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Kastetassun Curro FI31097/09 JUN T 

Pienikokoinen hieman matala nuori uros. Hyvä kuonon pituus ja hyvä pään profiili. Tummat silmät. Tiukka purenta. 

Pysty lapa ja lyhyt olkavarsi. Ranteiden tulisi olla joustavammat. Harovat etuliikkeet. Käpälät kääntyvät ulos. Runko 

vielä kapea. Lyhyt sääriluu, lyhyt kinner ja sääret painuvat pihtiin. Vielä osittain pentukarvassa. Selässä karva 

vaihtunut. Laadultaan karkeaa ja kiharaista. Puhtaat selkeät värimerkit. Iloinen ja ystävällinen käytös. Pitäisi kasvaa 

isoksi. 

Shedcape Birger FIN41573/08 NUO ERI1 PU1 SERT  ROP RYP1 

Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hyvät mittasuhteet. Melko korkea otsapenger ja pyöreä kallo. Tummat silmät. Täyteläinen 

pitkähkö kuono. Hyvä ylälinja. Tarpeeksi syvä ja tilava rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Etuliikkeet ei aivan 

yhdensuuntaiset. Takaliikkeet hyvät. Selvät puhtaat värimerkit. Kiiltävä kaunis turkki. Naamassa piirto tosin kapea. 

Alpigiano Diletto Danou FIN16898/08 AVO H 

Pienehkö tarpeeksi vahva uros. Hyvät mittasuhteet. Jyrkkä ja korkea otsapenger. Hieman pystynokkainen kuonoprofiili. 

Tarpeeksi syvä ja tilava rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Etuliikkeet kovien leveät ja harovat. Turkki on vaihtumassa, 

kihartuu selässä voimakkaasti. Selvät puhtaat värimerkit. 

Alpigiano Diletto Derek FIN16900/08 AVO H 

Pienehkö uros, jonka luusto saisi olla voimakkaampi. Hieman pitkä kuono. Loiva otsapenger. Keskiruskeat silmät. 

Haalistunut kirsupigmentti. Pysty olkavarsi ja lapa. Hyvä selkälinja. Jyrkkä lantio. Melko niukat takakulmaukset. 

Ruskeat merkit eturaajoissa hieman nokiset, valkoiset merkit melko pienet, riittävät kuitenkin. Liikkeessä häntä nousee. 

Voimakkaasti kihartuva karva. 

Etro Royal Altura FI48239/09 AVO EH4 

Tarpeeksi suuri ja voimakas. Hyvät mittasuhteet. Pitkä pää, loiva otsapenger. Tummat silmät. Kirsun pigmentti 

haalistunut. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Hyvät raajojen kulmaukset. Korkealle kiinnittynyt ja korkea-asentoinen 

hieman lyhyt häntä. Hieman leveät ja harovat etuliikkeet. Ranteet painuvat hieman. Hyvä karva ja selvät värimerkit. 

Merry Mistel's Sierra FIN39376/06 AVO EH3 

Tarpeeksi iso ja voimakas. Hyvä kuonon pituus. Hyvä otsapenger. Pienet tummat silmät. Huulipigmentti hieman vajaa. 

Hyvä selkälinja. Hyvät takakulmaukset. Kapeat takaliikkeet. Karva hieman pöyheää ja karheaa tällä hetkellä. 

Etukäpälissä puuttuu valkoista muuten hyvät värimerkit. Liikkuminen menee helposti peitsaukseksi. Raajat saisivat olla 

hieman korkeammat. 

Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 AVO EH2 

Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hieman tukevassa kunnossa siksi selkä painuu hieman. Täyteläinen hyvän pituinen kuono. 

Tummat silmät. Hieman haalistunut pigmentti. Lyhyt kaula. Pysty lapa ja olkavarsi. Syvä ja tilava rintakehä. Riittävästi 

kulmautuneet takaraajat. Karva on tällä hetkellä hieman kuivaa ja avointa. Muutoin selvät värimerkit, paitsi rinnasta 

ruskeat värimerkit puuttuvat. 

Shedcape Zoltan FIN31819/05 AVO ERI1 PU4 VASERT 

Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Vuodenajasta johtuen turkki ei ole parhaimmillaan. Hyvä pään profiili. Huulipigmentti ei 

täydellinen muutoinkin hieman haalistunut. Vankka luusto. Terverakenteiset raajat vaikka kulmaukset eivät ole 

voimakkaat. Yhdensuuntaiset vaivattomat liikkeet. Muualla selvät värimerkit, rinnan ruskeat värimerkit epäselvät. 

Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 VAL ERI2 PU3 

Tiivis tarpeeksi suuri uros. Erittäin hyvä pää. Täyteläinen kuono. Tummat silmät. Lyhyehkö kaula, vaikutelma korostuu 

koska vuodeajasta johtuen karva pörröinen koska pohjavilla alkaa lähteä. Vankat terverakenteiset raajat ja vaivattomat 

liikkeet. Hieman synkkä väritys, valkeat merkit pienet etenkin päässä. Turkki olisi voitu viimeistellä paremmin. 

Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 VAL ERI1 PU2 

Tarpeeksi suuri ja vankka. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Kirsupigmentti hieman haalistunut. Tummat silmät. 

Hyvä ylälinja. Syvä ja tilava rintakehä. Hieman painuneet ranteet. Kulmaukset voisivat olla voimakkaat. Koira liikkuu 

vaivattomasti ja tasapainoisesti. Takaliikkeet hieman kapeat. Selvät värimerkit. Karva melko pystyä. 

Alpigiano Eterno Ellie FIN44255/08 NUO T 

Liian pieni ja matalajalkainen. Pitkä pää. Tummat silmät. Hyvä selkälinja. Tarpeeksi vankat raajat suhteessa kokoon. 

Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Lyhyt olkavarsi. Lyhyet ja harovat etuliikkeet. Hyvä takakulmaukset. Karvan lähtö 

vienyt turkin. Selvät puhtaat värimerkit. Pitäisi olla huomattavasti korkeampi. 

Aurinkomyrskyn Angelina FI11246/09 NUO H 

Koon alarajoilla. Hieman kevyt luusto. Pitkä ja hoikkeneva kuono. Matala otsapenger. Tummat silmät. Lyhyt kaula. 

Hieman pysty lapa ja olkavarsi. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Leveä reisi. Riittävät takakulmaukset. Selvät 

värimerkit, mutta musta on auringon polttama ja siksi ruskean sävyistä. Esiintyy iloisesti. 

Bernoban Vesirinkeli FIN48922/08 NUO EH2 

Tarpeeksi kokoa. Keskivahva luusto. Hyvät mittasuhteet. Kuono voisi olla täyteläisempi. Tummat silmät. Hyvä 

rintakehän syvyys ja tilavuus. Hyvä selkälinja. Hyvät takakulmaukset. Karva voimakkaasti kihartuvaa. Selvät 

värimerkit. Kaipaa lisää itsevarmuutta. 

Pandemian Af Marmelad FIN47843/08 NUO EH1 



Iso komea narttu. Voimakas karvanlähtö vienyt turkin ja myöskin yleisvaikutelma kärsii tästä. Isot alas kiinnittyneet 

korvat. Täyteläinen hieman pitkä kuono. Tummat silmät. Erinomainen luusto. Terverakenteiset raajat. Hyvä rintakehän 

syvyys ja tilavuus. Lanneosa hieman pitkä. Selvät värimerkit. Ystävällinen avoin käytös. 

Alpigiano Diletto Divine FIN16904/08 AVO EH3 

Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Korkea ja jyrkkä otsapenger. Hyvä kuonon pituus. Tummat silmät. Hyvät raajojen 

kulmaukset. Leveät ja harovat etuliikkeet. Suora selkä. Lyhyt sääri luu, samoin olkavarsi. Karva kihartuu lantion päältä. 

Ruskeat merkit hieman nokiset. Käytös hieman pidättyväistä. 

Funatic Q-T-Pie FIN19167/08 AVO EH2 

Iso komea narttu. Pitkä kapea pää. Tummat silmät. Vankka luusto. Etukäpälät kääntyvät liikkeessä sisään. Hieman 

pulleassa kunnossa. Syvä ja tilava rintakehä. Pitkä lanneosa. Takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Karva 

melko lyhyttä, mutta hyvänlaatuista, selästä kihartuvaa. Selvät värimerkit. 

Merry Mistel's Shasta FIN39371/06 AVO T 

Pieni, mutta kokoon nähden vankkaluustoinen narttu. Pieni pitkänomainen pää. Pitkä kuono. Tummat silmät ja hyvät 

korvat. Lyhyt kaula. Raajojen kulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Riittävä rintakehän syvyys. Selässä 

voimakkaasti kihartuva karva. Puhtaat värit. Valkoinen ylettyy yli toisen suupielen ja valkoinen piirto ulottuu niskaan 

asti. Kirsupigmentti haalistunut. Kokonaisuutena turhan matalajalkainen. Esiintyy iloisesti´, mutta ujostelee käsittelyä. 

Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 AVO ERI1 PN2 SERT 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Turhan pitkä kuono. Huulipigmentti epäsymmetrinen. Tummat silmät. Hyvä selkälinja. 

Hyvät raajojen kulmaukset. Vaivattomat liikkeet, mutta toinen etukäpälä kääntyy sisäänpäin. Kauniisti kunnostettu 

turkki. Selkeät värimerkit. 

Bouncy Buffoon's Annie Hall FIN46812/07 VAL ERI1 PN1 VSP 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Liikkuu vaivattomasti. Terverakenteiset raajat. Otsapenger hieman matala. Kaunis ylälinja. 

Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Kauniisti kunnostettu turkki. Puhtaat hyvin hoidetut hampaat. Kauniit puhtaat 

värimerkit. 

Carlin Brgah Iz Tsarkogo Sela Yuta RKF2013147 VAL ERI2 PN3 VASERT 

Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hyvä pää. Tummat silmät. Hieman pysty lapa ja olkavarsi. Hyvä selkälinja. Lyhyt sääriluu. 

Melko niukat takakulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit. Voisi kokonaisuudessaan olla hieman korkeampi. 

 


