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Bendoran Bastiandenzel FIN54995/08 NUO ERI1 PU2 SERT 
Maskuliininen uros, jolla hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä voimakkuus. Hyvä urosmainen pää. Hyvät korvat, silmät ja 

purenta. Hieman löysyyttä huulissa. Hyvä kaula ja eturinta. Olkavarsi voisi olla hieman viistompi muuten hyvin 

kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvin sivusta, löysästi 

edestä. Hyvä karva ja väritys. Miellyttävä käytös. 

Bendoran Berwooddenzel FIN54993/08 NUO H 

Pienikokoinen, aivan koon alarajoilla ja antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Oikea sukupuolileima. Hyvä vahva 

kokoon sopiva pää. Hyvät korvat ja purenta, silmät voisivat olla tummemmat. Tasapainoiset kulmaukset. Kapea kevyt 

eturinta. Hyvä runko. Hyvä lantio ja häntä. Vahvat reidet. Sopiva luusto. Erinomaiset käpälät. Hyvä karva ja väritys. 

Hännässä vain pari valkoista karvaa. Liikkuu hyvin edestä, takaliike saisi olla voimakkaampi  myös hieman ahdas. 

Erinomainen käytös. 

Berondan Albin FIN50809/08 NUO H 

Pienikokoinen, hieman alle alarajan. Hyvä vahvuus. Kokoon sopiva pää. Hyvä ilme. Hyvät korvat, silmät ja purenta. 

Pysty lapa. Kaula voisi olla jalompi, muuten tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko, hyvä eturinta, hyvä luusto ja 

käpälät. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, tasapainoisesti sivusta. Kihartuva turkki, hyvät värit. Toivoisin 

enemmän kokoa ja urosmaisuutta. Miellyttävä käytös. 

Bertus Laurens V.’t Rijkenspark FIN48069/07 AVO EH2 

Hyvä koko ja mittasuhteet, sekä sukupuolileima. Kallo-osaltaan kapea pää. Otsapenger voisi olla voimakkaampi. Hyvät 

korvat ja purenta, vaaleat silmät. Hyväkaula. Hyvä rintakehänleveys, mutta eturinta saisi olla selvempi. Eturaajat eivät 

ole aivan suorat. Luusto voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvät käpälät, hyvä runko. Liikkuu kevyesti, takapotku voisi 

olla voimakkaampi. Aavistuksen korkea häntä. Karva ok, hyvät värit. 

Bollbölen Jura Bonheur FIN55568/06 AVO H 

Vahva maskuliininen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Urosmainen pää. Hyvät korvat ja purenta. Vaaleat silmät. 

Hieman lyhyt kaula. Riittävä eturinta. Hyvä runko, vahva selkä. Hyvä luusto ja käpälät. Ok lantio ja häntä. Liikkuu 

tasapainoisesti sivusta, edestä löysästi ja takaa hyvin ahtaasti. Kihartuva turkki. Värit ok. Miellyttävä käytös. 

Bollbölen Kilroy FIN49982/07 AVO H 

Hyvänkokoinen maskuliininen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä urosmainen pää. Hyvät korvat, silmät ja 

purenta. Hyvä kaula. kevyt eturinta. Kääntää etutassuja ulospäin. Ikäisekseen erinomainen runko. Hyvin kulmautunut 

takaa. Hyvä luusto. Hieman korkea häntä. Ei ole tasapainoinen liikkuessaan, liikkuu kovin löysästi edestä. Hyvä karva 

ja väri. Esiintyy hieman hermostuneesti, tarvitsee kehätotutusta. Päivä on kuuma, mutta röhisee silti liikaa. 

Fridkullas Xardas FIN31423/08 AVO EH1 

Vahva maskuliininen uros. Hyvä vahva pää. Hyvät korvat, keskiruskeat silmät, oikea purenta. Lyhyt pysty olkavarsi 

muuten hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko. Hyvä rinnanleveys, mutta eturinta voisi olla selvempi. 

Hyvä lantio ja häntä. Pehmeä selkä sekä seistessä että liikkeessä. Hyvä karva ja värit. Liikkuu hyvällä askeleella 

yhdensuuntaisesti. Rungon pituus ja siihen liittyvä pehmeäselkäisyys häiritsevät. 

Golden Soul Bestway FIN20200/07 AVO H 

Pienikokoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Sukupuolileima voisi olla voimakkaampi. Kallo voisi olla hieman 

leveämpi. Kauniit silmät, hyvä purenta. Kovin kapea edestä, kääntää etutassuja ulospäin. Hyvä runko. Hyvä luusto ja 

käpälät. Polvikulma voisi olla hieman voimakkaampi. Hieman korkea häntä. Liikkuu yllättävän hyvin edestä, mutta 

takapotku saisi olla voimakkaampi, hieman ahdas takaa. Hyvä karva ja väri. Miellyttävä käytös. 

Hexa-Han Unico FIN15658/07 AVO H 

Hyvä koko ja mittasuhteet, mutta voisi kauttaaltaan olla hieman voimakkaampi. Kallo saisi olla leveämpi. Hyvät korvat 

ja purenta, vaaleat silmät, kuiva kirsu. Hyvä kaula ja selkä. Kapea kevyt eturinta. Runko saisi olla voimakkaampi. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, hyvin edestä, ahtaasti takaa. Hyvä karva ja 

värit. Miellyttävä käytös. 

Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 VAL ERI1 PU1 ROP 

6v hyväkuntoinen uros, joka antaa hieman matalan vaikutelman. Hyvä vahvuus. Hyvä urosmainen pää. Hyvät korvat ja 

purenta. Vaaleahkot silmät. Hyvä kaula. Eturinta voisi olla selvempi, mutta leveys ok. Hyvä runko. Aavistuksen pitkä 

lanne. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä selkä, lantio ja häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvillä tehoilla. Hyvä karva ja 

värit. Kuiva kirsu. Miellyttävä käytös. 

Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 VAL ERI2 PU3 

7v hyväkuntoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja oikea sukupuolileima. Kallo voisi olla hieman 

voimakkaampi, otsapenger selvempi. Vaaleahkot silmät. Hyvät korvat ja purenta. Hyvä kaula ja niska. Eturinta voisi 

olla selvempi. Kääntää seistessä etukäpäliä hieman ulospäin. Hyvä runko. Hyvä takaosa, lantio ja häntä. Liikkuu hyvin 

sivusta ja takaa, hieman löysästi edestä. Hyvä karva. Raajojen tan-värissä nokisuutta. Miellyttävä käytös. 

Maroussia Odysseus-Oensis FIN25347/00 VET EH1 

10v erittäin yvässä kunnossa esitetty veteraani. Hyvät rungon mittasuhteet. Pieni, kapea osin kuivunut pää, jossa riittävä 

uroksen leima. Hyvät korvat ja purenta. Vaaleahkot silmät. Kevyt kapea eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävä 



luusto, hyvät käpälät. Hyvä runko. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu ikäisekseen hyvin. hieman löysästi edestä. Hyvä karva 

ja värit. Miellyttävä käytös. Esiintyy hyvin. Ansaitsee kunniapalkinnon. 

Fridkullas Yade FIN38749/09 JUN EH1 

Feminiininen juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja ylälinja. Kevytpiirteinen kapea pää. Otsapenger saisi olla 

selvempi. Hyvät korvat ja purenta. Vaaleahkot silmät. Pigmentti saisi olla selvempi. Hyvä kaula. Eturinta saa vielä 

vahvistua. Ikäisekseen hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Luusto voisi olla voimakkaampi. Hyvä lantio ja häntä. 

Liikkuu hyvin ikäisekseen sekä sivusta että edestä. Oikeat värimerkit, mustassa tänään kulottunut ruskea väri. 

Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin. 

Hexa-Han Zida FIN55355/09 JUN H 

Juniorinarttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet, mutta on vielä vahvassa kehitysvaiheessa. Hyvä pään voimakkuus, mutta 

otsapenger saisi olla voimakkaampi. Hyvät korvat. Vaaleat silmät. Tasapurenta. Huulipigmentti saisi olla 

voimakkaampi. Hyvä kaula ja rinnan leveys. Lyhyehkö rintakehä, joka vielä kovin kesken. Hyvin kulmautunut takaa, 

vahvat reidet. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu vielä löysästi edestä ja on tällä hetkellä hieman takakorkea. Karva ja värit 

ok. Hännässä ei valkoista. Tarvitsee aikaa. Miellyttävä käytös. 

Mooglen Clara Mio FIN46785/09 JUN EH3 

Voimakasraaminen narttu. Hyvä pää, korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula. Vielä kevyt eturinta, runko iän mukaan 

aivan kesken kehityksen. Tasapainoinen luusto. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä selkä, lantio ja häntä. Liikkuu hyvin 

sivusta ja edestä, hieman ahtaasti takaa. Tänään kovin lyhyt turkki. Hyvät värit, Miellyttävä käytös. 

Pandemian Cum Tetani FIN60678/09 JUN EH2 

9,2kk viehättävä pentu. Hyvät rungon mittasuhteet. Oikea sukupuolileima. Kaunisilmeinen pää, joka saa vielä 

kauttaaltaan vahvistua. Hyvät korvat, vaaleat silmät, oikea purenta. Hyvä kaula, pennun runko. Tasapainoiset 

kulmaukset. Riittävä luusto, hyvät käpälät. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella ja jo varsin hyvin 

edestä. Liikkeessä pehmeä selkä. Kihartuva karva, hyvät värit. 

Janipan Usva FIN10210/09 NUO H 

Tyylikäs feminiininen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja ylälinja. Kevytpiirteinen pää. Otsapenger saisi olla 

selvempi ja kuono-osa voimakkaampi. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula, vielä kevyt eturinta. Runko tulossa, 

tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä selkä ja lantio. Liikkuu erittäin hyvin pitkällä askeleella, hyvin edestä, 

hieman ahtaasti takaa. Tänään hyvin lyhyt turkki. Hyvät värit. Esiintyy hermostuneesti, hieman peloissaan ja painaa 

häntää liikkeessä alaspäin. Käytös määrää palkinnon. 

Bernario Chanson FIN43037/08 AVO T 

Feminiininen vielä nuori narttu, joka antaa matalaraajaisen vaikutelman. Hyvä pää, korvat ja purenta. Vaaleat silmät. 

Hyvä kaula. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunt sekä edestä että takaa. hyvä lusto ja käpälät. Hyvä rintakehä, pitkä lanne. 

Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hieman löysät ranteet. Turkki ei parhaassa kunnossa, hyvät värit. Turhan korkealla 

kannettu häntä joka kiertyy kärkiosaltaan. Mittasuhteet ja häntä määräävät palkinnon. 

Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO EH4 

3v vahva narttu. Hyvä pää. Hyvät korvat, keskiruskeat silmät. Epätasainen purenta. Vahva kaula, hyvä eturinta. Iso 

tilava runko. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvin sivusta, edestä löysästi ja etukäpäliä 

sisäänpäin kääntäen. Karva ja värit ok. Miellyttävä käytös. 

Bollbölen Filippa FIN42721/04 AVO EH3 

6v pitkärunkoinen narttu, jolla oikea sukupuolileima. Kaunis pää. hyvät korvat, silmät ja purenta. Hieman pysty lapa. 

Hyvä olkavarsi ja eturinta. Pitkä rintakehä ja pitkä lanne. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu 

hyvällä askeleella ja takapotkulla, löysästi edestä. Pitkä selkä elää liikkeessä. Hyvä lantio ja häntä. Hyvä karva ja värit. 

Miellyttävä käytös. 

Fridkullas Trixie FIN26046/05 AVO ERI1 PN2 SERT MVA 

5v hyväkuntoinen narttu, jolla oikea sukupuolileima. Voisi olla hieman lyhyempi rungoltaan. Kaunisilmeinen pää. 

Hyvät korvat ja purenta. Keskiruskeat silmät. Kaunis kaula. Tasapainoisesti kulmautunut. Eturinta voisi olla 

voimakkaampi. Hyvä runko. Hyvä vahva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvin pitkällä askeleella 

yhdensuuntaisesti. Liikkeessä hieman pehmeä häntä. Hyvä karva ja värit. Joskin valkoinen puuttuu hännän päästä. 

Miellyttävä käytös. 

Mooglen Avaemmiina FIN10030/09 AVO H 

2v feminiininen narttu, joka vielä kovin kesken kehityksen. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Kevytpiirteinen pää, jonka 

toivoisin vielä vahvistuvan. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Voimakkaat 

kulmaukset takaa. Riittävä luusto. Hyvä vahva selkä. Hyvä lantio ja häntä. Runko kovin kesken. Etuaskel saisi olla 

pidempi ja takaliikkeet voimakkaammat. Tänään kovin kevyessä kesäkarvassa, hyvät värit. Miellyttävä käytös. 

Riccarron Queenberry FIN48214/08 AVO ERI2 PN4 VASERT 

Tasapainoinen feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja purenta. 

Hyvä kaula ja rintakehän leveys, mutta eturinta saisi olla selvempi. Hyvät kulmaukset, luusto ja käpälät. Hyvä lantio ja 

häntä. Liikkuu hyvin takaa, hieman raskaasti edestä ja liikkeessä hieman pehmeä selkä. Hieman kiharrusta karvassa, 

hyvät värit joskin musta läikkä rinnassa häiritsee. Miellyttävä käytös. 

Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 VAL ERI1 PN1 VSP 



6v hyväkuntoinen tasapainoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä nartun pää. Hyvät korvat, 

keskiruskeat silmät, oikea purenta. Hyvä kaula, hyvä eturinta, hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Lusto ok. Hyvä 

lantio ja häntä. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä. Hyvä karva ja värit. Miellyttävä käytös. Valkoinen puuttuu hännän 

päästä. 

Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI2 PN3 

6vuotias voimakas narttu, joka voisi olla hieman lyhyempi rungoltaan. Vahva pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. 

Hieman löysyyttä huulissa. Vahva kaula. Hyvä rinnan leveys. Iso tilava runko. Vahva luusto, hyvät käpälät. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta jo hieman raskaasti edestä. 

Selkä rullaa liikkeessä. Hyvä karva ja värit. Miellyttävä käytös. 

Maroussia Saga FIN33928/01 VET EH1 

9v hyväkuntoinen veteraani. Feminiininen, kauttaaltaan voisi olla voimakkaampi. Sievä pää. Hyvät korvat ja purenta. 

Keskiruskeat silmät. Tasapainoiset kulmaukset. Kapea kevyt eturinta. Rintakehässä voisi olla enemmän tilavuutta. Hyvä 

lantio ja häntä. Hieman takakorkea. Liikkuu ikäisekseen hyvin, mutta takaliike voisi olla pidempi. Ei parhaassa 

turkissaan. Värit ok. Miellyttävä käytös. 

 

 


