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Alpigiano Felice Fermo FIN 4473/09 JUN EH 

Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvärunkoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. Ikäisekseen hyvä pään 

vahvuus. Hieman korostunut otsapenger. Korvat voisivat olla korkeammalle asettuneet. Vielä kapea-asentoiset hieman 

ulkokierteiset raajat. Liikkuu herkästi peitsaten. Kantaa häntäänsä hyvin. Vielä löysät etuliikkeet. 

Berlida Cedro FIN41055/09 JUN EH 

Mittasuhteiltaan oikea rungoltaan vielä kapea nuori uros, jolla voisi olla hieman voimakkaampi luusto. Hyvät pään 

mittasuhteet. Kuono-osa saa vahvistua. Kauniit tummat silmät, hyvin asettuneet korvat. Vielä kapea-asentoiset eturaajat. 

Kantaa häntäänsä korkealla. Hyvät takaliikkeet. Tarvitsee aikaa. 

Bernarossa Jetro FIN59559/09 JUN EVA 

Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, vahva luustoinen ja runkoinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori uros. Hyvät 

pään mittasuhteet ja pään vahvuus. Hyvin asettuneet korvat. Sopivasti kulmautunut. Hyvät raajat. Tyypiltään 

erinomainen koira, joka valitettavasti ontuu takajalkaansa. 

Berndante Hercules-Fun FIN51552/09 JUN H 

Vahvaluustoinen ja runkoinen nuori uros, joka esitetään tänään kovin löysässä kunnossa. Hyvät pään mittasuhteet. 

Hieman korostunut otsapenger. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Oikeanlaatuinen karvapeite. Ylälinja köyristyy 

kovasti liikkeessä ja liikkuu herkästi peitsaten. Liikkeet saavat tasapainottua. 

Berndream’s Copy Of My Fun-Dad FI19648/10 JUN ERI4 

Mittasuhteiltaan tyypillinen, vahvaluustoinen, vielä aavistuksen ilmava, mutta sopusuhtainen nuori uros. Hyvät pään 

mittasuhteet. Oikein asettuneet korvat. Kauniit tummat silmät. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä 

askeleella. Vielä hieman ahtaat etuliikkeet. Hyvä karvapeite. 

Bernoban Tossunhaju FIN49138/09 JUN ERI 

Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, hieman hoikassa kunnossa esitetty. Hyväluustoinen nuori uros. Ikäisekseen hyvä pään 

vahvuus ja hyvät mittasuhteet. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvät käpälät. Sopivasti kulmautunut takaa. 

Vielä hieman löysät etuliikkeet, iloinen häntä. 

Berondan Bentley FI60519/09 JUN ERI4 

Vahvaluustoinen ja runkoinen, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt nuori uros. Hyvät pään mittasuhteet ja pään 

vahvuus, mutta pää on vielä hieman pieni runkoon nähden.  Hyvä kaula, oikea-asentoiset eturaajat, mutta voisi olla 

paremmin kulmautunut edestä. Hyvät käpälät. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin hyvällä taka-askeleella. 

Black Amiikos Rigobert Redert FIN44698/09 JUN ERI 

Vahvaluustoinen mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan sopusuhtainen, vielä hoikassa kunnossa esiintyvä nuori uros. Hyvä 

pään vahvuus. Oikein asettuneet korvat. Tyypillinen ilme. Sopivasti kulmautuneet raajat. Oikea ylälinja, varsin hyvin 

kannettu häntä. Liikkuu hyvin. 

Douglas From Balihara Ranch FI11371/10 JUN EH 

Vahvaluustoinen ja runkoinen, mittasuhteiltaan sopiva nuori uros. Hyvä pään vahvuus ja pään mittasuhteet. hyvin 

asettuneet korvat. Lyhyehkö kaula. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeite, hyvät värimerkit. Turhan korkealla 

kannettu häntä. Karvattomat silmäluomet. Liikkuu hyvällä askeleella. Häntä kiertyy ajoittain selälle. 

Goldbear’s Tic Tac FI533347/09 JUN ERI1 PU4 VASERT 

Vahvaluustoinen, sopusuhtaisesti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea nuori uros. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvä pään 

vahvuus. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja, hyvät käpälät. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella edestä ja takaa. Karvapeite ei parhaimmillaan. 

Goldbear’s U Put A Spell On Me FI17165/10 JUN EH 

Rungoltaan hyvin kehittynyt nuori uros, jolla hyvä luuston vahvuus. Saa kasvaa lisää korkeutta. Ikäisekseen hyvä pään 

vahvuus ja oikeat pään mittasuhteet. Purenta saisi olla parempi. Hyvä kaula. Sopivasti kulmautuneet raajat. Selkä pyörii 

vielä liikkeessä, hyvät takaliikkeet. Kauttaaltaan liikkeessä vielä löysyyttä. Karvapeite ei parhaimmillaan. 

Revalrose Alois FIN55389/09 JUN ERI2 

Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, vahvaluustoinen ja runkoinen, hyvin kehittynyt nuori uros. Hyvä pään vahvuus, mutta 

turhan korostunut otsapenger. Hyvä runko, hieman takakorkeassa vaiheessa, joka näkyy liikkeessä. Kantaa häntäänsä 

hyvin. Hieman taka-ahtaat liikkeet, hyvät etuliikkeet ja varsin hyvä askelpituus sivusta. 

Tassupihan Agricolix JUN EH 

Hyväluustoinen ja runkoinen nuori uros. Vielä kovin kapea kuono-osa. hyvin asettuneet korvat. Huulet voisi olla 

tiiviimmät. Sopivasti kulmautuneet raajat. Kantaa häntäänsä turhan korkealla. Hyvät värimerkit, vielä ahtaat 

takaliikkeet ja löysät etuliikkeet. 

Bernerdalens Emir FIN25932/09 NUO EH2 

Mittasuhteiltaan , kehitysvaiheessa esitetty nuori uros. Vielä kapea kuono-osa, purenta saisi olla tasaisempi. Huulet 

voisi olla tiiviimmät. Sopivasti kulmautuneet raajat. Ahtaat takaliikkeet ja hieman sisäkierteiset etuliikkeet. Liikkuu 

varsin hyvällä askelpituudella.  

Fonacot’s Judicious Joe FIN27333/09 NUO ERI1 

Pienikokoinen , mutta mitoissa pysyvä vahvaluustoinen uros, jolla erittäin hyvä rakenne. Kaunisilmeinen pää, jossa 



hyvä vahvuus, hyvät mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat. Hyvin  kulmautuneet raajat. Hyvät värimerkit. Hyvä 

ylälinja. Turhan ylhäällä kannettu häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. 

Asso v.d. Hausmatt FIN32271/08 AVO EH 

Mittasuhteitaan oikea uros, jolla saisi olla kokoon nähden voimakkaampi luusto. Hieman tuhdissa kunnossa. Sopiva 

pään vahvuus. Melko korostunut otsapenger. Hieman pyöreät silmät. Hyvä rintakehän syvyys. Hyvä ylälinja. Hyvin 

kannettu häntä. Hyvät edestakaiset liikkeet, mutta sivuliikkeet tulisi olla tehokkaammat. Hyvät tiiviit käpälät. 

Bendoran Bartolomedenzel FIN54996/08 AVO ERI4 

Vahvaluustoinen ja runkoinen, sopusuhtaisesti rakentunut uros. Hyvä pään vahvuus ja pään mittasuhteet. Hyvin 

asettuneet korvat. Hieman vaaleat silmät. Sopusuhtaisesti kulmautunut. Hyvä ylälinja ja hyvin kannettu häntä. Liikkuu 

hyvällä askelpituudella edestä ja takaa. 

Beneco’s Dumbo FIN44808/06 AVO EH 

Vahvaluustoinen, mutta turhan pitkän matalaa yleisvaikutelmaa antava uros. Hyvä pään vahvuus ha pään mittasuhteet. 

Oikein asettuneet korvat. Hyvä eturinta. Kantaa häntäänsä turhan korkealla. Liikkuu ahtaasti takaa, löysästi edestä. 

Hieman kapea-asentoiset eturaajat, jotka voisi olla suuremmat. Kääntää etujalkaansa. 

Bollbölen Ludwig AVO H 

Kovin ilmavan yleisvaikutelman antava uros, joka köyristää herkästi ylälinjaansa. Sopiva pään vahvuus. Oikeat pään 

mittasuhteet. Hieman alas asettuneet korvat. Kapea-asentoiset ulkokierteiset eturaajat. Kinnerahdas takaa. Karvapeite ei 

parhaimmillaan. Tulisi liikkua huomattavasti tehokkaammin, askel jaa lyhyeksi. 

Claude-Niilo de vico Fortianae FIN33970/09 AVO H 

Vahvaluustoinen turhan kapearunkoinen uros, joka ei ole parhaassa korvapeitteessä. Hieman kapea kuono-osa ja 

lähekkäin asettuneet silmät. Valkoinen väri menee kuonossa toiselta puolen yli suupielen. Voisi olla paremmin 

kulmautunut edestä ja takaa. Kantaa häntäänsä varsin hyvin. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta liikkuu kovin 

löysästi edestä ja ahtaasti takaa. 

Funatic SpongeBob FIN54673/06 AVO ERI3 

Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, hyvärunkoinen ja luustoinen, hyvin rakentunut uros. Hieman pieni pää runkoon nähden, 

mutta hyvät mittasuhteet. Oikein asettuneet korvat. Purenta voisi olla parempi. Hieman lyhyt karva. Hyvä runko ja 

hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvät takaliikkeet, hieman löysät etuliikkeet. 

Janipan Tuukka FIN52683/08 AVO ERI1 PU2 SERT MVA VACACIB 

Sopusuhtaisesti rakentunut hyvä luustoinen ja runkoinen tasapainoinen uros, joka antaa tässä karvapeitteessä ikäistään 

nuoremman vaikutelman. Kauniisti asettuneet korvat. Ilmeikäs pää, hyvä pään vahvuus. Hyvin kulmautuneet raajat, 

hyvä ylälinja. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvin takaa ja edestä. 

Life Spring’s Marvelous FIN4951/07 AVO EH 

Tukeva runkoinen, riittävä luustoinen uros, jolla runko ja raajat eivät ole aivan tasapainossa keskenään. Koon 

alarajoilla. Hyvät pään mittasuhteet. Oikein asettuneet korvat. Hieman lyhyt kaula. Liikkeessä selkä painuu. Tulisi 

liikkua tehokkaammin. Oikeat värimerkit. 

Sennenhund Rossii RKF2189048 AVO ERI2 

Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen uros, jolla riittävä rungon tilavuus. Hyvät pään mittasuhteet ja pään 

vahvuus. Hieman löysät huulet. Hyvät tiiviit käpälät. Hyvä eturinta, hyvä ylälinja. Kantaa häntäänsä hyvin. Hyvät 

etuliikkeet ja takaliikkeet. 

Bernarossa Girandola FIN35202/08 VAL ERI3 

Mittasuhteiltaan tyypillinen, kokoonsa nähden riittävärunkoinen uros.  Oikeat pään mittasuhteet. Hieman korostunut 

otsapenger. Oikein asettuneet korvat. Hyvät käpälät. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvin kulmautunut 

takaa. Kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu hyvällä askeleella edestä ja takaa. 

Funatic Roquefort FIN50216/07 VAL ERI2 PU3 

Hyväluustoinen, riittävärunkoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvin rakentunut uros.  Oikeat pään mittasuhteet. Riittävä 

kuonon vahvuus. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä eturinta ja hyvin kulmautuneet raajat. Oikea karvapeite. 

Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin edestä ja takaa. 

Funatic Taittinger FIN46738/06 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP RYP2 

Vahvaluustoinen ja runkoinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen, hyvin rakentunut uros. Hyvä pään vahvuus, hyvät pään 

mittasuhteet. Oikein asettuneet korvat. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu 

hyvällä askeleella. Hyvä karvapeite. 

Life Spring’s Manpower FIN24950/07 VAL ERI4 

Hieman niukassa karvapeitteessä esitetty hyväluustoinen ja runkoinen uros. Hyvä pään vahvuus ja pään mittasuhteet. 

Hieman pyöreät silmät. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä ylälinja. Kantaa häntänsä hyvin. 

Hieman löysät etuliikkeet. 

Alpigiano Felice Flariana FIN54478/09 JUN EVA 

Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan sopiva, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori narttu. Hyvä pään mittasuhteet, hieman 

kostunut otsapenger ja hieman pyöreät silmät. Riittävästi kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Hyvä ylälinja. Hyvin 

kannettu häntä. Ontuu nyt toista etujalkaansa eikä pääse kunnolla liikkeeseen siitä johtuen eva. 

Bernarossa Jade FIN56563/09 JUN EH3 



Vahvaluustoinen, selvän sukupuolileiman omaava nuori narttu. Hyvät pään mittasuhteet, mutta pää saa kauttaaltaan 

vahvistua. Hyvin asettuneet korvat. Turhan pyöreät silmät. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, sopivasti takaa. 

Hyvä ylälinja. Liikkuu vielä löysästi edestä, ahtaasti takaa. 

Berndream’s Caramel  Geisha-Fun FI19651/10 JUN EH 

vahvaluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, koon ala rajoilla oleva 9kk ikäinen narttu, joka saa vielä kasvaa. 

Ikäisekseen hyvä karva. Hyvin asettuneet korvat. Sopivasti kulmautunut. Hieman takakorkeassa vaiheessa. Tarvitsee 

vielä kehätottumusta. Liikkuu varsin hyvällä askeleella. 

Berndream’s Coconut Geisha-Fun FI19653/10 JUN EH 

Hieman vaivautuneesti esiintyvä, mittasuhteiltaan oikea 9kk ikäöinen narttu, joka saa tiivistyä. Kauniisti asettuneet 

korvat. Kauniit tummat silmät. Vielä kevyt kuono-osa. Hieman takakorkeassa vaiheessa. Kantaa häntäänsä hyvin. 

Liikkuu varsin hyvällä askeleella. 

Berndream’s Copy Of Geisha-Fun FI19652/10 JUN ERI1 PN3 SERT 

Hyväluustoinen, mittasuhteiltaan kaunis, sopusuhtainen 9kk narttu, joka esiintyy hieman takakorkeassa vaiheessa. 

Ikäisekseen hyvä pään vahvuus. Tyypillisesti kulmautunut takaa. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Liikkuu 

hyvällä askeleella edestä ja takaa. 

Black Amiikos Rachelina Richa FIN44699/09 JUN EH 

Vielä kovin pentumainen, hyväluustoinen, aikaa tarvitseva, mittasuhteiltaan oikea nuori narttu. reipas iloinen käytös. 

Ikäisekseen hyvä pään vahvuus. Hyvin asettuneet korvat. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, sopivasti takaa. 

Hyvin kannettu häntä. Vielä hieman ahtaat takaliikkeet. 

Bollbölen Nebo Naomi FIN51718/09 JUN ERI2 

Mittasuhteiltaan tyypillinen, hyvin rakentunut nuori narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Ikäisekseen hyvä pään vahvuus 

oikeat mittasuhteet. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä runko. Hieman pehmeä selkä liikkeessä. Liikkuu hyvällä 

askeleella, hyvin takaa, löysästi edestä. 

Dandybern Elisabeth FI10050/10 JUN EH4 

Mittasuhteiltaan tyypillinen, hyväluustoinen, vielä hieman ilmava nuori narttu. Hyvät pään mittasuhteet. Kauniisti 

asettuneet korvat. Kapea-asentoiset eturaajat. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvä runko. Hyvä karvapeite. 

Hyvä ylälinja. Voisi liikkua tehokkaammalla askeleella. Vielä löysät etuliikkeet, ahtaat takaliikkeet. 

Pandemian Cum Tetani FI60678/09 JUN H 

Tänään karvansa tiputtaneella nuori narttu. Riittävä luuston vahvuus. Saa kauttaaltaan kehittyä. Kuono-osa saa 

vahvistua. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä takaa. Kauniisti kannetut korvat. Liikkeessä köyristää 

selkäänsä ja pyrkii peitsaamaan. Vielä löysät etuliikkeet. Ei näyttelykunnossa. tarvitsee aikaa. 

Pandemian Cum Vaccin FI60680/09 JUN EH 

Mittasuhteiltaan oikea, riittävä luustoinen vielä kevytrunkoinen, varsin hyvin rakentunut narttu. Pää saa kauttaaltaan 

vahvistua. Kauniisti asettuneet korvat. Vaaleat silmät. Hyvin kaumautunut. Saisi liikkua pidemmällä askeleella. 

Liikkeessä peitsaa. 

Bernario Daydream FIN25432/09 NUO ERI3 

Tilavarunkoinen, riittäväluustoinen, hieman laiskasti esiintyvä nuori narttu. Kuono-osa saa vahvistua. Hieman pyöreät 

ja vaaleat silmät. Hyvä runko. Sopivasti kulmautunut. Hyvä ylälinja. Kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu hyvällä 

askeleella. Hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet. 

Dear Delilah von der Maburg FIN 49036/09 NUO EH4 

Tilavarunkoinen, riittäväluustoinen narttu, joka tässä vaiheessa kovin takakorkea. Hyvät pään mittasuhteet. Pää saa 

vahvistua. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvä runko, hyvät käpälät. Ylälinja on notkolla liikkeessä.Turhan 

ahtaat etuliikkeet. 

Diamond  Nella von der Maburg FIN49025/09 NUO EH 

Mittasuhteiltaan oikea nuori narttu, joka esitetään tänään niukassa karvapeitteessä. Hyvä runko. Ikäisekseen hyvä pään 

vahvuus. Voisi olla paremmin kulmautunut. Kantaa häntäänsä turhan korkealla. Hyvät takaliikkeet, hieman löysät 

etuliikkeet. 

Fonacot’s Joyful Jessica FIN27331/09 NUO ERI1 

Hyväluustoinen ja runkoinen, sopusuhtainen, tasapainoisesti rakentunut nuori narttu. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvä 

pään vahvuus. Turhan vaaleat silmät, hyvä ylälinja. Kauniisti kannettu häntä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, löysä 

edestä. 

Luise von Wiesmadern FI38217/10 NUO EH 

Riittävä luustoinen, vielä aikaa tarvitseva nuori narttu, joka antaa tässä kehitysvaiheessa hieman ilmavan 

yleisvaikutuksen. Kauniisti asettuneet korvat. Riittävästi kulmautuneet raajat. Kantaa häntäänsä hyvin. Vielä löysät 

etuliikkeet, hyvät takaa. 

Shedcape DelinaFIN22909/09 NUO ERI2 

Tilavarunkoinen, sopusuhtaisesti rakentunut, hyväluustoinen narttu. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvä eturinta. Hyvät 

etukulmaukset. Hyvin kannettu häntä, hieman ahtaat takaliikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvät käpälät. 

Bernario Chinon FIN43038/08 AVO ERI 

Vahvaluustoinen ja runkoinen, ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Hyvä pään vahvuus ja mittasuhteet. Hyvin 



asettuneet korvat. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä ylälinja. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä 

askeleella, hieman leveästi takaa. 

Bernarossa Gemma FIN35204/08 AVO ERI3 

Hyväluustoinen ja runkoinen, kauniissa näyttelykunnossa esitetty narttu. Hyvä pään vahvuus, oikeat pään mittasuhteet. 

Hieman pyöreät silmät. Riittävästi kulmautunut edestä Hyvät käpälät. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. 

Hieman ahtaat takaliikkeet. 

Bernarossa Huanita FIN50837/08 AVO ERI1 PN4 VASERT 

Hyväluustoinen ja runkoinen, sopusuhtaisesti rakentunut narttu. Hyvä pään vahvuus, hyvä pään mittasuhteet. Kauniisti 

asettuneet korvat. Turhan vaaleat ja pyöreät silmät. hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä. Hieman pehmeät 

liikkeet, hyvät takaliikkeet. Voisi kantaa häntäänsä paremmin. 

Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO ERI 

Tilavarunkoinen, hyväluustoinen narttu. Hyvät pään mittasuhteet ja hyvä pään vahvuus. Hyvin kauniisti asettuneet 

korvat. Purenta saisi olla parempi. Liikkuu hyvällä askeleella kun pääsee vauhtiin. Hieman ahtaat etuliikkeet. Hyvä 

karva. 

Bernoban Vesirinkeli FIN48922/08 AVO EH 

Tilavarunkoinen narttu, jolla voisi olla kokoonsa nähden voimakkaampi luusto. Oikeat pään mittasuhteet, mutta pää on 

hieman pieni runkoon nähden. Kevyt kuono-osa. Hyvät silmät. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu varsin hyvällä 

askeleella. Etuliikkeet tulisi olla paremmat. 

Bianco-Neri Snowstorm FIN23824/08 AVO EH 

Tilavarunkoinen narttu, joka esiintyy hieman varautuneesti. Luusto voisi olla voimakkaampi runkoon nähden. Hyvät 

pään mittasuhteet. Hyvät silmät. Kauniisti asettuneet korvat. Hyvin kulmautunut, hyvät käpälät. Ylälinja on pehmeä. 

Liikkeessä kantaa häntänsä hyvin. Hieman ahtaat takaliikkeet. 

Funatic Razzmatazz FIN50217/07 AVO ERI2 

Vahvarunkoinen ja luustoinen, hyvin rakentunut. Hieman kapea kuono-osa. Kauniit tummat silmät. Hyvin 

kulmautunueet raajat. Hyvä eturinta. Hyvä ylälinja liikkeessä. Liikkuu tehokkaasti hyvällä askeleella. Hyvät 

takaliikkeet. 

Funatic Riesling FIN50218/07 AVO ERI4 

Hyvin rakentunut, sopusuhtainen narttu, joka ei ole tänään parhaassa karvapeitteessä. Hyvä pään vahvuus. Hyvä 

eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja liikkeessä. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvin 

edestä ja takaa. 

Hexa-Han Unelma FIN15660/07 AVO EH 

Löysässä kunnossa esitetty ilmavarunkoinen, kokonaisuuteen nähden tilavaluustoinen narttu. Kaunisilmeinen pää, jossa 

hyvä vahvuus. Hyvät silmät. Hyvin kulmautunut. Kantaa häntäänsä turhan korkealla, liikkuu hyvin. 

Riccarron Nami Nami HIN49101/05 AVO EH 

Hieman pitkän yleisvaikutelman antava narttu. Tilavarunkoinen, vahvaluustoinen. Hyvä pään vahvuus. Turhan vaaleat 

silmät. Hyvin kulmautuneet raajat. Kantaa häntäänsä turhan korkealla. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta ahtaasti takaa. 

Pyrkii peitsaamaan liikkeessä. 

Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO EH 

Tilavarunkoinen, hyväluustoinen narttu, joka esitetään hieman kuivassa karvapeitteessä. Hyvät pään mittasuhteet ja 

pään vahvuus. Turhan vaaleat silmät. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa. Ylälinja pyörii 

liikkeessä. Hyvät takaliikkeet. Ei parhaassa näyttelykunnossa. 

Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 VAL ERI4 

Tilavarunkoinen, hieman matalan vaikutuksen antava narttu. Hyvä pään vahvuus ja mittasuhteet. Hieman vaaleat ja 

pyöreät silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeite. Hyvä ylälinja. hyvin kannettu 

häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä. 

Berndante Geisha Ciril FIN36292/07 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP 

Mittasuhteiltaan tyypillinen, sopusuhtainen, tasapainoinen narttu. Hyvä pään vahvuus. Hyvät silmät ja hyvin asettuneet 

korvat. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askeleella, liikkuu hyvin. Hyvä ylälinja. 

Fonacot’s Happy Halliwell FIN36675/05 VAL ERI3 

Mittasuhteiltaan, ääriviivoiltaan, sopusuhtainen, tasapainoisesti rakentunut narttu. Kaunisilmeinen pää- hyvin 

kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeite. Tosi hyvä ylälinja liikkeessä. Liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä. 

Funatic Vanity Fair FIN32299/04 VAL ERI2 PN2 

Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, hyvin rakentunut, riittävärunkoinen ja luustoinen narttu. Hieman vaaleat silmät. Melko 

korostunut otsapenger. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja liikkeessä. Hyvin kannettu häntä.  Hyvin takaa ja 

edestä. 

 

 


