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FI49276/10 Anu PEK1, KP, ROP  
8 kk. Iloisesti esiintyvä narttupentu, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja sukupuolileima, vielä kapea pää. Niukka 

otsapenger. Kuono saisi olla vahvempi. Hyvät korvat ja silmät, oikea purenta. Hyvä kaula. Runko tulossa, tarvitsee 

eturintaa. Riittävät kulm. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu kevyesti hyvällä askeleella, mutta tässä kehitysvaiheessa vielä 

takakorkea. Hyvä häntä. Viehättävä käytös. Hyvät värit mutta toivoisin syvemmän pigmentin. 

 

FI14350/10 Bernissimo Deangello JUN-EH  
Keskikokoa pienempi. Vahva maskuliininen juniori, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Voimakas urosmainen pää. 

Erinom. kuono. korvat saisi laskeutua paremmin. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset 

kulmaukset. Vahva luusto ja hyvät käpälät. Hyvin kehittynyt runko. Liikkeessä melko korkea hännän kanto. Liikkuu 

tasapainoisesti. Takaliikkeet saavat vielä vahvistua. Hyvä turkki ja värit. Miellyttävä käytös. 

 

FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo NUO-EH  

19 kk. Maskuliininen nuori uros. Keskikokoa hieman matalampi. Aavistuksen pitkärunkoinen. Hyvä, vahva uroksen 

pää. Voimakas kallo. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Hyvä purenta. Kaunis kaula. Hyvä rintakehä, pitkä lanne. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto. Hieman pehmeyttä ranteissa. Hyvä lantio ja häntä. Liikkeessä pehmeä selkä. 

Liikkuu hyvin edestä, riittävällä potkulla takaa. Värit ok. Hyvälaatuinen, mutta melko kihartuva karva. Miellyttävä 

käytös.  

 

FI59559/09 Bernarossa Jetro NUO-ERI NUK1 SA PU2 SERT 

Keskikokoinen maskuliininen uros, voisi olla hieman lyhyempi rungoltaan. Hyvä pää, joskin toivoisin hieman 

voimakkaamman alaleuan. Hyvä purenta, hyvät korvat ja silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulm. Runko 

tulossa hyvin. Hieman pitkä lanne. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkeessä hieman turhan iloinen häntä. Liikkuu hyvin 

edestä, hieman ahtaasti takaa. Hyvä askelpituus. Miellyttävä käytös. Hyvä karva ja värit.  

 

FI20520/09 Maroussia Oracle Sign Of Amor AVO-H 

Pienikokoinen maskuliininen uros, joka antaa hieman matalan vaikutelman. Hyvä pää ja ilme. Hyvä vahva kuono. 

Hyvät korvat, silmät ja purenta. Pigmentti saisi olla syvempi. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Sopivasti 

kulmautunut takaa. Hyvä runko, luusto ja käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu kovin löysästi edestä. Takaliike voisi olla 

voimakkaampi. Hyvä turkki, miellyttävä käytös. 

 

FIN24950/07 Life Spring´s Manpower VAL-ERI VAK1 SA PU1 VSP 

4-vuotias maskuliininen uros, jolla kaunis ylälinja. Hyvä vahvuus. Hyvä urosmainen pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja 

purenta. Hyvä kaula ja etuosa. Tasapainoiset kulm. Hyvä runko. Hieman pitkä lanne. Hyvä häntä. Liikkuu erittäin 

hyvin, hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. Hyvä turkki. Hyvä syvä tan-väri raajoissa. Hyvä temperamentti. 

 

FI19650/10 Berndream´s Coctail Geisha-Fun JUN-H 

15 kk. Vielä kovin pentumainen juniori, joka esiintyy ujosti. Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Vielä kapea pää, 

jossa hyvä profiili. Raskaat korvat. Oikea purenta. Etuosa saisi olla pidempi. Kevyt eturinta. Sopivasti kulm.takaa. Hyvä 

luusto ja käpälät. Köyristää liikkeessä lanneosaansa ja on takaa korkea seistessä ja liikkeessä. Iloinen häntä, hyvä karva. 

Tarvitsee lisää rohkeutta.  

 

FI14356/10 Bernissimo Duchess JUN-EH 

15 kk, feminiininen juniori, jolla hyvät nartun mittasuhteet ja ylälinja. Vielä kapea pää, kuono saisi olla täyteläisempi ja 

alaleuka voimakkaampi. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä kaula. Hyvin kulm. Edestä ja takaa. Vielä kevyt eturinta. Runko 

tulossa. Hyvä lantio ja häntä. Hyvät käpälät. Riittävä luusto. Liikkuu erittäin hyvin. Kevyt joustava askel. Kantaa 

itsensä kauniisti. Ei parhaassa turkissa tänään. Miellyttävä käytös. Tarvitsee aikaa. 

 

FI54478/09 Alpigiano Felice Flaviana NUO-ERI NUK1 SA PN3 SERT 

Tyypikäs vahva narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima ja hyvä pää. Voimakas otsa. Hyvä vahva 

kuono-osa. Turhan löysät huulet ja pigmentti voisi olla syvempi. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Ikäänsä nähden hyvä 

runko. Tasapainoiset kulm. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvin edestä. Takapotku saisi olla 

voimakkaampi. Kasvojen värit ok. Miellyttävä käytös.  

 

FI38115/09 Lipasun Littlestar NUO-EH  

Feminiininen nuori narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja ylälinja. Kevytpiirteinen pää. Kevyt alaleuka. Hyvät 

korvat, oikea purenta. Pigmentti saisi olla syvempi. Tasapainoiset kulm. Kevyt eturinta ja kääntää etutassujaan ulospäin. 



Hyvä runko. Liikkuu hyvin sivusta, mutta kapeasti sekä edestä että takaa. Hieman lyhyt turkki, hyvät värit. Viehättävä 

käytös. Iloinen esiintyjä. Tarvitsee vielä aikaa. 

 

FIN49243/08 Matildan Pieni Liekki AVO-H  

Keskikokoa pienempi pitkärunkoinen ja matalaraajaisen vaikutelman antava narttu. Oikea sukupuolileima. Kallo voisi 

olla hieman leveämpi ja otsapenger selvempi. Hyvä kuono-osa. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula. Kovin 

kapea edestä ja kääntää etutassuja ulospäin. Hyvä rintakehä, pitkä lanne. Hyvä takaosa. Liikkuu erittäin hyvin takaa, 

mutta löysästi ja kapeasti edestä. Kihartuva karva. Esitetään erittäin hyvin. 

 

FIN25515/07 Bernarossa Dimare VAL-ERI VAK1 SA PN1 ROP 

4-vuotias vahva narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä voimakas pää. Raskaat korvat. Hyvät silmät, leuat ja 

purenta. Hyvä kaula, selkä ja runko. Tasapainoiset kulm. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella ja tehokkaasti, vaikka kääntääkin hieman etukäpäliä sisään liikkeessä. Ok väri. Miellyttävä käytös.  

 

FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL-ERI VAK2 SA PN2 

Feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Päässä riittävä vahvuus, hyvä profiili. Hyvät korvat, silmät ja 

purenta. Hyvä kaula ja runko. Kevyt eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä lantio ja häntä. Kevyet joustavat liikkeet. 

Hyvä askelpituus. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Tänään lyhyessä turkissa. Miellyttävä käytös.  

 

FIN23375/02 Momandan Peggy Sue VET-ERI VEK1 SA PN4 VET ROP 

9-vuotias erinom.kunnossa esitetty veteraani. Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hieman kapea pää. Hyvät korvat, 

silmät, purenta. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Hyvä runko. Tasapainoiset kulm. Hyvä luustoja käpälät. Hyvä häntä. 

Liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella mutta liikkeessä pehmeä selkä. Reipas, iloinen, pehmeä esiintyjä.  

 

 


