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

Tyypiltään erittäin hyvä junioriuros, joka tällä hetkellä antaa vielä turhan feminiinisen vaikutelman. Niukka alapurenta. 

Hyvät silmät. Selvä otsapenger. Hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset. Hyvä 

sivuaskel, etuliikkeet saavat vielä parantua. Hyvä, joskin hieman vallaton käytös. 

 

FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo NUO-EH 

Erittäin hyväntyyppinen ja hyvän kokoinen nuori uros. Oikea purenta. Hyvä silmien väri. Selvä otsapenger ja pyöreä 

kallo-osa. Vahva kaula ja luusto. Lyhyet käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä runko. Etukulmaus saisi olla 

parempi, takana hyvä. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, mutta edestä vielä kovin löysä. Melko hyvä karvan laatu. Hyvä 

käytös.  

 

FI53334/09 Goldbear´s Tic Tac NUO-ERI NUK1 SA PU1 VSP SERT 

Erinomainen tyyppi. Sopiva koko. Hyvä pää, oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. 

Hyvin kehittynyt eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä sivu- ja taka-askeleella, edestä vielä leveä. Hyvä 

käytös.  

 

FI25421/09 Alte Sage Eshu AVO-H 

Hyväntyyppinen ja –kokoinen uros. Hyvä pää. Oikea purenta. Ilme saisi olla parempi. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 

eturinta. Lyhyt rintakehä. Sopivat kulmaukset. Liikkuu melko hyvin, edestä hieman leveä. Koira antaa käsitellä hyvin 

itseänsä, mutta ei oikein tykännyt kovaäänisestä. 

 

FI27333/09 Fonacot´s Judicious Joe AVO-EH 

Erittäin hyväntyyppinen mutta matalaraajainen uros. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvät silmät. Vahva kaula. Hyvä luusto 

ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Etuosa sai olla paremmin kulmautunut. Matala kinner ja hyvä polvikulma. Liikkeessä 

liian korkea häntä. Etuosa painui liikkeessä. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä käytös. 

 

FI14356/10 Bernissimo Duchess JUN-ERI JUK1 SA PN3 

Erittäin hyväntyyppinen ja hyvin kehittynyt juniorinarttu. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvät silmät, kaula, samoin luusto 

ja käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin, vielä hieman pehmeä selkälinja. 

Tänään ei parhaassa turkissa. Hyvä käytös.  

 

FI16109/11 Omaia Von Wiesmadern JUN-EH  

9 kk vanha hyväntyyppinen mutta vielä kovin pentumainen juniorinarttu. Pää vielä kauttaaltaan kovin kapea. Oikea 

purenta. Tummat silmät. Sopiva luusto. Melko lyhyet käpälät. Vielä kovin kevyt eturinta ja runko. Etuasentoiset lavat. 

Sopiva polvikulma. Hyvä taka-askel, edestä lyhyt. Hännässä mutka josta ELL:n todistus. Hyvä käytös. 

 

FI51718/09 Bollbölen Nebo Naomi NUO-H 

Hyväntyyppinen, turhan matalaraajainen narttu. Pienikokoinen ja hieman lyhyt pää. Oikea purenta. Riittävän tummat 

silmät. Lyhyt kaula. Eturaajat saisivat olla suoremmat. Hyvä luusto. Melko lyhyet käpälät. Vahva eturinta ja runko. 

Hyvät kulmaukset. Matala kinner. Liikkuu hyvällä askeleella. Erittäin hyvä käytös. 

 

NHSB2763014 Fanny van´t Rijkenspark NUO-ERI NUK1 

Erittäin hyväntyyppinen hieman matalaraajainen narttu. Pienikokoinen pää, joka saisi olla pidempi ja kuono-osa 

täyteläisempi. Jyrkkä otsapenger. Hyvä kaula ja luusto. Riittävän pitkät käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat 

kulmaukset. Pehmeä selkä. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös. Hieman tukevassa kunnossa. 

FIN43038/08 Bernario Chinon AVO-EH 

Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen narttu, joka olisi edukseen hieman hoikempana. Hyvä pää. Oikea purenta. 

Hyvät silmät. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto. Riittävän pitkät käpälät. Hyvä eturinta ja runko, samoin kulmaukset. 

Liikkuu hyvällä sivuaskeleella edestä leveästi ja takaa hieman länkisäärisesti. Koira ei ole tänään kunnoltaan ja 

turkiltaan parhaassa näyttelykunnossa. Hyvä käytös. 

 

FIN36291/07 Berndante Ghandi Bibienne AVO-H 

Hyväntyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Hyvä pää. Epätasainen purenta. Silmät saisivat olla tummemmat. Vahva 

kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Hieman painuneet ranteet. Saisi olla raajakkaampi. Hyvä eturinta ja runko. Hyvät 

kulmaukset. Lyhyt häntä. Leveät etuliikkeet, hyvä sivu- ja taka-askel. Olisi enemmän edukseen hieman hoikempana. 

 

FI27331/09 Fonacot´s Joyful Jessica AVO-ERI AVK1 SA PN1 ROP SERT MVA 



Erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla hyvä pää. Tasapurenta. Riittävän tummat silmät. Hyvä kaula, samoin luusto ja 

käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Matala kinner. Kauniit liikkeet, edestä hieman löysä. Hyvä käytös. 

 

FIN49243/08 Matildan Pieni Liekki AVO-EH 

Hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Lyhyt kaula. Hyvä luusto. Eturaajat 

saisivat olla suoremmat ja hieman korkeammat. Melko hyvät käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. 

Löysät etuliikkeet. Hyvä sivu- ja taka-askel. Hieman pehmeä selkä. Karva vaihtumassa. Hyvä käytös.  

 

FI22909/09 Shedcape Delina AVO-EH 

 Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Hieman kapea pää ja loiva otsapenger. Oikea purenta ja riittävän tummat 

silmät. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Eturinta ja runko voisivat olla hieman täyteläisemmät. Hieman 

etuasentoiset lavat. Hyvä polvikulma. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, edestä löysin kyynärpäin. Hyvä käytös. 

 

FI11638/10 Szarazpataki Igeret AVO-ERI AVK2 SA PN2 VASERT  

Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Jyrkkä otsapenger, muuten hyvä pää. Oikea purenta, 

tummat silmät. Hyvä kaula ja luusto. Lyhyet käpälät. Hyvä runko. Eturinta voisi olla parempi. Hyvä polvikulma. 

Liikkuu hyvin. Ei parhaassa turkissa tänään. Hyvä käytös. 

 

FI11155/09 Golbear´s Rene Russo VAL-ERI VAK1 SA PN4 

Erittäin hyväntyyppinen, hieman matalaraajainen narttu. Hyvä pää ja purenta. Hyvät silmät. Hyvä kaula, samoin luusto 

ja käpälät. Painuneet välikämmenet. Hyvä eturinta ja runko sopivin kulmauksin. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman 

leveästi edestä. Pehmeä selkä. Turkki ei parhaassa kunnossa. Hyvä käytös.  

 


