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Alte Sage Ether 25424/09 JUN ERI2 

Komea uros, jolla hyvä luusto. Tyypillinen, urosmainen pää. Hyvä rakenne. Hyvät kulmaukset ja liikkeet. Uros on aavistuksen liian paksu.  

Berlida Cedro 41055/09 JUN ERI1 

Sopusuhtainen uros, jolla hyvä luusto. Hyvä rakenne. Tyypillinen pää. Hyvät kulmaukset ja liikkeet. Hyvä turkinlaatu ja väritys. 

Xantran Cosmopolitan 13085/09 JUN EH4 

Komea uros. Sopusuhtainen hyväluustoinen. Tyypillinen urosmainen pää. Hyvä säkä, mutta selkä ei vielä vahva. Hyvät kulmaukset ja riittävän hyvät 

liikkeet, mutta liikkeessä eturaajat kääntyvät sisäänpäin. Löysät kyynärpäät. Takaa hieman liian ahdas. Turkinlaatu runsas ja tyypillinen, ?.  

Zweierteam Oxalis 60373/08 JUN H 

Selkä hiukan liian pitkä lanneosasta, hyvä luusto. Pää on liian pieni ja liian kapea kokonaisuudessaan. Selkälinja ei vahva. Rinta ei riittävän syvä eikä 

leveä. Vatsalinja ei korrekti. Normaalit kulmaukset ja liikkeet. Turkinlaatu on hyvä, mutta liian lyhyt. Oikea väritys. 

Zweierteam Quercus 44805/09 JUN ERI3 

Keskikokoinen, sopusuhtainen uros. Tyypillinen pää, mutta kuonolinja ei ole aivan suora. Selkä on vielä hiukan löysä. Hyvät kulmaukset ja liikkeet. 

Turkki on oikea samoin väritys. 

Ovunque Di Fanum Fortunae NUO ERI1 PU2 SERT 

Komea uros. Sopusuhtainen, hyvä luusto. Kaunis urosmainen pää. Hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Hyvät kulmaukset ja sujuvat tasapainoiset liikkeet. 

Hyvä turkki ja väritys. 

Dolce Amigo Fun 14845/09 AVO ERI3 

Komea uros, vahva luusto. Tyypillinen pää, mutta hiukan liian jyrkkä otsapenger. Hyvä ylä- ja alalinja, riittävän hyvä säkä. Syvä rinta. Hyvät 

kulmaukset ja liikkeet. Jalka(?)linja ei aivan oikea. Tyypillinen turkki. Uros on hiukan liian paksu. Liikkeessä takaraajat ovat liian ahtaat. 

Life Spring’s Lucky One 50509/06 AVO ERI1 PU3 VASERT 

Keskikokoinen, sopusuhtainen uros hyvällä luustolla. Kaunis, urosmainen pää. Hyvä purenta, tapaturman seurauksena yksi inkisiivi ylhäältä puuttuu. 

hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Syvä rinta. Leveä eturinta. Hyvät kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Liikkeessä takaraajat ovat liian ahtaat, eturaajat 

oikein. Turkki on tyypillinen. Hyvä väritys. 

Maroussia Jean D’arc 26501/07 AVO EH4 

Komea uros, sopusuhtainen hyvällä luustolla. Pää on tarpeeksi oikeanlainen, mutta valkoista väriä on liian vähän koko päässä. Korvat eivät aivan 

oikea-asentoiset. Hiukan matala säkä. Syvä rinta ja hyvä eturinta. Normaalit kulmaukset ja riittävän hyvät liikkeet. Häntä hyvin kannettu, mutta siinä 

on liian vähän valkoista.  

Zweierteam Napellus 51019/07 AVO ERI2 PU4  

Komea uros. Sopusuhtainen hyvällä luustolla. Tyypillinen, urosmainen pää. Hyvä kaula. Hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Riittävän syvä rinta. 

Normaalit kulmaukset. Hyvät liikkeet, takaliikkeessä takaraajat hiukan liian ahtaat. Häntä on hiukan liian lyhyt. 

Maglód-Falvi X-Man 18754/09 VAL ERI3 

Komea uros hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Korvat hiukan avonaiset. Selkä ei aivan tiivis, mutta oikea säkä. Syvä rinta ja erittäin leveä eturinta. 

Riittävän hyvät kulmaukset ja liikkeet. Liikkeessä takaraajat hiukan liian ahtaat. Hyvin kannettu häntä, mutta hiukan liian lyhyt. Uroksella on hiukan 

liikaa massaa. 

Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI1 PU1 ROP 

Keskikokoinen, sopusuhtainen hyvällä luustolla ja hyvässä kunnossa. Tyypillinen pää. Oikea ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Hyvä rinta ja eturinta. Hyvät 

kulmaukset ja sujuvat, tasapainoiset liikkeet. Oikeanlainen turkki.  

Life Spring’s My Way 24954/07 VAL ERI4 

Komea uros hyvällä luustolla. Tyypillinen, urosmainen pää. Hiukan liian vähän valkoista päässä. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä rinta ja eturinta. Hyvät 

kulmaukset ja liikkeet. Oikea turkinlaatu.  

Uj Jezuska Av Lee Armand 35273/08 VAL EH 

Komea uros. Sopusuhtainen hyvällä luustolla. Pää on riittävän tyypillinen, pitkä kuono ja hiukan liian kapea kallo. Hyvä säkä. Syvä rinta ja leveä 

eturinta. Hyvät kulmaukset ja liikkeet. Turkinlaatu on oikea. 

Zweierteam Krameris 31951/05 VAL ERI2 

Sopusuhtainen hyvällä luustolla. Tyypillinen, urosmainen pää. Hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Syvä rinta ja eturinta. Riittävän hyvät kulmaukset ha 

hyvät liikkeet. Turkinlaatu hyvä. Liian vähän valkoista kuonossa ja kallossa. Hännästä puuttuu valkoista väriä. ? valkoinen karva hännässä. 

Berlida Camelia 41057/09 JUN EH 

Sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Päässä liian jyrkkä otsapenger ja hiukan liian kupera kallo. Litteä säkä. Hyvät kulmaukset ja riittävän hyvät 

liikkeet. Liikkeessä eturaajat liian leveällä linjalla ja kyynärpäät löysät. Takaraajat liian ahtaat liikkeessä. 

Berlida Ciambella 41058/09 JUN EH4 

Sopusuhtainen hyvällä luustolla. Tyypillinen pää, mutta hieman liian kevyt. Hyvä säkä. Hyvät kulmaukset. Riittävän hyvät liikkeet, mutta liikkeessä 

kyynärpäät ovat löysät ja etujalat liikkuvat liian leveällä linjalla. Turkki hyvälaatuinen. 

Ireen vom Gipfelfeuer 51488/09 JUN ERI3 

Sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Rinta ei vielä riittävän syvä ja löysät kyynärpäät. Turkinlaatu hyvä 

mutta se on lyhyttä ja sitä on liian vähän. Sujuvat liikkeet. 

Vinkizz Original 26671/09 JUN ERI1 PN3 VASERT 

Sopusuhtainen, tiivis narttu hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Syvä rinta. Hyvät kulmaukset ja liikkeet. Turkinlaatu on oikea. Niukasti valkoista väriä 

hännässä.  

Zweierteam Qulmaria 44806/09 JUN ERI2 

Sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Hiukan niukasti valkoista päässä. Hyvä ylä- ja alalinja. Syvä rinta ja hyvä eturinta. Hyvät 

kulmaukset ja sujuvat liikkeet. Hyvä turkki.  

Matildan Pieni Liekki 49243/08 NUO ERI1 

Sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Syvä rinta ja leveä eturinta. Hyvät kulmaukset ja sujuvat, 

tasapainoiset liikkeet. Hiukan löysä kaula. Turkinlaatu oikea. Hiukan liian vähän valkoista etujaloissa, vasemmassa vähemmän, oikeassa ei ollenkaan. 

Narttu on hiukan liian paksu. 

Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO T 

Kunnon narttu. Hyvä luusto. Tyypillinen pää. Neljä inkisiiviä alhaalla on alapurennassa. Hyvä rakenne. Oikea turkinlaatu. Liian vähän valkoista 

päässä.  

Golden Soul Bestfriend 20199/07 AVO ERI4 

Keskikokoinen, sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Hiukan matala säkä. Normaalit kulmaukset ja hyvät liikkeet. Hyvä turkki. 

Gunhild vom Gipfelfeuer 0881/07 AVO ERI3 

Sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Matala säkä, normaalit kulmaukset ja riittävän hyvät liikkeet. Tyypillinen turkki. 

Hexa-Han Quality Girl 44776/03 AVO ERI 



Näyttävä narttu. Sopusuhtainen hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Syvä rinta ja hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset. Riittävän 

hyvät liikkeet. Tyypillinen turkki. 

Life Spring’s Monalisa 24948/07 AVO ERI1 PN2 SERT 

Näyttävä narttu, sopusuhtainen hyvällä luustolla. Kaunis, tyypillinen pää. Hiukan liian vähän valkoista päässä. Hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Hyvät 

kulmaukset ja sujuvat liikkeet. Erittäin hyvä turkki. 

Valkeakoivun Emerentia 15305/08 AVO EH 

Sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Pää on hiukan liian kapea. Löysät huulet. Hyvä säkä, mutta selkä ei ole vahva. Normaalit kulmaukset ja 

riittävän hyvät liikkeet. Oikea turkki, mutta hiukan liian vähän valkoista tassuissa ja hännässä. 

Zweierteam Japonica 30263/05 AVO ERI2 

Sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Syvä rinta ja leveä eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset ja liikkeet. Oikea 

turkki. 

Zweierteam Muscosa 19596/07 AVO H 

Hyväluustoinen narttu. Tyypillinen pää, joka liian pieni kauttaaltaan. Korvat eivät ole oikein kiinnittyneet. Liian paljon valkoista kuonossa. Löysät 

huulet. Lanne on liian kupera ja lantio on lyhyt ja jyrkkä. Rinta ei ole syvä eikä leveä. Kulmaukset ovat suorat ja alalinja ei ole oikea, on korkea. 

Turkin laatu oikea. 

Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VAL ERI 

Näyttävä narttu, sopusuhtainen hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Hyvä rinta ja eturinta. Hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Riittävän hyvät kulmaukset 

ja liikkeet. Oikea turkki. Liian vähän valkoista päässä. 

Bendoran Adele 28344/06 VAL ERI3 

Näyttävä narttu hyvällä luustolla. Tyypillinen pää, joka hiukan liian pieni kauttaaltaan. Hiukan löysää nahkaa kaulassa. Riittävän hyvä ylälinja. Hyvät 

kulmaukset ja liikkeet. Oikea turkki. 

Funatic Q-Ta-Molla 19165/08 VAL ERI1 PN1 VSP 

Tiivis, sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Kaunis, tyypillinen pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä rinta ja hyvä eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset ja 

sujuvat, tasapainoiset liikkeet. Oikea turkki.  

Goldbear’s Qismet 16049/07 VAL ERI4 

Sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Kaunis, tyypillinen pää. Hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Syvä rinta ja hyvä eturinta. Erittäin hyvät 

kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Hiukan löysät huulet. Nartulla on erittäin hyvä kontakti esittäjään.  

Riccarron Milla Magia 25732/04 VAL EH 

Näyttävä narttu vahvalla luustolla. Tyypillinen pää. Löysät huulet. Liian vähän valkoista päässä. Hyvä ylä- ja alalinja. Syvä rinta ja hyvä eturinta. 

Riittävän hyvät kulmaukset ja liikkeet. Tyypillinen turkki. Narttu on hiukan urosmainen. 

Zweierteam Ixora 39830/04 VAL ERI 

Sopusuhtainen hyvällä luustolla. Hyvässä kunnossa. Tyypillinen pää. Hyvä luusto. Hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvät kulmaukset ja liikkeet. Oikea 

turkinlaatu.  

Zweierteam Lunaria 22386/06 VAL ERI2 

Sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Syvä rinta ja hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset ja liikkeet. 

Oikea turkki. 

Zweierteam Montana 19594/07 VAL ERI 

Näyttävä narttu. Sopusuhtainen narttu hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Hyvä rinta ja eturinta. Erittäin hyvät 

kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Oikea turkki ja väritys.  

Maroussia Saga 33928/01 VET ERI2 

9-vuotias narttu hyvässä kunnossa. Hyvä luusto. Tyypillinen pää, hiukan liian kevyt. Hyvä rakenne. Riittävän hyvät kulmaukset ja liikkeet. Oikea 

turkki.  

Thalys v d Buut Vrij Hoeve 11527/06 VET ERI1 PN4 ROP-VET 

9-vuotias narttu erittäin hyvässä kunnossa. Näyttävä ja sopusuhtainen hyvällä luustolla. Tyypillinen pää. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja, hyvä säkä. Syvä 

rinta ja hyvä eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset ja liikkeet. Turkinlaatu on hyvä, mutta ei hännässä. Hiukan liian vähän valkoista päässä.  

 

  

 

 


