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Av Myreborg Agnus FI26078/09 JUN H 

Vahvarakenteinen, hyvin korkea,  mutta sopusuhtainen. Raskas, urosmainen pää, hyvin vahva luusto. Ei ole tottunut 

olemaan kehässä, pelkää tutkimista. Löysät välikämmenet ja kyynärpäät, hieman epävakaa takaa, ei ole tarpeeksi 

joustava ja tehokas ravissa. Kaunis turkki, hyvä pigmentti, hyvässä näyttelykunnossa, luonteen vuoksi hyvä. 

Berndante Hercules Fun FI51552/09 JUN H 

Miellyttävä uros, hyvä koko ja hyvät mittasuhteet, hyvin urosmainen tyyppi. Hyvin löysät nivelet, raskas pää, mutta 

luonne on ongelma, pelkää kosketusta. Ei ole mahdollista tutkia hampaita, ei usko esittäjän käskyjä. Hieman kaareva 

selkä, takakulmaukset saisivat olla paremmat.  Hyvä luusto, hyvä turkki, hyvässä näyttelykunnossa, symmetrinen 

väritys. Luonteen vuoksi hyvä. 

Berondan Bentley FI60519/09 JUN ERI2 PU2 VASERT 

Arvostelu puuttuu! 

Goldbear´s Suburban FI40610/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP ROP-JUN RYP4 BIS-JUN4 

Hyvin miellyttävä nuori uros. Erinomainen pää, hyvä ylälinja, vahva selkä, hyvä hännän kiinnitys & kanto, erinomainen 

luusto, hyvät etu- ja takakulmaukset.  Kääntää etutassuja sisäänpäin, paljon energiaa & voimaa, ystävällinen & 

yhteistyöhaluinen. Erinomainen turkki & näyttelykunto & pigmentti.  

Revalrose Alois FI55389/09 JUN ERI4 

Hyvä koko & mittasuhteet, hyvä urosmainen pää, hieman pitkä kuono, hyvä ylälinja, on hieman takakorkea, 

takakulmaukset saisivat olla paremmat. Tyypilliset liikkeet , mutta hieman epävakaat, kääntää hieman etutassuja 

sisäänpäin ja hyvin löysät välikämmenet. Hyvä rinta, hyvät kylkiluut, hyvä eturinta, iloinen, ystävällinen,  energinen, 

voimakas, yhteistyöhaluinen, erinomainen turkki & näyttelykunto & väritys. 

Rival Attraction´s Romantic Rafael FI59169/09 JUN H 

Ei ole vielä täysin kasvanut ja kehittynyt, näyttää pennulta & pennun ilme. Hyvä pää, lievä ylipurenta,  rinta ei ole 

tarpeeksi tilava, kapea. Saisi olla enemmän painoa ja massaa. Keskinkertaiset kulmaukset, suora selkä, hyvä ylälinja. 

Liikkeet saisivat olla paremmat, parempi ulottuvuus ja potku ja pitemmät askeleet.  Tiiviit tassut, hieman lyhyt turkki, ei 

ole kehittynyt. Hyvä luonne, yhteistyöhaluinen, saisi olla paremmassa näyttelykunnossa. 

Tassupuhan Akvavitix FI46668/09 JUN EH 

Hyvä koko & hyvät mittasuhteet,  urosmainen tyyppi, hyvä pää, suuret pyöreät silmät.  Lyhyet jalat, suora vahva selkä, 

ei täysin kehittynyt rinta. Hyvä luusto, hermostunut, liikkeet eivät ole tehokkaat etenkään takaliikkeet. Kääntää seistessä 

etutassuja ulospäin. Hyvä rinnan kaari, keskinkertaisesti  kulmautunut,  jäykkä takaa, liikkeessä saisi olla enemmän 

potkua ja puhtia ja pitemmät askeleet. Hyvä turkki, hyvä hännän kiinnitys & kanto, hyvä luonne, symmetrinen väritys, 

yhteistyöhaluinen,  ystävällinen. 

Zweierteam Quercus FI44805/09 JUN ERI3 

Hyvät mittasuhteet, urosmainen tyyppi, ei täysin kehittynyt vielä. Vahva urosmainen pää, ilme ei ole ystävällinen,  

hieman pitkä kuono. Hyvin kaunis silhuetti, pitkä  kaula, hyvä ylälinja, huomattava säkä, hyvä hännän kiinnitys,  kantaa 

häntää liikkeessä hieman liian korkealla. Vahva luusto, tiiviit tassut, hyvin kulmautunut. Hyvät tehokkaat, hyvin 

maatavoittavat liikkeet. Ystävällinen, yhteistyöhaluinen, hyvä turkki, saisi olla painoa lisää. 

Fonacot´s Judicious Joe FI27333/09 NUO ERI1 

Raskas, iloinen, hyvät mittasuhteet, hyvä urosmainen pää. Hyvin korkea hännän kiinnitys & kanto. Vahva luusto, hyvin 

tilava,  leveä, hyvän mallinen rinta.  Pitkä runko, hyvin kulmautunut, lihaksikas, tyypilliset tehokkaat liikkeet, hieman 

liian kapea takaa, symmetrinen väritys. Hyvä turkki, erinomainen paino, hyvä ystävällinen luonne. 

Berndante El-Ciril FIN33269/05 AVO EH3 

Melko raskas & iso, urosmainen pää,  hyvä ylälinja, 1 etuhammas puuttuu poiston vuoksi, keskinkertainen luusto 

kokoon ja painoon nähden, löysät välikämmenet ja kyynärpäät, hyvä tilava rinta. Vahva selkä parempi seistessä kuin 

liikkeessä, ei ole tarpeeksi tehokas, raskaat liikkeet lyhyin askelin. Kapea takaa, saisi olla enemmän voimaa ja potkua, 

keskinkertaiset kulmaukset. Hyvä turkki & hyvässä näyttelykunnossa. Yhteistyöhaluinen, ystävällinen,  hieman 

silmätulehdusta. 

Dolce Amico Fun FIN14845/09 AVO EH 

Hyvä koko & hyvät mittasuhteet, hieman raskas pää. Hyvä kaula, hyvä säkä, hieman heikko selkä, löysät 

välikämmenet.  Etuliikkeessä astuu ristiin,  hyvä tilava rinta, keskinkertaisesti kulmautunut,  tehokkaat sivuliikkeet.  

Helppo , hyvin maatavoittava ravi. Kapea takaa, hyvät tassut, hyvässä näyttelykunnossa, pitkä turkki, hieman 

varautunut luonne. 

Life Spring´s Marvelous FIN24951/07 AVO EH 

Melko raskas, esitetään  ? kunnossa, hieman lihava. Hyvä pää, lyhyt kaula, vahva selkä, hyvä rinta, hyvät kylkikaaret. 

Melko suora edestä & takaa. Ravaa nopeasti hyvin lyhyin askelin,  raskaat liikkeet eivät ole tarpeeksi tehokkaat. 

Hieman löysät välikämmenet, mutta jalat ovat yhdensuuntaiset. Hyvä turkki, ystävällinen, yhteistyöhaluinen, hyvä 

symmetrinen väritys. 

Maroussia Kembro FIN38958/07 AVO EH4 

Melko korkea ja lyhyt,  hyvin itsenäinen ja varautunut arvosteltaessa.  Melko raskas urosmainen pää, hyvä kaula, tilava 



rinta, hyvin suora edestä, sirppimäinen takaosa, hyvin kapea takaa, laskeva lantio, matala hännän kiinnitys, harppovat ei 

tehokkaat liikkeet, hyvin lyhyet askeleet. Hyvässä kunnossa, hyvä turkki & väritys, kääntää etutassuja sisäänpäin, 

hieman löysät välikämmenet. 

Maroussia Multyäly Eero FIN37986/08 AVO ERI2 

Melko raskas, hyvin urosmainen, raskas pää. Hyvä kaula, hyvä ylälinja, hyvin vahva luusto, hyvä silhuetti,  seisoo ja 

liikkuu hyvin. Leveä, pitkä hyvän mallinen rinta, vahva selkä, hieman pihtikinttuinen, mutta hyvät tehokkaat energiset 

sivuliikkeet, hyvin maatavoittavat.  Ystävällinen, yhteistyöhaluinen, mutta vahva luonne. Hyvässä näyttelykunnossa, 

päässä saisi olla enemmän valkoista. Hyvin jyrkkä otsapenger. 

Night Rider De Marais Champagne FIN36101/08 AVO ERI1 PU3  

Hyvä koko & mittasuhteet, hyvin elegantti, erinomainen urosmainen pää, hyvä ylälinja. Seisoo ja liikkuu erinomaisesti, 

hyvä rinta & eturinta, vahva selkä, hyvä luusto. Hyvät tehokkaat, yhdensuuntaiset liikkeet, pitkät askeleet, ei ongelmaa 

vaihtaa nopeutta ravissa. Hyvä hännän kiinnitys & kanto, erinomaisessa näyttelykunnossa, hyvin esitetty. 

Ovunque Di Fanum Fortunae FI44999/09 AVO EH 

Korkea, iso, raskas, melko lyhyt runko, raskas pää. Pitkä kuono, kapea edestä, syvä pitkä rinta, lyhyt selkä, hyvä säkä. 

Hyvin suora edestä & takaa, kapea edestä, hyvä hännän kiinnitys & kanto. Energiset liikkeet, kompensoi hyvin 

takakulmaukset ravissa, varautunut luonne, tasapainoinen, hyvässä näyttelykunnossa, hyvä symmetrinen väritys. 

Vinkizz Maranello FIN52075/06 AVO EVA 

Raskas, vahva, korkea ja iso, raskas pää. Hyvä kaula, hyvä ylälinja, melko pitkä runko, ontuu vasenta etujalkaa, ei voida 

arvostella, kaiken kaikkiaan mukava uros. 

Zweierteam Napellus FIN51019/07 VAL ERI1 PU4 

Erittäin miellyttävä uros, melko korkea  & voimakas & raskas, hyvä urosmainen pää, hyvin pitkä valkoinen nuoli 

nousee ylös kaulaan, hyvä ylälinja, hyvä säkä, vahva luusto, hyvät kulmaukset. Leveä, syvä, pitkä, hyvin muodostunut 

rinta, hyvä hännän kiinnitys ja kanto, hyvä paino. Helpot, hyvin maatavoittavat liikkeet, pitkät askeleet. Hieman kapea 

takaa, hyvässä kunnossa, kaunis turkki. 

Uj Jézuska Av Lee Armand FIN35273/08 VAL ERI2 

Miellyttävä valio uros, erinomainen seistessä ja liikkeessä, melko kompakti, hyvä pää. Hyvä ylälinja, hyvin 

kulmautunut, hyvin muodostunut rinta, lihaksikas,  hyvä hännän kiinnitys & kanto. Symmetrinen väritys. Hieman outo 

ilme, hyvässä kunnossa, hyvä luonne, päässä saisi olla vähemmän valkoista. 

Maroussia Odysseus-Oensis FIN25347/00 VET ERI1 ROP-VET 

Hyvä, tyypillinen veteraani, hyvä koko & hyvät mittasuhteet, esitetään erinomaisessa näyttelykunnossa. Siro pää. Hyvä 

ylälinja.  Hieman jäykkä, liikkeet eivät ole notkeat, mutta ovat yhdensuuntaiset ja riittävän tehokkaat. Hyvin leveä 

etuosa, hyvä väri. Hyvä yhteistyöhaluinen luonne, ystävällinen. 

Tassupihan Andrina FI46673/09 JUN ERI2 

Tyypiltään narttumainen, hyvä koko & hyvät mittasuhteet, hyvin kehittynyt, seistessä hyvä silhuetti, hyvä pää,  hieman 

kaareva selkä. Rinta ei ole vielä täysin kehittynyt, hyvä luusto, erinomainen runko, hyvä hännän kiinnitys ja kanto. 

Keskinkertaiset takakulmaukset, hieman kapea takaa, mutta tehokas sivuliike. Energinen & jäntevä, päässä saisi olla 

vähemmän valkoista väriä, joka on symmetrinen muodoltaan.  Ihana ilme, hyvä luonne. 

Zweierteam Qulmaria FI44806/09 JUN ERI1 

Hyvin kuiva ja lihaksikas rakenteeltaan. Painoa saisi olla enemmän ja parempi näyttelykunto. Hyvä pää, hyvä ylälinja. 

Rinta ja eturinta saisivat olla laajemmat. Hyvä luusto, hyvät kulmaukset. Hyvät,  tehokkaat yhdensuuntaiset liikkeet, 

pitkät askeleet, hyvin energinen, ystävällinen, lyhyt, mutta hyvän tyyppinen turkki, hyvä symmetrinen väritys. 

Iita FI27677/09 NUO EH2 

Hyvän kokoinen narttu,  näyttelyasenne puuttuu,  pitää päätä alhaalla, hieman kaareva selkä ja laskeva lantio. 

Keskinkertaiset kulmaukset, laaja rinta, hyvin lyhyt kaula, riittävän tehokas sivuliike, etutassut kääntyvät sisäänpäin. 

Hieman sirppimäinen takaosa, hyvin alas kiinnittynyt häntä ja alhainen hännän kanto. Hyvässä kunnossa, ystävällinen 

luonne, hyvä väri. 

Ireen vom Gipfelfeuer FI51488/09 NUO ERI1 PN2 SERT 

Hyvin kaunis narttu seistessä ja liikkeessä, hyvä koko ja hyvät mittasuhteet. Elegantti, voimakas, ylpeä. Kaunis, 

narttumainen pää, jossa hyvä otsapenger, pitkä kaula, korkea säkä, vahva selkä.  Korkea hännän kiinnitys, hyvä rinta, 

hyvä runko, hyvä luusto, hyvin tehokas liikkeessä, pitkät askeleet.  Hieman kapea takaa, kääntää hieman etutassuja 

sisäänpäin, hyvä turkki ja väri. Hyvin ystävällinen & tasapainoinen luonne, hyvin esitetty. 

Bellaffen Estelle FIN52737/08 AVO ERI2 PN4 

Miellyttävä, narttumainen, hyvän kokoinen. Hieman pitkä runko, näyttää hieman matalajalkaiselta. Hyvä pää, hieman 

liian pitkä kuono, hyvä ylälinja, leveä rinta, hyvä eturinta. Hyvä luusto, keskinkertaiset kulmaukset, hyvä hännän 

kiinnitys & kanto. Hyvä, tehokas, voimakas ravi, hieman pihtikinttuinen, lihaksikas. Seistessä hieman takakorkea, 

hyvässä kunnossa, hyvä väri, hyvä turkki. 

Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO EH 

Melko raskas, pitkä runko, hyvin leveä rinta, etutassut kääntyvät sisäänpäin. Hyvä narttumainen pää, purennassa 

ongelma, hieman yläpurenta ja menee ristiin.  Vahva selkä, hieman pihtikinttuinen ja suora takaa. Raskaat, jäykät ja 

harppovat liikkeet, ravaa raskaasti lyhyillä askelilla. Hyvin laaja rinta, hyvä luusto, liian painava. Hyvä symmetrinen 



väritys, hyvä turkki, hyvin ystävällinen. 

Gunhild vom Gipfelfeuer FIN50881/07 AVO ERI1 PN3 VASERT 

Matalat jalat, hyvä pää, hyvä ylälinja. Hyvä laaja rinta, kääntää tassuja ulospäin seistessä ja liikkeessä. Keskinkertaiset 

kulmaukset, yhdensuuntaiset ja tehokkaat sivuliikkeet.  Hyvin innokas ja valpas, hieman pihtikinttuinen takaa etenkin 

seistessä, matala kinner. Hyvässä näyttelykunnossa, hyvä turkki & väri. 

Jaarlin Baltic-Pearl FIN43523/07 AVO EH 

Narttumainen tyyppi, hyvä koko & hyvät mittasuhteet. Hieman raskas pää, liian paljon valkoista päässä, outo ilme. 

Hyvä ylälinja, leveä rinta, hyvin leveä etuosa, hyvä luusto, hännän  kiinnitys & kanto saisi olla parempi. Parempi 

seistessä kuin liikkeessä, hieman harppovat liikkeet etenkin takana. Hyvin löysät kyynärpäät ja välikämmenet, 

takakulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvä luonne, hyvässä näyttelykunnossa. 

Riccarron One Smiling Sun FIN52418/05 AVO ERI 

Hyvin miellyttävä narttu, erinomainen tyyppi, hyvä narttumainen pää, kaunis ilme. Erinomainen ylälinja, korkealle 

kiinnittynyt häntä & kantaa häntänsä korkealla. Laaja rinta & eturinta, hyvin tasapainoinen, hyvä etu- ja takaoksa, hyvä 

seistessä ja liikkeessä, tehokas, yhdensuuntainen, energinen, tyypillinen. Hyvässä kunnossa, ystävällinen, hyvä väri. 

Vinkizz Mary Poppins FIN52079/06 AVO ERI3 

Melko vahva & raskas, hyvä narttumainen pää. Hyvä ylälinja, erinomainen seistessä ja liikkeessä, hyvin sopusuhtainen. 

Hyvä luusto, hyvät kulmaukset, hyvän mallinen, syvä & pitkä rinta, erinomainen paino, hieman laskeva takaosa. Hyvät, 

tehokkaat, tyypilliset, yhdensuuntaiset liikkeet, takaosa saisi olla hieman leveämpi. 

Zweierteam Japonica FIN30263/05 AVO ERI4 

Energinen, voimakas, melko raskas. Hieman pitkä kuono, paljon karvaa hännässä ja takaosassa. Leveä edestä, hyvän 

mallinen, vahva selkä. Hyvin vahva luusto, päässä saisi olla vähemmän valkoista. Hieman harppovat takaliikkeet. 

Hyvin tiiviit tassut, hieman liian raskas ja massiivinen nartuksi, ei kovin elegantti. Hyvässä kunnossa, hyvät tehokkaat 

liikkeet, hyvä tiheä turkki. 

Goldbear´s Qismet FIN16049/07 VAL ERI1 PN1 VSP 

Miellyttävä, elegantti valio narttu. Erinomainen pää, merkit eivät ole symmetriset. Kaunis ylälinja, hyvä hännän 

kiinnitys & kanto. Hieman pitkä runko, mutta vielä sopusuhtainen. Vahva luusto, hyvä rinta & eturinta, hyvin puhdas 

turkki ja valkoiset merkit. Hyvin kulmautunut, hännän kiinnitys saisi olla parempi. Hyvin tehokkaat liikkeet, hieman 

kapea takaa. Erinomaisessa näyttelykunnossa, hyvä luonne. 

Zweierteam Ixora FIN39830/04 VAL ERI2 

Melko raskas ja jalostuskunnossa, melko pieni narttumainen pää kokoon nähden. Hieman kihara turkki. Vahva selkä, 

hyvä luusto. Raskaat mutta hyvin tehokkaat, helposti maatavoittavat, yhdensuuntaiset  liikkeet. Kääntää etutassuja 

sisäänpäin. Hyvä luonne, painoa saisi olla vähemmän. 

Nadeza vom Letzacher FIN14093/03 VET EH1 

9-vuotias, esitettään erinomaisessa näyttelykunnossa. Hyvä turkki, paino ja turkin kunto. Hyvä, mutta hieman raskas 

pää. Vahva luusto, hyvä rinta, hyvin täyttynyt runko. Kääntää etutassuja hieman  sisäänpäin. Raskaat & hieman jäykät 

takaliikkeet, saisivat olla tehokkaammat & jäntevämmät paremmalla potkulla. Ystävällinen, yhteistyöhaluinen. 

Riccarron Honey Bunny FIN40908/02 VET EH3 

Hyvä koko, melko lyhyt & kevyt, ei ole tarpeeksi painoa. Hyvä narttumainen pää, suora & leveä etuosa, rinta saisi olla 

laajempi. Hieman heikko selkä ja hieman kihara turkki, keskinkertaiset kulmaukset. Ravi saisi olla tehokkaampaa ja 

paremmalla potkulla. Hyvä luonne, hyvä symmetrinen pigmentti, päässä hieman liikaa ja on epäsäännöllinen. 

Thalys v.d. Buut Vrij Hoeve FIN11527/06 VET EH2 

9-vuotias, esitetään hyvässä kunnossa, hyvä narttumainen pää, hyvä ylälinja. Lyhyt runko, hyvä rinta, hyvin kapeat etu- 

ja takaliikkeet, hyvät tehokkaat sivuliikkeet pitkillä askelilla. Hyvä valkoinen väritys, mutta rungossa väri ei ole aivan 

musta. Hyvän tyyppinen turkki, hyvä luusto, vahva selkä, hyvät kulmaukset, hyvä luonne. 

 

 


