hiukan laineikas turkinlaatu, mutta hyvä väri ja värimerkit. Varma luonne. 

Dandybern Cleopatra 18055/09 NUO H 

Koko:keskikokoinen. Feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvämuotoinen pää. Riittävä kuono-osa. Niukka leikkaava purenta. Keskiruskeat 

silmät. Hyvät korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Niukat kulmaukset. Sopiva luusto. Riittävä rintakehä. Hyvä lantio ja häntä. Yhdensuuntaiset 

liikkeet. Aivan liian kihara turkinlaatu, mutta hyvä väri ja värimerkit. Pitäisi olla itsevarmempi ja tarvitsee kehätottumusta. 

Pandemian Af Trolleri 47847/08 NUO EH1 

Koko: pieni. Feminiininen hiukan pitkä narttu. Kevyt pää, jossa kapea kuono. Tasapurenta. Hienot korvat ja silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät 

kulmaukset. Sopiva luusto. Löysät tassut. Riittävä rintakehä. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu huolimattomasti edestä ja takaa. Tarvitsee lisää 

itseluottamusta. Erittäin hyvä turkki, väri ja värimerkit. 

Beneco’s Femia 28540/07 AVO EH 

Koko: pieni. Feminiininen narttu, hiukan matalarakenteinen. Melko kevyt pää. Niukka leikkaava purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Lyhyt 

kaula, etuasentoiset lavat tekevät epävakautta liikkeisiin. Sopiva luusto. Niukat kulmaukset edessä, riittävät takana. Hyvämuotoinen rintakehä. Hyvä 

lantio ja häntä. Hyvä turkki ja väri. Varma luonne. 

Bernario Burberry Diesel 58380/07 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB MVA ROP 

Koko: keskikokoinen. Miellyttävä narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen kaunis pää, jossa hienot rotutyypilliset yksityiskohdat. Leikkaava 

purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Hyvin kulmautunut. Hyvämuotoinen rintakehä. Hienot raajat ja tassut. Erittäin hyvä lantio ja 

häntä. Vahvat kintereet. Hyvin tasapainoiset liikkeet. Hyvin hoidettu turkki, joka erinomainen laadultaan, määrältään, väritykseltään ja 

värimerkeiltään. Voisi olla enemmän itseluottamusta.  

Bernarossa Huanita 50837/08 AVO ERI2 PN2 VASERT VACACIB 

Koko: keskikokoinen. Feminiininen miellyttävä narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvämuotoinen pää. Hyvä kuono-osa. Leikkaava purenta. Hienot 

silmät ja korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto, hyvin kulmautunut. Hyvämuotoinen rintakehä. Erittäin hyvä lantio ja häntä. Vahvat 

kintereet. Hyvin tasapainoiset liikkeet. Hyvin hoidettu turkki, joka erinomainen laadultaan, määrältään, väriltään ja värimerkeiltään. 

Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO EH 

Koko:pieni. Feminiininen narttu, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvämuotoinen pää. Riittävä kuono-osa, epätasainen tasapurenta. Hyvät silmät ja korvat. 

Lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat tekevät epävakautta liikkeisiin. Sopiva luusto. Niukat kulmaukset. Hyvämuotoinen rintakehä. Hyvä lantio ja häntä. 

Hiukan laineikas turkki, mutta hyvä määrältään, väriltään ja värimerkeiltään. Varma luonne. 

Funatic Q-T-Pie 19167/08 AVO ERI3 

Koko: keskikokoinen. Feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hiukan pitkä, kapea pää. Leikkaava purenta. Riittävä otsapenger. Hyvät silmät ja 

korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvämuotoinen rintakehä. Hienot raajat ja tassut. Hyvä lantio ja häntä. 

Tasapainoiset liikkeet. Erittäin hyvä turkki, väri ja värimerkit. Luonne ok. 

Funatic Riesling 50218/07 AVO ERI 

Koko: keskikokoinen. Feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hiukan kevyt pää. Leikkaava purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Riittävät kulmaukset. Hiukan niukka rintakehä. Hyvä lantio ja häntä. Vahvat kintereet. Hyvin tasapainoiset liikkeet. Hyvä turkki, väri ja 

värimerkit. Varma luonne.  

Momandan Suhina Lempi 41546/05 AVO EH 

Koko: pieni. Feminiininen, hiukan matalarakenteinen narttu. Söpö, mutta pieni pää. Leikkaava purenta. Hyvät korvat ja silmät. Hiukan lyhyt kaula. 

Ylälinja voisi olla vakaampi. Niukka luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hiukan lyhyellä askeleella ja hiukan ahtaasti takaa. 

Melko hyvä turkki, erittäin hyvä väri ja värimerkit. Varma luonne. 

Valkeakoivun Emerentia 15305/08 AVO ERI4 



Koko: keskikokoinen. Feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvämuotoinen pää. Leikkaava purenta. Hiukan pitkä kuono-osa ja avoimet 

huulet. Hyvät silmät ja korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Hyvin kulmautunut. Hyvämuotoinen rintakehä. Erittäin hyvä lantio ja 

häntä. Vahvat kintereet. Hyvin tasapainoiset liikkeet. Hyvin hoidettu turkki, erittäin hyvä laadultaan, määrältään, väriltään ja värimerkeiltään. Varma 

luonne. 

Bernario Adalmina 46893/07 VAL ERI1 PN3 

Koko: pieni. Hyvärakenteinen, miellyttävä valionarttu, jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen hyvämuotoinen pää. Leikkaava purenta. Hyvät silmät ja 

korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto. Hyvin kulmautunut. Riittävä rintakehä. Erittäin hyvä lantio ja häntä. Vahvat kintereet. 

Hienot raajat ja tassut. Hyvin tasapainoiset liikkeet. Erittäin hyvä turkki, väri, määrä ja värimerkit. Varma luonne. 

Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL ERI3  

Koko: keskikokoinen. Feminiininen hyvärakenteinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Melko hyvä pää, jossa hiukan kapea kallo. Leikkaava purenta. 

Hienot silmät ja korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Hiukan suora olkavarsi. Sopiva luusto. Hyvämuotoinen rintakehä. Erittäin hyvä lantio ja häntä. 

Riittävät kulmaukset takana. Yhdensuuntaiset liikkeet. Erittäin hyvä turkki, väri ja värimerkit. Varma luonne. 

Bernarossa Farfalla 57603/07 VAL ERI2 PN4 

Feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Melko hyvä pää, hiukan kapea kallo. Riittävä kuono. Leikkaava purenta. Hienot silmät ja korvat. 

Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Hiukan suora olkavarsi. Sopiva luusto. Hyvämuotoinen rintakehä. Erittäin hyvä lantio ja häntä. Hyvät kintereet. 

Yhdensuuntaiset liikkeet. Erittäin hyvä turkki, väri ja värimerkit. Varma luonne.  

 

 

 


