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Black Amiikos Rigobert Redert 44698/09 JUN EH3 

9 kk vanha uros, oikea leikkaava purenta, taakse asettuneet korvat, seisoo kapeasti edestä ja takaa, löysät huulet, erittäin kihara karva, liikkuu lyhyellä 

askeleella, hyvä luonne, kaunis väritys. 

Fonacot’s Jumbo Jimmie 27334/09 JUN ERI1 VASERT 

13 kk vanha tasapainoinen uros, kaunis pää, oikeat korvat, tummanruskeat silmät, ei aivan oikea purenta, seisoo oikein, hyvät kulmaukset, kauniit 

liikkeet, kaunis väritys, hyvä luonne.  

Revalrose Alois 55389/09 JUN ERI2 

9 kk vanha tyypillinen uros, kaunis pää, erittäin kauniit tummat silmät, oikea purenta, hiukan takakorkea, vahva luusto, seisoo melkein oikein, liikkuu 

lyhyellä askeleella, kaunis väritys, hyvä luonne. 

Pandemian Af Trolltrumm 47851/08 NUO ERI1 

21kk vanha uros, hyvä pää, täydellinen leikkaava purenta, keskiruskeat silmät, luusto saisi olla hiukan vahvempi, oikea ylä- ja alalinja, riittävästi 

kulmautunut, kauniit liikkeet, tällä hetkellä kovin turkiton.  

Bernarossa Girandola 35202/08 AVO ERI2 

2-vuotias tasapainoinen uros, hyvä päätyyppi, tasapurenta, seisoo oikein, hyvin kulmautunut, hyvät liikkeet. 

Berndante Fantas-Tico 36532/06 AVO EH4 

4-vuotias keskikokoinen uros, hyvä pää, tummat silmät, taakse asettuneet korvat, hiukan lyhyt kaula, edestä hyvin kulmautunut, takana voisi olla 

enemmän kulmauksia, seistessä edessä ja takana ulospäin kääntyvät tassut, liikkuu lyhyellä askeleella, edestä erittäin leveät.  

Maglód-Falvi X-Man 18754/09 AVO ERI1 PU1 SERT MVA CACIB VSP  

2-vuotias vanha vahva uros, kaunis pää, erittäin hyvät mittasuhteet ja kulmaukset, oikea ja täydellinen purenta, liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella, 

eturaajat hiukan leveällä, takana melko oikein, kaunis turkki, kaunis väritys. 

Vinkizz Maranello 52075/06 AVO ERI3 

3-vuotias suuri vahva uros, hyvä päätyyppi, oikea ylä- ja alalinja, hyvä vahva luusto, seisoo melkein oikein, melko hyvät liikkeet. 

Bernarossa Fanalino 57599/07 VAL ERI1 PU2 VACACIB 

2,5-vuotias  keskisuuri tasapainoinen uros, hyvä pää, oikea ylä- ja alalinja, seisoo oikein, kauniit liikkeet. 

Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI3 PU4 

5-vuotias keskikokoinen uros, erittäin kaunis pää, oikea leikkaava purenta, hyvä ylä- ja alalinja, hiukan avoimet kulmaukset, ihastuttavat liikkeet. 

Funatic Roquefort 50216/07 VAL ERI4 

2,5-vuotias suuri vahva uros, hyvä päätyyppi, silmät voisivat olla tummemmat, erittäin hyvä vahva luusto, seisoo oikein, hyvät kulmaukset, liikkuu 

pitkällä askeleella, takaa melkein oikein, edestä hiukan leveästi. 

Goldbear’s Patriot 40651/04 VAL ERI2 PU3 

6-vuotias tasapainoinen uros, ihastuttava pää, oikea täydellinen hampaisto, oikea ylä- ja alalinja, kauniit liikkeet, tällä hetkellä kovin turkiton.  

Maroussia Odysseus-Oensis 25347/00 VET ERI1 VSP-VET 

10-vuotias keskivahva uros erittäin hyvässä kunnossa, seisoo oikein, kauniit liikkeet. 

Beregen Baranette 45266/09 JUN H 

9 kk vanha, hiukan kevytrakenteinen narttu, hyvä pää, täydellinen purenta, kovin vähän rinnan syvyyttä ja leveyttä myös hiukan syvä olkavarsi, 

hiukan kupera lanne, laskeva lantio, lyhyt askelpituus. 

Fonacot’s Joyfull Jessica 27331/09 JUN ERI1 PN2 SERT 

13 kk vanha tasapainoinen narttu, erittäin hyvä rinta, hyvät kulmaukset, kauniit liikkeet. 

Mooglen Cherilee 46786/09 JUN EH3 

10 kk vanha narttu, hiukan kapea kallo, liian lähekkäin asettuneet silmät, luuston vahvuus ei sovi tyyppiin, seisoo edessä kapeasti, hiukan ulospäin 

kääntyneet tassut, purenta ei aivan oikea, erittäin kihara turkki, liikkuu lyhyellä askeleella.  

Vinkizz Original 26671/09 JUN ERI2 PN4 VASERT 

13 kk vanha tasapainoinen narttu, erittäin kaunis pää, seisoo oikein, erittäin hyvä rinta, vahva luusto, hyvin kulmautunut, erittäin kauniit liikkeet. 

Black Amiikos Lucretia Luana 57240/08 NUO ERI1 

1,5-vuotias narttu, erittäin kaunis pää, oikea ylä- ja alalinja, seisoo edestä hiukan kapeasti, takaa oikein, riittävän hyvin kulmautunut, kauniit liikkeet. 

Bianco-Neri Anniegetyourgun 47614/05 AVO EH4 

4-vuotias narttu, hiukan kapea pää, leikkaava purenta puuttuu I1, taakse asettuneet korvat, rintaa voisi olla enemmän , liikkuu hyvällä askelpituudella 

mutta edestä sisäänpäin kääntyvät käpälät.  

Bianco-Neri Firestorm 23822/08 AVO ERI3 

2,5- vuotias suuri narttu, kapea pää, hyvä luusto, oikea täydellinen leikkaava purenta, rinta voisi olla syvempi ja leveämpi, riittävästi kulmautunut, 

hyvä askelpituus, löysät kyynärpäät.  

Dandybern Amelie 20531/07 AVO ERI2 

4-vuotias keskisuuri narttu, kaunis pää, oikea hampaisto, hyvä rinta, luusto sopii tyyppiin, seisoo oikein ja oikein kulmautunut, liikkuu melkein 

oikein. 

Valkeakoivun Emerentia 15305/08 AVO ERI1 

2,5-vuotias tasapainoinen narttu, hiukan pitkä kuono, oikea täydellinen leikkaava purenta, seisoo oikein, hyvä luusto, hyvät liikkeet. 

Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 VAL ERI3 

5-vuotias keskisuuri tyypillinen narttu, erittäin kaunis pää, seisoo oikein, hyvin kulmautunut, hyvät liikkeet. 

Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL ERI2 VACACIB 

5-vuotias narttu, normaali nartun pää, hiukan taakse asettuneet korvat, leikkaava purenta, luuston vahvuus sopii tyyppiin, hyvin kulmautunut, kauniit 

liikkeet. 

Bernarossa Farfalla 57603/07 VAL ERI4 

2,5-vuotias tasapainoinen narttu, normaali nartun pää, oikea hampaisto, seisoo oikein, hyvä luusto, kauniit liikkeet. 

Funatic Q-Ta-Molla 19165/08 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 

2,5-vuotias tasapainoinen erittäin sopusuhtainen narttu, jolla ihastuttava pää, erittäin hyvin kulmautunut, seisoo hyvin, erittäin kauniit liikkeet. 

Cei-Cei Ancelina 38986/01 VET ERI1 PN3 ROP-VET 

8 vuotta 8 kk vanha veteraaninarttu, kaunis pää, hyvä rinta ja kunto, vahva luusto, erinomaiset liikkeet. 

 


