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Alpigiano Felice Fermo 54473/09 JUN ERI3 

Oikea väritys ja voimakkuus. Turkki hiukan avoin. Hiukan pyöreä kallo. Hyväasentoiset korvat. Erittäin kaunis ylälinja, 

lanne ja hännänkanto. Hyvin kulmautunut. Hiukan lyhyet askeleet. Liikkuu hyvin, mutta ei vielä aivan kiinteä. 

Bernarossa Jetro 59559/09 JUN ERI1 PU4 SERT JV-10 

Tyypillinen uros. Valkoinen piirto voisi olla leveämpi. Tummat silmät. Oikea korvien kanto. Kiinteä, suora selkä. Leveä 

lanne. Syvä, hyvin kaareutunut rintakehä. Erittäin hyvät liikkeet ja kulmaukset. 

Berndante Hercules Fun 5152/09 JUN EH 

Voimakas uros. Hyvä väritys. Kaunis kallo. Tummat silmät. Oikein kannetut korvat. Vahva kaula. Erittäin hyvä 

ylälinja. Syvä rinta. Erittäin lyhyt askel. Eturaajat ulospäin ja liikkeessä kontrolloimattomat. Takaraajoissa riittävä 

potku. 

Berondan Bentley 60519/09 JUN EH 

Oikea väritys ja turkki. Kaunis hyvämuotoinen pää. Hyvänpituinen kaula. Lyhyt, suora selkä. Häntä hiukan korkealle 

kiinnittynyt ja myös korkealla kannettu. Rinta ikäisekseen hyvin kehittynyt. Takaa ahdas, edestä hiukan suora ja siksi 

hiukan kyynäristä löysä.  

Berondan Bonneville 60517/09 JUN ERI2  

Hyvä koko ja väritys. Hiukan avoimet turkit. Hyvä päätyyppi, oikea korvien kanto, raskas kaula, suora kiinteä selkä, 

syvä rinta. Hyvät kulmaukset. Takaa hiukan ahdas. 

Black Amiikos Rigobert Redert 44698/09 JUN EH 

Hyvä koko ja voimakkuus. Vielä hyvä väritys. Tyypillinen pää. Voimakas kaula. Selkälinja hiukan nouseva. Takaa 

niukasti kulmautunut. Leveä rinta. Etujalat hiukan ulospäin. 

Doremis Indian TriQ 10730/10 JUN ERI 

Oikea väritys. Kallo hyvän levyinen, erittäin kauniisti kannetut korvat, pyöreät tummat silmät. Hyväasentoinen kaula. 

Lyhyt, kiinteä selkä, hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Syvä rinta. Hyvät etukulmaukset, kyynärpäät hiukan löysät. 

Takaraajoissa hyvä potku ja yhdensuuntaiset liikkeet.  

Douglas From Balihara Ranch 11371/10 JUN EH 

Suuri, voimakas. Erittäin kauniit väritys, hyvä turkki. Tyypillinen pää, tummat silmät, hyväasentoiset korvat. Selkä 

hiukan pitkä ja nouseva, takaosa niukasti kulmautunut. Hyvänmallinen rinta. Etuosa hiukan löysä kyynärpäistä ja 

takaosa hiukan ahdas. Hännänkanto liian korkea. 

Goldbear’s Tic Tac 53334/09 JUN ERI 

Erittäin kaunis, suuri. Hyvä väritys. Oikea pää. Kaunisasentoinen kaula. Hyvä ylä- ja alalinja. Rinnansyvyys on 

kohdallaan. Hyvät kulmaukset. Kauniit tiiviit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä potkulla. 

Goldbear’s U Rock My World 17166/10 JUN ERI4 

Erinomainen kokonaiskuva. Hyvä turkki. Liian kapea valkoinen piirto. Oikea-asentoiset korvat. Oikea kaula. Erittäin 

hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Rinnan leveys ja syvyys on kohdallaan. Erittäin hyvin kulmautunut. Yhdensuuntaiset 

voimakkaat liikkeet. 

Life Spring’s Peacemaker 51482/09 JUN EH 

Voimakas. Värimerkit voisivat olla paremmat. Oikea kallo. Alaleuasta puuttuu leveyttä. Kaunis kaula ja ylälinja. Syvä 

rinta. Hiukan lyhyet askeleet.  Pitäisi olla kiinteämpi liikkuessa. 

Maroussia Quantum of Solace 20679/10 JUN ERI 

Ikäisekseen jo hyvin kehittynyt. Hyvä väritys. Tyypillinen pää. Tummat, kaunisasentoiset silmät. Keskipitkä kaula. 

Kiinteä, suora selkä. Hyvä syvyys rinnassa. Eturaajat hiukan ulospäin. Takaosassa hyvä potku ja hyvät liikkeet.  

Revalrose Alois 55389/09 JUN EH 

Oikea koko. Erittäin hyvä voimakkuus. Kaunis väritys. Erinomainen pää. Hyvin kannettu kaula. Syvä rinta ja hyvä 

eturinta. Selkälinja nouseva, takaosa liian suora. Liikkeessä ahdas ja liian korkealla kannettu häntä.  

Tassupihan Akvavitix 46668/09 JUN ERI 

Ikäisekseen hyvä voimakkuus. Kaunis väritys. Hyvä turkki. Hyvänmallinen pää. Korvat hyvin kannettu. Oikeanpituinen 

kaula. Selkä ei aivan kiinteä. Rinnansyvyys on kohdallaan. Oikeat kulmaukset ja liikkeet. Häntä hiukan korkealla 

kannettu.  

Fonacot’s Judicious Joe 27333/09 NUO ERI2 

Erittäin kaunis kokonaiskuva, turkki ja väritys. Tyypillinen pää. Kaula oikean pituinen. Suora, kiinteä selkä. Korkea 

hännänasento ja –kiinnitys. Rinta hyvänmallinen. Hyvät kulmaukset. Takaosassa oikea potku, edestä hiukan sidotut.  

Maroussia Oz The Showman 20521/09 NUO ERI1 VASERT 

Erittäin oikearakenteinen. Erittäin kaunis väritys. Ilmeikäs oikea pää. Keskipitkä kaula. Oikea ylälinja. Häntä liian  

korkealla kannettu. Rinnansyvyys ja eturinta hyvä. Kulmaukset kohdallaan. Yhdensuuntainen ja maatavoittava liikunta.  

Revalrose Ali Baba 54068/09 NUO EH3 

Kaunis väritys. Hiukan avoin turkki. Muuten hyvä pää, mutta alaleuan tulisi olla leveämpi. Raskas kaula. Hyvä 

rinnansyvyys. Selkälinja ei aivan kiinteä. Hiukan laskeva lantio, hännänkanto liian korkea. Takaosa riittävästi 

kulmautunut ja hiukan ahdas. Etuosan tulisi olla kiinteämpi. 



Charming Bear Evgraf RKF2393644 AVO EH4 

Riittävä voimakkuus. Keskisuuri. Hyvä väritys. Hiukan pieni, mutta hyvänmallinen pää. Kauniisti kannettu kaula, suora 

kiinteä selkä. Rinnassa on syvyyttä, mutta puuttuu hiukan leveyttä. Hyvät kulmaukset. Häntä korkealla kannettu. Takaa 

hiukan ahdas ja pihdissä, edestä sidottu. 

Espahan Maximus van’t Rijkenspark AVO EH 

Erittäin vahva uros, jolla hyvä väritys ja turkki. Leveä kallo, lyhyt syvä kuono, vahva kaula. Selkä ei aivan kiinteä, 

nousee lantiota kohti. Häntä korkealla kannettu. Leveä, syvä rinta, edestä lyhyt askel hyvin löysä ja kontrolloimaton. 

Takaa hyvällä potkulla.  

Life Spring’s Marvelous 24951/07 AVO ERI3 

Hiukan pitkä vaikutelma. Hyvä väritys ja turkki, vahva kaula. Pitkä, mutta kiinteä selkä. Hyvä hännänasento. Oikea 

rinnan leveys ja syvyys. Hyvät kulmaukset edessä ja kiinteä liikkeessä. Takana matala kinner ja hyvä potku.  

Maroussia Multiäly Eero 37986/08 AVO ERI2 

Suuri, voimakas uros, jolla erittäin kapea valkoinen piirto, hiukan pyöreä kallo ja tummat silmät ja erittäin hyvät korvat. 

Erinomainen ylä- ja alalinja. Suora askellus hyvällä pituudella. Hyvät liikkeet.  

Xantran Cosmopolitan 13085/09 AVO ERI1 

Erinomainen koko, voimakkuus ja väritys. Oikea turkki. Ilmeikäs pää. Hyvä korvien asento. Vahva kaula, kaunis 

pituus. Selkä suora ja kiinteä. Syvä kaunismuotoinen rinta. Yhdensuuntaiset liikkeet hyvällä potkulla. 

Bernarossa Fanalino 57599/07 VAL ERI 

Oikea väritys. Erinomainen turkki. Keskivahva. Kaunis pää tummat silmät ja oikeat korvat. Hyväasentoinen kaula. 

Kiinteä selkä. Hyvä rinta ja alalinja. Yhdensuuntaiset ja vakaat liikkeet. 

Bernerdalens Brandy RKF2179503 VAL ERI 

Suuri vahva uros, jolla kaunis turkki ja väritys, vahva pää, kauniisti asettuneet korvat. Selkä ei aivan kiinteä ja nousee. 

Syvä rinta ja eturintaa. Hyvin kulmautunut takaosa, jossa paljon potkua. Etuosa riittävän kiinteä. Kauniit tiiviit käpälät.  

Bollinger Du Hameau Des Baronnies 17586/07 VAL ERI 

Erinomainen kokonaiskuva, turkki ja väritys. Tyypillinen pää, tummat silmät, hyvin kannettu kaula. Korkea säkä, 

kiinteä selkä, leveä lanne. Häntä hiukan korkealla kannettu. Rinta kauniisti kehittynyt. Vapaat ja maatavoittavat liikkeet. 

Hyvät tassut. 

Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI 

Voimakas, erittäin hyvä väritys ja turkki. Tyypillinen pää. Hyvin kannettu ja kiinnittynyt kaula. Lyhyt ja kiinteä selkä. 

Rinnassa hyvä syvyys ja leveys. Erittäin oikeat kulmaukset ja oikeat liikkeet. 

Funatic Roquefort 50216/07 VAL ERI 

Suuri, voimakas uros, jolla kaunis väritys ja erittäin oikea turkki, erittäin tyypillinen pää, hiukan avoimet silmät, hyvä 

korvienkanto. Suora, kiinteä selkä, hyvä rinnan leveys ja syvyys. Erittäin vakaat liikkeet. Hyvät tiiviit käpälät.  

Funatic Taittinger 46738/06 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP V-10 

Erittäin oikearakenteinen, oikea väritys, erinomainen turkki ja erittäin ilmeikäs pää. Kaula hyvän pituinen ja 

kaunisasentoinen. Erinomainen selkälinja ja hännänkiinnitys. Oikea hyvän muotoinen rinta. Erinomaiset kulmaukset 

takana, hyvä potku. Kauniit tiiviit käpälät. 

Life Spring’s Manpower 24950/07 VAL ERI 

Keskikokoinen, kapea valkoinen piirto, hyvä turkki. Hiukan pyöreä kallo. Hyvät korvat. Kiinteä, hiukan nouseva selkä, 

riittävät kulmaukset takana. Rinnassa hyvä syvyys. Etu- ja takaosa eivät ole aivan kiinteät liikkeessä. 

Life Spring’s My Way 24954/07 VAL ERI3 PN3 

Oikein rakentunut, kaunis väritys, hyvä turkki, erittäin tyypillinen pää. Keskipitkä kaula, eturinta ja rinnansyvyys 

kauniisti kehittynyt. Selkä suora ja kiinteä. Liikkeessä takaa hiukan ahdas. 

Private-Stefal Filippe EST02383/07 VAL ERI2 PU2 

Erittäin voimakas, hyvä turkki, vielä hyvä piirto, vahva kuono, kauniisti kannetut korvat, hyvä selkälinja, häntä hiukan 

korkealla kannettu. Syvä rinta, takana voisi olla paremmat kulmaukset ja liikkeessä hiukan ahdas, edestä ok. 

Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI 

Seistessä erittäin kaunis uros, jolla kaunis väritys ja oikea turkki. Ilmeikäs pää, vahva kaula, kiinteä selkä ja leveä lanne. 

Erittäin syvä rinta. Hyvä takaosa. Edestä erittäin löysä liikkeessä.  

Riccarron Pinocchio 25404/06 VAL ERI4 

Erittäin voimakas, vahva, hyvämuotoinen uroksen pää, hyvä kaulan asento. Hiukan pitkä ei aivan kiinteä selkä. Erittäin 

oikea rinta. Hyvin kulmautunut takaa, liikkeessä hiukan ahdas. Hyvät tiiviit käpälät.  

Alluring Star Braciya 35469/10 JUN EH 

Puuttuu kehätottumusta. Kaunis väritys. Hyvä nartunpää. Tyylikäs kaula. Selkä nouseva. Rinnasta puuttuu iän mukaan 

vielä syvyyttä. Liikkeiden täytyy vielä kiinteytyä. Hyvät tiiviit käpälät. 

Alpigiano Felice Fiore 54477/09 JUN ERI3 

Kauniisti kehittynyt narttu. Hiukan kapea valkoinen piirto muuten hyvä väritys ja turkki. Kaunis nartunpää, tummat 

silmät, hyvin asettuneet korvat. Selkä ei vielä aivan kiinteä. Rinnan pitää vielä muotoutua. Liikkeet yhdensuuntaiset. 

Berondan Belicia 60526/09 JUN EH 



Hyvä voimakkuus. Värijakauma voisi olla parempi. Kaunis pää, jossa tummat silmät ja oikeat korvat. Hiukan pitkä 

selkä. Hyvä rinta, liikkeessä löysät kyynärpäät ja ahtaat takaliikkeet. 

Berondan Berlinetta 60523/09 JUN EH 

Keskikokoinen, hiukan kapea valkoinen piirto, muuten hyvä väritys. Kuonossa riittävä syvyys. Hyvät korvat. Selkä ei 

vielä aivan kiinteä. Jo hyvä rinnan leveys ja syvyys. Takaa hiukan ahdas, astuu ristiin. Edestä leveäasentoinen ja hiukan 

ahdas.  

Dantalian’s Dream Girl 21845/10 JUN ERI4 

Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt narttu, jolla kaunis väritys ja hyvä turkki, tyypillinen nartun pää, hyväasentoinen 

kaula. Erittäin kaunis ylä- ja alalinja. Oikein kulmautunut, liikkeet vapaat ja maatavoittavat. 

Fridkullas Yade 38749/09 JUN ERI1 PN4 VASERT JV-10 

Voimakas, erinomainen väritys ja turkki. Oikea pää. Vielä hyvä korvien kanto. Erinomaisesti muotoutunut runko, jossa 

hyvä ylä- ja alalinja. Liikkeet hyvistä kulmauksista johtuen erittäin hyvät. Kauniit tassut.  

Maroussia Pricilla 19692/10 JUN EH 

10 kuukauden ikään jo erittäin hyvin kehittynyt, vahva narttu. Valkoinen piirto hiukan kapea. Tummat silmät, vahva 

kaula. Selkä ei aivan kiinteä, rinnan leveys ja syvyys hyvä. Takaosa hiukan ahdas liikkeessä. Eturaajat hiukan löysät 

kyynärpäistä.  

Maroussia Priyanka 19693/10 JUN ERI2 

10 kuukauden ikään erittäin voimakas. Kaunis väritys, hyvä turkki, ilmeikäs pää, jossa erittäin hyvä korvien kanto. 

Vahva kaula, suora selkä ja hyvä lantio, syvä rinta, eturaajoissa hyvä lapojen pituus.  

Sennetta’s Cover Girl 6013/09 NUO EH1 

Keskivahva. Hyvä väritys. Turkki ei parhaassa kunnossa. Oikeanmallinen pää, tummat silmät, hyvät korvat. Selkä 

hiukan pitkä ja pehmeä. Hyvä rinta ja alalinja. Liikkeessä takaa hiukan ahdas, edestä kunnossa.  

Apoletano’s Yogi’s Sister N09480/06 AVO ERI1 

Suuri, erittäin voimakas narttu. Ei ideaali värijakauma, hiukan avoin turkki. Erittäin tyypillinen pää, vahva kaula, 

erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Hyvin kulmautunut. Hiukan pitkät käpälät. Takaliikkeet riittävän vakaat. 

Goldbear’s Rene Russo 11155/09 AVO EH2 

Erittäin voimakas, kaunis väritys, erittäin oikea pää, kauniisti asettunut kaula, selkä lyhyt mutta ei aivan kiinteä. Hiukan 

rungon alle asettuneet takaraajat, leveä syvä rinta, eturaajat eivät aivan kiinteät, takaraajat hiukan ahtaat liikkeessä, 

etuosa kyynärpäistä löysä sisäänpäin kääntyvät tassut.  

Kaapelinkulman Lumikki 16408/08 AVO EH4 

Hyvä väritys. Avoin turkki. Kaunis nartunpää. Hyvä kaula. Nouseva selkälinja. Leveä, syvä rinta. Etu- ja takaraajat 

näyttävät liikkeessä selvästi heikoilta. 

Korolevstvo Gornih Psov Kleopatra RKF2300029 AVO EH3 

Keskikokoinen, oikea väritys, vielä hyvä turkki. Erittäin oikea päätyyppi, hyvä korvien kanto, kauniisti laskeutuva 

kaula. Lyhyt selkä ei ole kiinteä, häntä hiukan korkealle kiinnittynyt. Rinnassa hyvä syvyys ja leveys, takaraajat astuvat 

ristiin, eturaajat riittävän kiinteät.  

Ridon Hennet Elisee EST03113/08 VAL ERI 

Vahva, voimakas narttu, jolla kaunis väritys ja turkki. Erinomainen nartun pää, kaunisasentoinen kaula, kiinteä selkä, 

erittäin hyvä alalinja, erinomaisesti kulmautunut. Liikkeet hyvät edestä, takaa ahdas.  

Apoletano’s Uppercut N14050/05 VAL ERI2 PN2 SERT MVA 

Erinomainen yleisvaikutelma, kaunis värijakautuma, erittäin hyvä turkki. Tyypillinen pää, kaunis korvien kanto, hyvin 

kannettu kaula. Ylä- ja alalinja erinomaisesti kehittynyt. Esittää maatavoittavat, vakaat liikkeet, erittäin hyvät tassut. 

Bernarossa Dimare 25515/07 VAL ERI4 

Erittäin voimakas, vahva pää, kaunis väritys, hyvä turkki. Raskas kaula, selkä ei aivan kiinteä. Eturinnan leveys ja 

syvyys ovat hyvin kehittyneet. Kauniit kulmaukset. Pitäisi olla kiinteämmät liikkeet. 

Bernarossa Farfalla 57603/07 VAL ERI3 PN3 

Erinomainen voimakkuus ja yleisvaikutelma, oikea väritys ja kauniit tyypilliset silmät, suora kiinteä hyvänpituinen 

selkä. Erinomainen runko. Oikea rinta. Erittäin hyvin kulmautunut. Vakaat liikkeet. 

Bouncy Buffoon’s Annie Hall 46812/07 VAL ERI 

Keskikokoinen. Kaunis väritys, erittäin hyvä turkki. Tyypillinen nartunpää. Erittäin hyvin kannettu kaula, selkä aivan 

hiukan antaa periksi. Rinta ja etuosa erittäin kauniit. Takaraajat oikein kulmautuneet, hyvät tiiviit käpälät, takaraajat 

hiukan ahtaat liikkeessä.  

Fonacot’s Happy Halliwell 39975/05 VAL ERI 

Tyylikäs, keskikokoinen narttu, jolla oikea väritys ja turkki. Erinomainen päätyyppi, kiinteä suora selkä, kaunis 

hännänkanto, hyvä eturinta ja alalinja. Liikkuu vakaasti ja yhdensuuntaisesti, hyvät tiiviit käpälät. 

Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VAL ERI 

Erittäin voimakas, muuten hyvä väritys mutta hiukan kapea valkoinen piirto. Pää kauniin muotoinen, erinomainen 

korvien kanto, hyvä kaula. Selkä lyhyt, antaa hiukan periksi. Rinta ja rinnan muoto hyvin kehittyneet. Etu- ja 

takakulmaukset hyvät ja liikkeet vakaat. 

Funatic Q-Ta-Molla 19165/08 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP V-10  



Keskikokoinen, kaunis väritys, hiukan avoin turkki. Rotutyypillinen pää, tummat silmät, erittäin kaunisasentoinen 

kaula. Korkea säkä, lyhyt kiinteä selkä, kauniisti kehittynyt rinta, oikeat etukulmaukset, takaa hiukan ahdas. 

Goldbear’s Qismet 16049/07 VAL ERI 

Seistessä erinomainen yleisvaikutelma, erinomainen turkki ja väritys. Erittäin tyypillinen nartunpää, oikea korvien 

kanto. Selkä kiinteä ja suora, erinomainen rinta ja kulmaukset. Liikkeiden tulisi olla kiinteämmät.  

Goldbear’s Qualitystreet 16050/07 VAL ERI 

Voimakas, erinomainen väritys ja turkki. Vahva, hyvämuotoinen pää, jossa tummat silmät ja hyvin kannetut korvat. 

Vahva kauniisti asettunut kaula, selkä kiinteä ja suora, kaunis rinta, hyvät kulmaukset, takaosassa paljon potkua, edestä 

riittävän kiinteä.  

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

Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, kaunis pää, vielä kiinteä ylälinja, erittäin hyvä rinta ja etuosa. Takaraajat hyvin 

kulmautuneet, tassut kauniisti kootut. Liikkuu yhdensuuntaisesti.  

 

  

 

 


