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Alpigiano Felice Fermo 54473/09 JUN ERI1 HeJW-10 

Iso uros, tyylikäs ja tasapainoinen, hyvä kuono-osa, liikaa otsapengertä, hyvä pigmentti, erittäin hyvä kaula, vahva 

selkä, erinomaiset raajat ja tassut, tarvitsee paremmat etukulmaukset, hyvät kulmaukset takana, hyvä runko ikäisekseen, 

etutassut kääntyvät ulospäin, eturinnan tulee kehittyä, liikkuu erinomaisesti sivusta, vakaa edestä ja takaa, hyvä turkki, 

ihana luonne.  

Bernarossa Jetro 59559/09 JUN H 

Keskikokoinen, tänään hiukan matalalta ja pitkänomaiselta. Kallon tarvitsee kehittyä. Melko hyvä kuono-osa. Hyvä 

pigmentti. Lyhyt kaula. Pystyt lavat. Ihana luusto. Hyvä runko ikäisekseen. Melko hyvä takaosa. Erittäin hyvä turkki. 

Liikkuu melko hyvällä askeleella, hiukan ahtaasti takaa, hyvin edestä. 

Berondan Bentley 60519/09 JUN H 

Pieni uros. Hyvin tasapainoinen. Pään tarvitsee kehittyä paljon. Ahdas alaleuka. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Hyvät 

tassut. Riittävä luusto kokoon nähden. Hyvin kehittynyt runko, tarvitsee enemmän kulmauksia eteen ja taakse. Liikkuu 

lyhyellä hiukan jäykällä askeleella. Hyvä turkki ja väritys. Erinomainen luonne.  

Doremis Indian TriQ 10730/10 JUN H 

Erittäin voimakas juniori. Hiukan liian syvä runko. Hyvä pään muoto. Pitää vielä kehittyä. Erinomaiset raajat ja tassut. 

Vahva kaula, mutta pitäisi olla pidempi. Erinomainen eturinta. Hyvin kehittynyt runko tosin hiukan löysät jyrkät lavat. 

Hyvät takakulmaukset. Erittäin kaunis turkki. Valitettavasti on kovin ujo tänään, mikä häiritsee ilmettä ja liikkeitä.  

Goldbear’s Tic Tac 53334/09 JUN EH4 

Tyylikäs juniori. Toivoisin hiukan enemmän raajakorkeutta. Hyvä ilme. Otsapenkereen ja kallon tulee kehittyä. Ihana 

kaula. Hyvä luusto. Melko hyvä runko ja eturinta. Jyrkät lavat. Hyvät takakulmaukset. Selän tulisi olla suorempi. 

Liikkuu hyvin sivusta, etuosan tulee kehittyä. Ahdas alaleuka. 

Goldbear’s U Put A Spell On Me 17165/10 JUN EH 

Keskikokoinen keskivahva koira. Hyvä sivukuva päässä tosin tarvitsee tulla leveämmäksi. Hyvä kaula. Toivoisin lisää 

luustoa. Toivoisin enemmän kaareutuneet kylkiluut. Tarvitsee enemmän massaa. Hyvät takakulmaukset. Hiukan suora 

edestä. Melko hyvä turkki ikäisekseen. Liikkuu hyvin sivusta, tarvitsee vakaantua edestä. Ihana luonne. 

Goldbear’s U Rock My World 17166/10 JUN ERI2 

Erinomainen koko. Hyvin tasapainoinen. Hyvä pään profiili. Tarvitsee vahvemman kallon ja kuono-osan. Vahva kaula. 

Erinomaiset raajat ja tassut. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu tasapainoisesti, riittävän vakaasti ikäisekseen. 

Kaunis turkki. Erinomainen luonne. 

Life Spring’s Peacemaker 51482/09 JUN T 

Pieni, tosin vahva uros. Kapea pää. Hiukan hermostunut ilme. Hyvä kaula. Ulospäin kääntyneet käyrät eturaajat. Liian 

matala. Hyvin kehittynyt runko. Toivoisin paremmat kulmaukset edessä ja takana. Kaunis turkki, erinomaiset lihakset. 

Liikkuu melko hyvin takaa, erittäin pehmeät ja epävakaat liikkeet edessä. Tarvitsee lisää itseluottamusta.  

Maroussia Quantum of Solace 20679/10 JUN EH 

Iso, tyylikäs uros. Hyvä pään profiili, toivoisin tosin, että pää ja kuono kehittyisivät. Hyvä kaula, liian suorat 

kulmaukset edessä. Hyvät tassut, tosin kääntyvät ulospäin. Riittävä runko ja eturinta ikäisekseen, toivoisin hiukan lisää 

polvikulmaa, hyvä turkki ja väritys. Toivoisin paremmin kannetun hännän. Liikkuu erinomaisella taka-askeleella, 

tarvitsee vapaammat ja vakaammat etuaskeleet. 

Revalrose Alois 55389/09 JUN ERI3 

Keskikokoinen uros, hyvin tasapainoinen. Hyvämuotoinen pää, jossa hyvä pehmeä ilme. Vahva kaula. Jyrkät lavat. 

Hyvät raajat  ja tassut. Hyvin kehittynyt runko, hyvä olkavarsi, tarvitsee lisää polvikulmaa. Selkälinjan pitäisi olla 

hiukan suorempi. Liikkuu erittäin hyvällä askeleella, hiukan löysästi edestä. Ihana luonne. 

Alte Sage Ether 25424/09 NUO EH4 

Hyvin kehittynyt, hyvä koko. Melko hyvä pää, jonka tulee vielä kehittyä, erinomainen pigmentti. Vahva kaula. Riittävä 

luusto. Hyvät tassut. Eturinnan tulee kehittyä. Hyvä rungon syvyys, tarvitsisi kaareutuneemmat kylkiluut. Erinomaiset 

takakulmaukset, suora edestä. Hyvä turkki, korkealla kannettu häntä. Melko hyvä askelpituus, tosin etuosan pitää 

kiinteytyä paljon. 

Bernerdalens Emir 25932/09 NUO H 

Hyvä koko, liian pitkä runko. Kuono-osan tulee vahvistua, kallo kehittymässä. Vahva kaula, jyrkkä ja erittäin  raskaat 

lavat. Hyvä luusto. Pehmeät välikämmenet. Hyvin kehittynyt runko ikäisekseen. Tarvitsee hiukan lisää takakulmauksia. 

Hiukan avoin turkki. Ihanat lihakset. Liikkeiden tulee kehittyä etenkin edessä. Mukava luonne. 

Fonacot’s Judicious Joe 27333/09 NUO EH3 

Keskikokoinen voimakas uros. Hiukan matala. Hyvämuotoinen pää, jossa hyvä ilme. Hiukan kalpea kuono. Riittävä 

kaula. Erinomaiset raajat ja tassut. Hyvin kehittynyt ja voimakas eturinta ja runko. Erinomaiset takakulmaukset, 

tarvitsee paremmat etukulmaukset. Kaunis turkki. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, valitettavasti etuliikkeet ovat heikot 

tänään. Erinomainen luonne. 

Goldbear’s Suburban 40610/09 NUO ERI1 PU2 SERT CACIB 



Voimakas. Hyvin tasapainoinen runko. Aavistuksen matalaraajainen. Hyvämuotoinen pää, jossa hyvä ilme. Vahva 

kaula ja selkä. Erinomainen runko ja eturinta, erinomainen luusto. Hienot tassut. Sopivat kulmaukset edessä ja takana. 

Erittäin kaunis ja hyväkuntoinen turkki. Liikkuu tasapainoisesti erittäin hyvällä askelpituudella, hiukan löysä edestä. 

Esiintyy erinomaisesti.  

Revalrose Ali Baba 54068/09 NUO H 

Keskikokoinen. Hyvä rungonpituus. Melko hyvä pää tosin pitää kehittyä. Erittäin lyhyt kaula. Jyrkät lavat. Hyvät raajat 

ja tassut. Eturinnan ja rungon tulee kehittyä. Suorat takakulmaukset, takakorkea. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu lyhyellä ja 

löysällä askeleella. Erittäin mukava luonne. Tarvitsee hiukan lisää kehätottumusta. 

Xantran Cosmopolitan 13085/09 NUO ERI2 PU4 VASERT 

Voimakas, tyylikäs ja tasapainoinen uros. Hyvä pää, joka kehittymässä. Erinomainen kaula. Hyvä luusto. Hiukan suorat 

välikämmenet. Pitkä rintakehä. Hyvä runko ja eturinta. Erittäin hyvin kulmautunut takaosa, toivoisin paremmat 

etukulmaukset. Korkea häntä. Hyvä väri ja väritys. Hiukan kuiva turkki. Liikkuu ihanalla taka-askeleella, tarvitsee 

kehittyä edestä. Erinomainen luonne. 

Espahan Maximus v.t Riskenspark RKF2042697 AVO EH1 

Voimakas uros. Hyvä rungonpituus. Melko hyvä kallo, toivoisin täyteläisemmän silmien alta. Vahva kaula, riittävän 

pitkä. Ihana luusto ja tassut. Liian lyhyet eturaajat. Erinomainen runko. Vahva selkä. Erinomaiset takakulmaukset. Hyvä 

lihaksisto. Melko hyvä turkki. Liikkuu erinomaisella taka-askeleella, erittäin raskaasti ja löysästi edestä. Ihana luonne. 

Life Spring’s Marvelous 24951/07 AVO EH2 

Pieni uros, joka on aivan liian matalaraajainen. Hyvämuotoinen pää, jossa hyvä ilme, tosin voisi olla vahvempi. 

Erinomainen kaula, vahva selkä. Hyvin kehittynyt, kiinteä runko ja eturinta. Tarvitsee enemmän luustoa. Hienot tassut. 

Tarvitsee paremmat kulmaukset edessä ja takana. Hyvä turkki. Ihana lihaksisto. Tarvitsee pidemmän askeleen, 

enemmän ulottuvuutta. Hyvä luonne. 

Maroussia Multiäly Eero 37986/08 AVO H 

Erinomainen koko. Aivan liian pitkä runko. Urosmainen pää. Suuret silmät. Hyvä kaula. Melko hyvä luusto. Hiukan 

pehmeät välikämmenistä ja uloskiertyvät tassut. Hyvä runko, pitkät kylkiluut. Riittävät takakulmaukset, tarvitsee 

paremmat etukulmaukset. Hyvä turkki ja lihaksisto. Liikkuu melko hyvin sivusta, ahtaasti takaa ja epävakaasti edestä. 

Hyvä ryhti. 

Bernarossa Fanalino 57599/07 VAL ERI4 

Keskikokoinen. Hyvä tasapaino. Hyvämuotoinen pää, joka voisi olla vahvempi. Hyvä kaula, vahva selkä. Tarvitsee 

hiukan lisää luustoa. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Melko hyvä runko. Hyvä turkinlaatu ja lihaksisto. Ihanat 

sivuliikkeet, vakaa edestä ja takaa. Hyvä luonne. 

Bernerdalens Brandy RKF2179503 VAL ERI 

Erinomainen koko, voimakas, tasapainoinen. Voimakas, urosmainen pää, hiukan kova ilme. Vahva kaula ja selkä. 

Erinomainen luusto. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta. Ihana takaosa, tarvitsee hiukan paremmat kulmaukset eteen. 

Hiukan heikot välikämmenet. Hyvä turkki ja lihaksisto. Liikkuu erinomaisella taka-askeleella, tulisi olla kiinteämpi 

edestä. 

Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI3 

Keskikokoinen. Tasapainoinen. Hyvämuotoinen pää, jossa hyvä ilme. Voisi olla urosmaisempi. Riittävä kaula. Vahva 

selkä. Hyvät raajat ja tassut. Melko hyvä runko ja eturinta. Erinomainen takaosa, tarvitsee hiukan paremmat 

etukulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, ihanat sivuliikkeet, löysät edestä. Esiintyy erinomaisesti. 

Funatic Roquefort 50216/07 VAL EH 

Erinomainen koko ja tasapaino. Hyvä kallo, kevyt kuono-osa ja alaleuka. Hiukan lyhyt kaula. Tarvitsee lisää eturintaa. 

Hyvät raajat ja tassut. Melko hyvä runko. Riittävät takakulmaukset, tarvitsee paremmat eteen. Hyvä turkki. Liikkuu 

hyvällä askelpituudella tosin vakaus puuttuu etenkin edestä. Löysät silmäluomet häiritsevät ilmettä. Ei liiku puhtaasti 

takaa tänään.  

Funatic Taittinger 46738/06 VAL EH 

Keskikokoinen uros, hyvä tasapaino. Mukava pää ja ilme. Hyvä pigmentti. Erinomainen kaula. Hyvät raajat ja tassut. 

Tarvitsee lisää eturintaa. Melko hyvä runko. Suorat etukulmaukset, erittäin hyvät takakulmaukset tosin pehmeät 

kintereet. Kaunis turkki. Liikkuu pitkällä taka-askeleella tosin puuttuu vakautta, tarvitsee kiinteytyä edestä. 

Life Spring’s Manpower 24950/07 VAL EH 

Keskikokoinen uros. Hyvin tasapainoinen. Tarvitsee vahvemman kuono-osan ja leveämmän alaleuan. Liian suuret 

silmäluomet. Hyvä kaula. Melko hyvä runko ja eturinta. Hyvät raajat ja tassut. Riittävät kulmaukset takana, suora 

edestä. Hyvät sivuliikkeet tosin pehmeät kintereet ja erittäin löysä edestä. Esiintyy hyvin. Erittäin  hyvä turkki. 

Life Spring’s My Way 24954/07 VAL ERI 

Voimakas tyylikäs hyvin tasapainoinen uros. Kaunis urosmainen pää, jossa hyvä ilme. Erinomainen kallon leveys. 

Vahva kaula riittävän pitkä, ihana eturinta. Pitkä, hyvämuotoinen rintakehä, joka on erittäin kiinteä. Hyvät 

takakulmaukset, hiukan pehmeät välikämmenet. Erinomainen turkki. Ihana lihaksisto. Liikkuu erinomaisesti sivusta, 

ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Esiintyy hyvin.  

Private-Stefal Filippe EST02383/07 VAL ERI1 PU1 VSP 



Erinomainen koko, voimakas uros. Hyvin tasapainoinen tosin hiukan lyhytjalkainen. Hyvä urosmainen pää. Vahva 

kaula. Jyrkät ja hiukan raskaat lavat. Erinomaiset raajat ja tassut. Melko hyvät takakulmaukset. Kaunis turkki ja 

turkinlaatu. Hyvä lihaksisto. Liikkuu yhdensuuntaisesti, etuliike voisi olla vapaampi. Esiintyy hyvin. 

Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI2 PU3 

Hyvä koko. Erinomainen rungonpituus. Hyvä kallo, toivoisin täyteläisemmän silmien alta ja leveämmän alaleuan. Hyvä 

kaula. Hyvä runko ja eturinta. Erinomainen luusto. Jyrkät lavat, melko hyvä olkavarsi ja takakulmaukset. Hyvä 

turkinlaatu tosin hiukan lyhyttä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, tarvitsee kiinteytyä edestä. Erinomainen luonne. 

Riccarron Pinocchio 25404/06 VAL EH 

Hyvä koko, voimakas, hiukan pitkänomainen. Riittävä kallo. Tarvitsee täyteläisemmän kuonon ja leveämmän alaleuan. 

Voimakas kaula. Hyvät raajat ja tassut. Melko hyvä runko ja eturinta. Hyvät kulmaukset takana, jyrkkä lapa. Hiukan 

pehmeät välikämmenet. Erittäin kaunis turkki. Liikkuu hyvällä askelpituudella tosin puuttuu draivia ja vakautta takaa, 

löysä edestä. Puuttuu ”menoa”. 

Zweierteam Krameris 31951/05 VAL EH 

Keskikokoinen. Mukava pään muoto. Erittäin ahdas alaleuka. Toivoisin pidemmän kaulan. Hyvä runko. Tarvitsee 

enemmän luustoa. Hyvät tassut. Tarvitsee enemmän etukulmauksia, riittävät takakulmaukset. Liikkuu tasapainoisesti 

tosin askel on hiukan liian lyhyt ja jäykkä. Hyvä turkki ja luonne. 

Alpigiano Felice Fiore 54477/09 JUN EH4 

Erittäin hyvä koko ja tasapaino. Mukava narttumainen pää, jonka tarvitsee kehittyä. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Hyvät 

tassut. Hyvin kehittynyt runko ikäisekseen. Jyrkät lavat, hyvä olkavarsi, melko hyvät takakulmaukset. Hyvä turkki. 

Liikkuu melko hyvällä askeleella tosin tarvitsee enemmän voimaa taakse, etuosan tulee kiinteytyä. Mukava luonne.  

Berndream’s Caramel Geisha-Fun 19651/10 JUN EH 

Keskikokoinen, tasapainoinen runko, hiukan matala. Hiukan kevyt kuono-osa, hyvä kallo. Hyvä kaula ja selkä. 

Voimakas luusto, eturaajat voisivat olla suoremmat. Hiukan pehmeät välikämmenet. Erinomainen takaosa. Hyvä turkki 

ja kunto. Liikkuu hyvin sivusta, tarvitsee tulla paljon kiinteämmäksi edestä. Tarvitsee lisää itseluottamusta tosin 

hallitsee itsenä hyvin. 

Berondan Belicia 60526/09 JUN ERI1 HeJW-10 

Hyvä koko, toivoisin enemmän raajakorkeutta. Narttumainen ilme, kevyt kuono-osa ja kapea alaleuka. Erittäin kaunis 

kaula. Hyvä runko ja eturinta. Sopiva luusto. Hienot tassut. Hyvin kulmautunut takaa, toivoisin paremmat 

etukulmaukset. Hyvä turkki. Liikkuu erinomaisesti sivusta, etuosan tulee kehittyä. Hyvin kannettu häntä. Hieno ryhti.  

Fridkullas Yade 38749/09 JUN EH3 

Erittäin hyvä koko ja tasapaino. Hyvä muotoinen pää, kapea kallo. Erittäin ahdas alaleuka. Hiukan hermostunut ilme 

epävarmuuden vuoksi. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Hyvät raajat ja tassut. Melko hyvä runko. Erinomaiset kulmaukset 

takana, jyrkät lavat. Liikkuu hyvin sivusta, täytyy tulla vakaammaksi edestä ja takaa. Hyvä turkki ja kunto. Söötti 

narttu, joka tarvitsee itseluottamusta. 

Goldbear’s Tia Maria 53333/09 JUN EVA 

Erinomainen koko ja tasapaino. Pitkä, kapea pää, liian paljon valkoista kuonossa. Liian suuret silmäaukot. Hyvä kaula, 

hyvät takakulmaukset. Liikkuu melko hyvällä taka-askeleella, erittäin epävakaasti edestä. Valitettavasti aivan liian ujo 

enkä voi koskea häneen. 

Maroussia Pricilla 19692/10 JUN EVA 

Hyvä koko, hiukan pitkä. Hyvä pään profiili. Erittäin kapea edestäpäin. Tarvitsee lisää kaulaa. Hyvät raajat ja tassut. 

Tarvitsee lisää kulmauksia eteen ja taakse. Hiukan takakorkea. Melko hyvä turkki. Erittäin löysä ja epävakaa edestä. 

Valitettavasti ontuu takajalkaa. Hyvä luonne. 

Maroussia Priyanka 19693/10 JUN ERI2 

Hyvä koko ja rungonpituus. Hyvämuotoinen pää, jossa mukava narttumainen ilme. Hyvä pigmentti. Lyhyt kaula. 

Erinomaiset raajat ja tassut. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta. Hyvät takakulmaukset. Jyrkät lavat. Liikkuu erittäin 

hyvin sivusta, mutta tarvitsee tulla hiukan vakaammaksi edestä. Kaunis turkki ja väri. Esiintyy hyvin tosin toivoisin 

enemmän itseluottamusta. 

Fonacot’s Joyful Jessica 27331/09 NUO EH1 

Tyylikäs nuori narttu, keskikokoinen. Tasapainoinen. Mukava, feminiininen nartun pää, hyvä ilme. Erinomainen kaula. 

Hyvät raajat ja tassut. Hyvä runko ja eturinta ikäisekseen. Kaunis turkki, hyväkuntoinen. Liikkuu erinomaisesti sivusta, 

valitettavasti tänään pehmeä takaa ja löysä edestä. Esiintyy erinomaisesti. 

Lipasun Lolly Dolly 38111/09 NUO H 

Hyvä koko, hiukan liian pitkä. Kevyt kuono-osa, tarvitsee leveämmän alaleuan. Hyvä kaula. Erinomainen luusto. 

Eturinnan ja rungon tulee kehittyä. Hiukan pitkä lanne. Erinomaiset takakulmaukset, liian suora edestä. Melko hyvä 

turkki. Liikkeiden tulee kiinteytyä. Hyvä askelpituus. Erittäin varautunut, joka antaa hermostuneen ilmeen.  

Apoletano’s Yogi’s Sister N09480/06 AVO H 

Hyvä koko, erinomainen tasapaino. Melko hyvä kallo, toivoisin täyteläisemmän kuonon. Lyhyt kaula. Erittäin huonosti 

kehittynyt eturinta ja runko. Hyvät raajat ja tassut. Hyvät takakulmaukset, tarvitsee paremmat etukulmaukset. 

Erinomainen turkki, liikkuu hyvällä taka-askeleella, aivan liian löysästi edestä. Hyvä luonne. 

Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO T 



Keskikokoinen vahva narttu. Erinomainen tasapaino rungossa. Melko hyvä kallo, kevyt kuono. Purennan pitäisi olla 

parempi. Vahva kaula. Hyvät raajat ja tassut. Hyvä runko tosin aivan liian lihava. Liikkuu hyvin sivusta, raskaasti ja 

löysästi edestä. Hyvä turkki. Luonne ei ole rodulle tyypillinen. 

Korolevstvo Gornih Psov Kleopatra RKF2300029 AVO ERI2 PN4 VASERT 

Erinomainen koko, erittäin kaunis tasapaino. Hyvä pää, joka voisi olla vahvempi ja kuonon täyteläisempi. Hyvät silmät. 

Hyvä kaula. Hyvä luusto. Erinomaiset tassut. Melko hyvä eturinta. Rungon tulee kehittyä ja tarvitsee lisää massaa. 

Erinomaiset kulmaukset, jyrkät lavat, kaunis kaula. Liikkuu erinomaisella pitkällä askeleella tosin tarvitsee olla 

vakaampi ja selän kiinteämpi. 

Ridon Hennet Elisee EST03113/08 AVO ERI1 PN2 SERT MVA VACACIB 

Erinomainen koko, tyylikäs erittäin hyvällä tasapainolla. Erittäin hyvä pää, kuono-osan tulee kehittyä. Hyvä kaula ja 

selkä. Erinomaiset raajat ja tassut. Rungon tulee kehittyä, tarvitsee lisää massaa. Erinomaiset takakulmaukset, melko 

hyvät edessä. Kaunis turkki. Liikkuu erinomaisesti sivusta, tarvitsee olla vakaampi edestä ja takaa. Esiintyy 

erinomaisesti. 

Apoletano’s Uppercut N14050/05 VAL ERI 

Erinomainen koko, hiukan pitkä runko. Hyvä nartun pää tosin toivoisin täyteläisemmän kuonon. Riittävä kaula. Hyvä 

selkä. Erinomaiset raajat ja tassut. Kylkiluut voisivat olla kaareutuneemmat ja tarvitsee lisää massaa. Erinomaiset 

takakulmaukset, riittävät edessä. Liikkuu voimakkaalla taka-askeleella, hiukan löysästi edestä. Oikea luonne. 

Bernarossa Dimare 25515/07 VAL ERI2 PN3 

Erinomainen koko tyylikäs ja voimakas narttu. Hieno ilme. Erinomainen kaula. Vahva selkä. Ihana eturinta. Hyvin 

kehittynyt  runko. Erinomaiset raajat ja tassut. Erinomainen takaosa, jossa erinomainen lihaksisto. Hiukan jyrkät lavat. 

Ihanat sivuliikkeet, toivoisin kiinteämmän edestä. Erinomainen luonne. Esiintyy erinomaisesti. 

Bernarossa Farfalla 57603/07 VAL EH 

Hyvä koko tasapinoinen. Toivoisin vahvemman pään ja täyteläisemmän kuono-osan. Hiukan hermostunut ilme. Riittävä 

kaula. Hyvä selkä. Hyvät raajat ja tassut. Rungon tulee olla vahvempi ja eturinnan kiinteämpi. Hyvät takakulmaukset, 

hiukan liian suora edestä. Kaunis turkki. Liikkuu hyvin sivusta, tarvitsee kiinteytyä edestä. On liian ujo tuomarin 

käsitellessä.  

Bouncy Buffoon’s Annie Hall 46812/07 VAL ERI 

Keskikokoinen narttu, toivoisin hiukan lisää raajakorkeutta. Melko hyvä pää tosin toivoisin täyteläisemmän kuonon. 

Vahva kaula, selkä voisi olla suorempi. Hyvät raajat ja tassut. Toivoisin kiinteämmän etuosan. Hyvä runko. Melko 

hyvät kulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelpituudella tosin puuttuu hiukan ”menoa”. 

Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VAL ERI4 

Erinomainen koko, tasapainoinen. Mukava feminiininen nartun pää, kuonossa voisi olla enemmän leveyttä. Riittävä 

kaula. Hyvä eturinta ja runko tosin hiukan lihava. Erinomaiset raajat ja tassut. Hyvät takakulmaukset, jyrkät lavat. 

Liikkuu riittävän yhdensuuntaisesti oikealla askelpituudella. Erinomainen turkki. Esiintyy hyvin. 

Funatic Q-Ta-Molla 19165/08 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP  

Erittäin vahva narttu. Hyvin tasapainoinen. Hiukan ylipainoinen, joka tekee koirasta matalan näköisen. Ihana luusto. 

Hyvät tassut. Hyvä narttumainen ilme, kuono voisi olla täyteläisempi. Hyvä eturinta. Erinomaiset takakulmaukset, 

jyrkät lavat. Liikkuu hyvällä askelpituudella tosin hiukan raskaasti, etuosan tulee olla vakaampi. Ihana turkin kunto. 

Oikea luonne. 

Goldbear’s Qismet 16049/07 VAL ERI3 

Voimakas narttu, pienehkö. Hyvämuotoinen pää, jossa mukava narttumainen ilme. Erinomainen kaula. Hyvä selkä. 

Erittäin hyvä runko. Melko hyvä eturinta. Erinomaiset raajat ja tassut. Hyvät takakulmaukset, jyrkät lavat. Erittäin 

kaunis turkki ja kunto. Liikkuu hiukan leveästi edestä, ahtaasti takaa. Erinomainen voima taka-askeleessa. Esiintyy 

hyvin. 

Goldbear’s Qualitystreet 16050/07 VAL ERI 

Erittäin voimakas narttu, hiukan pitkänomainen. Hyvä kallo, toivoisin täyteläisemmän kuonon ja leveämmän alaleuan. 

Erinomainen kaula. Ihana luusto. Hyvät tassut. Hyvä eturinta. Hyvin kehittynyt runko, tosin hiukan raskas. Hyvät 

takakulmaukset, hiukan liian suorat etukulmaukset. Toivoisin yhdensuuntaisemmat edestä ja takaa, liikkuu sivusta 

hyvin. Esiintyy erinomaisesti. 

 

  

 

 


