
FI47097/10 Alfaromeo JUN H 

Erittäin hyvän kokoinen uros ikäisekseen. Hyvä runko. Sopiva pää. Melko voimakas otsapenger. Tummat 

hieman pyöreät silmät. Huulipigmentti saisi olla voimakkaampi. Erittäin hyvät mittasuhteet. Takaraajat 

hieman ulkokierteiset. Kulmaukset ovat hyvät. Liikkeet sujuvat, takaa eivät aivan yhdensuuntaiset. Käytös 

voisi olla varmempaa. 

 

FI47052/10 Alpweiden Nice Like Dad JUN ERI1 SA 

Erinomaisesti rakentunut uros, jolla on erittäin hyvät kulmaukset. Tyylikäs pää erittäin hyvine 

yksityiskohtineen. Erittäin hyvät pään linjat. Erittäin hyvin kannettu häntä. Miellyttävä vapautunut käytös. 

Sujuvat liikkeet, esiintyy ja esitetään liikkeessä oikeanlaisesti. 

 

FI47095/10 Audiquattro JUN EH 

Erittäin hyvärakenteinen uros, erittäin hyvät rungon linjat. Runkoon sopiva pää erittäin hyvine 

yksityiskohtineen. Etuosa hieman sidottu. Käytös miellyttävää ja ystävällistä. Liikkeet voisivat parantua 

harjoittelulla, voisi liikkua reippaammin. 

 

FI47098/10 Austin JUN HYL 

Suurikokoinen uros. Erittäin hyvä runko. Sopusuhtainen pää, yhdensuuntaiset pään linjat. Tummat silmät. 

Hyvät huulet. Purenta hylkäävä yläpurenta. Liikkeet oikein hyvät. Miellyttävä käytös. 

 

FI47096/10 Avanger JUN HYL 

Nuori hyvärakenteinen uros, jolla runkoon sopiva pää. Korvat ovat kiinnittynet hieman taakse ja liian 

tiiviisti. Pään linjat oikeanlaiset. Väritys ja värimerkit määritelmän mukaiset. Erittäin hyvä luuston vahvuus. 

Koska uros ei anna koskea itseensä ja tutkia hampaita ja runkoa, laatuarvosana on hylätty. 

 

VDH53202 Chin Chin Grisu vom Rummelsbach JUN EH 

Anatomisesti oikein rakentunut uros, jolla on tyyppiin sopiva pää erittäin hyvine yksityiskohtineen. Ylälinja 

ei aivan oikeanlainen. Erinomainen väritys ja värimerkit. Erittäin hyvin hoidettu. Liikunta on sujuvaa, meloo 

vasemmalla etujalalla. 

 

FI45274/10 Icharm vom Ruederthal JUN ERI2 

Suurikokoinen harmoninen uros. Erinomaiset värit ja värijakauma. Erittäin hyvin rakentunut. Rakenteeseen 

sopiva pää erittäin hyvine yksityiskohtineen. Ikään nähden erittäin hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvät 

kulmaukset. Liikunta on sujuvaa ja tehokasta. Vasemmalla etujalalla meloo hieman Miellyttävä käytös. 

 

FI44698/09 Black Amiikos Rigobert Redert NUO ERI2 

Suurikokoinen, voimakas, hyväntyyppinen uros, jolla erittäin hyvät voimakkaat värit. Erinomaisesti hoidettu. 

Rodunomainen pää erittäin hyvine yksityiskohtineen. Hieman syvälle asettuneet silmät ja sidekalvot 

punertavat tänään. Huulet ovat tällä hetkellä avoimet. Liikunta on sujuvaa. Erittäin hyvät kulmaukset. 

Miellyttävä käytös. 

 

FI10730/10 Doremis Indian Triq NUO EH 

Syvärunkoinen uros, jolla rakenteeseen sopiva pää. Erittäin hyvät pään yksityiskohdat. Selkälinja on 

oikeanlainen. Rintakehä on erittäin syvä, hieman molossimainen alalinja. Turkin laatu on rodunomainen. 

Liikkeet ovat sujuvat ja vapaat erittäin hyvällä takapotkulla. Lyhyistä raajoista johtuen kokonaiskuva on 

epätasapainoinen. 

 

FI6668/09 Tassupihan Akvavitix NUO ERI1 SA PU4 SERT 

Erittäin harmoninen, rodunomainen ja hyvin hoidettu uros, joka on erittäin ilmeikäs. Erittäin hyvä pää. 

Huulet eivät täysin pigmentoituneet ja hieman avoimet, muuten kaikki yksityiskohdat oikeanlaiset. 

Kulmaukset edessä erinomaiset, takana hyvät. Liikunta sujuvaa ja erittäin hyvin esitetty. Luonne on 

ystävällinen, toivotunlainen. 

 

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO EH 



Suurikokoinen vahva uros, jolla rakenteeseen sopiva pää. Erittäin hyvät pään linjat. Tällä hetkellä tulehtuneet 

sidekalvot. Erittäin hyvä runko. Edestä erinomaisesti ja takaa hyvin kulmautunut. Oikeanlaiset käpälät. 

Takaliikkeissä voisi olla enemmän työntöä. 

 

FIN58377/07 Bernario Bugatti Diesel AVO ERI2 SA 

Yli keskikoon. Rakenteeseen sopiva pää. Hieman syvälle taakse kiinnittyneet korvat. Vahva otsapenger. 

Hyvät pään linjat. Oikea purenta. Erittäin hyvät kulmaukset. Oikea rinnansyvyys. Käytös ystävällinen ja 

varma. Liikunta sujuvaa ja tehokasta. Hyvät työntö takana. 

 

FIN36530/06 Berndante Fabricio AVO ERI1 SA VASERT 

Keskikokoinen uros, jolla on rakenteeseen sopiva pää. Syvälle taakse kiinnittyneet korvat. Oikea purenta. 

Tummat silmät. Erittäin hyvä rakenne. Keskivahva. Erittäin hyvät kulmaukset. Oikeat värit ja erittäin hyvä 

värijakauma. Liikkeet ovat sujuvat ja tehokkaat. Käytös ystävällistä ja varmaa. Tärkeätä: hampaat tulisi 

puhdistaa! 

 

FIN50809/08 Berondan Albin AVO ERI4 

 Yli keskikoon. Vahva uros, jolla on erittäin hyvä rakenne. Oikeat kulmaukset. Rakenteeseen sopiva pää 

erittäin hyvine yksityiskohtineen. Tasapainoinen rakenne. Liikkeet sujuvat ja erittäin tehokkaat.  

 

FI33970/09 Cloude-Niilo De Vico Fortiane AVO EH 

Suurikokoinen uros. Erittäin hyvä pää hyvine yksityiskohtineen, paitsi korvat ovat syvälle taakse 

kiinnittyneet. Voimakkaat kulmaukset. Liikkeet ovat hyväksyttävät. Askelpituus on hieman lyhyt takana. 

Miellyttävä ystävällinen luonne. 

 

FI14845/09 Dolce Amico Fun AVO ERI3 SA 

Hyvän kokoinen uros. Erittäin hyvä luuston vahvuus. Rakenteeseen sopiva pää, jonka yksityiskohdat ovat 

hyvät lukuun ottamatta avoimia huulia, pigmenttiä ja korvien kiinnitystä. Sujuva ja tehokas liikunta. 

Käyttäytyminen on ystävällistä ja varmaa. 

 

FI24193/09 Fortuneia Fitzpatrick AVO EH 

Tasapainoinen, rakenteeseen sopiva uroksen pää erittäin hyvine yksityiskohtineen. Hieman avoimet huulet.  

Erittäin hyvä lihaksisto. Erittäin hyvät raajat. Oikeat kulmaukset. Liikkeet voisivat olla paremmat 

oikeanlaisella esittämisellä. Miellyttävä ystävällinen luonne.  

 

FIN10617/06 Maroussia Eros-Emporio AVO EH 

Vahva uros. Erittäin hyvä koko. Kevyessä turkissa. Rakenteeseen sopiva pää erittäin hyvine 

yksityiskohtineen. Kulmaukset erittäin hyvät. Oikeanlaiset käpälät. Värimerkit ovat epäsymmetriset. Käytös 

on miellyttävä ja ystävällistä. Etuosan täytyisi tiivistyä. 

 

FIN36101/08 Night Rider De Marais Champagne AVO EH 

Vahva uros, tasapainoinen ja hyvin hoidettu. Erittäin hyvät värimerkit. Pää on rakenteeseen sopiva. 

Kulmaukset ja raajat erittäin hyvät. Takakäpälät kääntyvät hieman ulospäin. Liikkeet sujuvat ja tehokkaat. 

Etuliikkeet saisivat olla vakaammat.  

 

FI13085/09 Xantran Cosmopolitan AVO ERI 

Voimakas uros, yli keskikoon. Erinomaiset värit, oikeat värimerkit. Erittäin hyvä pää oikeine 

yksityiskohtineen. Tasapainoiset mittasuhteet. Erittäin hyvät kulmaukset. Vahvat käpälät. Liikunta on 

sujuvaa ja tehokasta. Erinomainen käytös. 

 

FIN26045/05 Fridkullas Triumph VAL EH 

Tasapainoinen tyyppi. Erittäin hyvä rakenne ja sopiva pää. Etuhampaat oikealla ja vasemmalla eivät ole 

oikeassa asennossa. Erittäin hyvät värimerkit, oikeanlaiset värit. Erittäin hyvä lihaskunto. Oikeanlaiset 

käpälät. Sujuvat, maatavoittavat liikkeet. Käytös on ystävällistä.  

 

FI18754/09 Maglod-Falvi X-Man VAL ERI2 SA PU2 VARACA 



Anatomisesti oikea rakenne. Erittäin hyvä kokonaisvaikutelma, rodunomainen pää. Symmetriset värimerkit. 

Erittäin hyvät pään yksityiskohdat. Erittäin hyvät luonnolliset kulmaukset. Vahvat raajat. Erittäin hyvät 

käpälät. Erinomaiset yhdensuuntaiset liikkeet. Ystävällinen, miellyttävä ja varma käytös. 

 

FIN25406/06 Riccarron Pink Panther VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIB 

Yli keskikoon, vahvaluustoinen, voimakas ja harmoninen uros. Erinomaiset yhdensuuntaiset kaulan linjat. 

Riittävän hyvä selkä. Oikeanlainen lantio, erinomainen rintakehä. Erittäin hyvät kulmaukset (takana voisi 

olla hieman enemmän). Sujuva ja tehokas liikunta. Erinomainen luonne. 

 

FIN51019/07 Zweierteam Napellus VAL EH 

Vahva uros, jolla voimakkaat värit. Erittäin hyvä kokonaisvaikutelma, runkoon sopiva pää oikeine 

yksityiskohtineen. Huulet hieman niukasti pigmentoituneet. Erittäin hyvin kulmautunut edestä, takaa oikein 

esitettynä erittäin hyvät (luonnostaan tyydyttävät). Seisoo takajalat rungon alla. Miellyttävä ystävällinen 

käytös. Etuosa ei aivan riittävän tiivis. 

 

FIN2078/03 Hexa-Han Pasifax VET ERI1 SA PU3 ROP-VET 

8-vuotias uros, joka on erittäin hyvässä kunnossa ikäisekseen. Erittäin hyvä pää ja rakenne. Sujuvat liikkeet. 

Toinen takajalka kääntyy hieman ulospäin liikkeessä. Käytös on ystävällistä ja varmaa. 

 

FI20543/10 Amore JUN EH 

Hyvänkokoinen nuori narttu. Rakenteeseen sopiva pää. Erittäin hyvä ylälinja. Erittäin hyvä purenta. Erittäin 

hyvä kokonaisvaikutelma. Kulmaukset oikeanlaiset eda essä, riittävät takana. Liikkeet sujuvat, takapotku 

niukka. Väri ja värimerkit erittäin hyvät. Ystävällinen käytös. 

 

FI20546/10 Anette JUN H 

Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt narttu. Vahvat värit ja hyvät värimerkit. Pää ja rakenne ovat tällä hetkellä 

kaikilta osin lupaavat. Liikkeet sujuvat ja tehokkaat. Käytös on tällä hetkellä erittäin varautunutta, tarvitsee 

ehdottomasti harjoitusta saadakseen tarvittavan rodunomaisen varmuuden.  

 

FI47093/10 Angelli JUN EH 

Suurikokoinen nuori narttu, jolla erittäin hyvät värit ja värimerkit. Runko ja pää yhteensopivat. Hyvät mittasuhteet. 

Erittäin hyvät kulmaukset. Vahvat käpälät. Sujuva ja tehokas liikunta ikäisekseen. Erittäin hyvä käytös.  

 

FI28143/10 Barlis Lysa JUN EH 

Erittäin hyvän kokoinen narttu, jolla erinomaiset värimerkit. Keskitumma tan-väri. Pää on kaikilta osiltaan 

rodunomainen. Rakenne ja kulmaukset erittäin hyvät.  Käyttäytyminen ystävällistä ja mukavaa.  

 

FI19653/10 Berndream’s Coconut Geisha-Fun JUN ERI1 SA PN1 VSP SERT 

Anatomisesti oikein rakentunut, erinomainen kokonaisuus. Rodunomainen pää kaikkine yksityiskohtineen. 

Erinomainen väri ja värimerkit. Oikeanlaiset kulmaukset. Erittäin hyvät käpälät. Liikkeet ovat sujuvat ja tehokkaat. 

Käytös ystävällinen ja miellyttävä. Parhaassa mahdollisessa näyttelykunnossa! 

 

 FI36729/10 Bollbölen Ottilia JUN EH 

Erittäin hyvän kokoinen narttu. Rakenteeseen sopiva pää, joka tällä hetkellä kaikilta osin rodunomainen, paitsi 

kuonopigmentti saisi olla parempi. Rakenne kokonaisuudessaan erittäin hyvä. Kulmaukset erittäin hyvät. Edestä meloo 

hieman liikkeessä. Käytös on miellyttävää ja ystävällistä.  

 

VDH53207 Charlene vom Rummelsbach JUN ERI3 

Erittäin hyvän kokoinen narttu. Rodunomainen pää hyvine yksityiskohtineen. Erinomainen värijakauma ja väritys. 

Erittäin hyvät pään ja rungon mittasuhteet. Erinomaiset liikkeet, todella tehokkaat. Käytös miellyttävä, ystävällinen ja 

varma. 

 

FI19693/10 Maroussia Priyanka JUN ERI2 

Ilmeikäs narttu. Erinomainen rakenne. Rodunomainen pää kaikkine yksityiskohtineen. Määritelmänmukainen väri ja 

värimerkit. Takana erinomaiset kulmaukset, edessä erittäin hyvät. Seisoo yhdensuuntaisesti. Sujuvat ja erittäin 

tehokkaat liikkeet. Käytös voisi olla vielä varmempaa. 

 

FI55053/09 Cezanne NUO H 



Hieman kevyt narttu, jolla rakenteeseen sopiva pää. Hyvät rungon linjat. Pää hyvän kokoinen oikeine yksityiskohtineen. 

Pigmentti voisi olla mustempi. Erittäin hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Erittäin hyvät käpälät.  Liikkeet 

sujuvat ja tehokkaat. Käytös miellyttävä ja ystävällinen. Täytyy ehdottomasti vielä kehittyä.  

 

FI53969/09 Ella NUO ERI3 

Erinomaisen kokoinen narttu. Kokoon sopiva pää, erinomainen korvien kiinnitys. Hieman vaaleat silmät. Oikea 

hampaisto ja erinomainen purenta. Selkä, eturinta ja lanneosa erittäin hyvät. Riittävän hyvin kulmautuneet raajat. 

Erittäin hyvässä näyttelykunnossa. Tehokkaat liikkeet, meloo oikealla etujalalla. 

 

FI38111/09 Lipasun Lollydolly NUO ERI1 SA PN2 VASERT CACIB 

Anatomisesti erinomainen erittäin vahva narttu, joka vaikuttaa hieman maskuliiniselta. Oikeanlainen pää erinomaisine 

yksityiskohtineen. Oikeat rungon linjat. Oikeanlaiset raajat ja kulmaukset. Liikunta sujuvaa ja erittäin tehokasta. Käytös 

on miellyttävää, ystävällistä ja varmaa. 

 

FI44806/09 Zweierteam Qulmaria NUO ERI2 

Erittäin hyvän kokoinen narttu. Anatomisesti erittäin hyvin rakentunut.  Rakenteeseen sopiva pää erittäin hyvine 

yksityiskohtineen. Hieman avoimet huulet. Erittäin hyvä selkälinja. Hyvä alalinja. Erittäin hyväasentoiset raajat. Sujuva 

liike. Ystävällinen, miellyttävä ja varma käytös. 

 

FI36987/09 Bernarossa Il Diiva AVO EH 

Vahva, kookas narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Pää on runkoon nähden sopiva ja pään yksityiskohdat ovat 

erittäin hyvät. Erittäin hyvä lihaksisto. Erittäin hyvin kulmautuneet raajat ja erinomaiset käpälät. Liikkeet saisivat vielä 

kehittyä ja etuosan täytyy tiivistyä. Käytös on ystävällistä ja varmaa. 

 

FI17497/09 Bernerdalens Desdemona AVO ERI1 SA PN3 VARACA 

Erittäin ilmeikäs narttu. Anatomisesti erinomainen. Rodunomainen pää kaikkine yksityiskohtineen. Erinomaiset 

luonnolliset kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti ja tehokkaasti. Käytös on varmaa. Ilmeikäs narttu. 

 

FIN48292/08 Black Amiikos Imagina Irini AVO ERI4 

Keskikokoinen narttu, jolla on rodunomainen pää erittäin hyvine yksityiskohtineen. Oikeanlainen ylälinja. Erittäin hyvä 

rintakehä ja lanneosa. Raajojen asento erinomainen, erinomaiset kulmaukset. Liikunta sujuvaa ja tehokasta. Miellyttävä 

ja ystävällinen käytös. 

 

FI49025/09 Diamond Nella Von Der Maburg AVO EH 

Korkearaajainen narttu, jolla on rodunomainen pää erittäin hyvine yksityiskohtineen. Ylälinja oikeanlainen, alalinja 

riittävän hyvä. Takana jyrkät kulmaukset, edessä riittävät. Liikkeet sujuvat ja tehokkaat. Ystävällinen käytös. 

 

FIN4880/06 Ragdolls Beauty Like Mom AVO ERI2 

Tasapainoinen ja anatomisesti erittäin hyvin rakentunut narttu. Erittäin hyvin hoidettu. Erittäin hyvä väritys. Pää on 

runkoon sopiva, erittäin hyvät pään yksityiskohdat. Ylä- ja alalinja ovat erinomaiset. Raajojen asento ja kulmaukset 

erittäin hyvät. Erittäin hyvät käpälät. Varma ja ystävällinen käytös. Yhdensuuntaiset liikkeet. 

 

FI26671/09 Vinkizz Original AVO ERI3 

Anatomisesti erittäin hyvin rakentunut narttu. Rakenteeseen sopiva pää. Hieman lyhyt kuono-osa. Erittäin hyvä ylä- ja 

alalinja. Erinomaiset kulmaukset. Erittäin hyväasentoiset yhdensuuntaiset raajat. Erinomaiset liikkeet. Varma käytös. 

 

FIN25849/08 Vakre Vene Vanda av Hiselfoss VAL EH 

Hieman eriävät pään linjat, muuten pää oikeanlainen. Erittäin hyvä ylälinja. Vahva rintakehä. Raajojen asento ja 

kulmaukset erinomaiset. Käytös ystävällinen ja varma. Edestä meloo hieman. Takaa saisi olla enemmän kulmautunut.  

 

FIN30263/05 Zweierteam Japonica VAL ERI1 SA 

Rodunomainen narttu. Erittäin hyvä koko. Rodunomainen pää erittäin hyvine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylälinja ja 

lantio. Oikeanlainen rintakehä. Erinomaiset liikkeet. Ystävällinen ja varma. 

 

FIN19594/07 Zweierteam Montana VAL ERI2 

Anatomisesti erittäin hyvin rakentunut narttu. Rodunomainen pää erittäin hyvine yksityiskohtineen. Oikeanlainen 

ylälinja. Rintakehä erinomainen, lanneosa riittävä. Kulmaukset ja raajojen asento edestä oikeanlaiset, takana saisi olla 

enemmän kulmauksia. Liikunta sujuvaa ja tehokasta. Käytös ystävällinen ja varma. 

 

FIN20199/03 Alte Sage Akorina Fürzwei VETERI1 PN4 SA VET VSP 



8-vuotias vielä elinvoimainen narttu. Erittäin valpas. Anatomisesti vielä varsin hyvä. Pää rakenteeseen sopiva. Erittäin 

hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvä raajojen asento ja kulmaukset. Vahvat käpälät. Vielä erittäin hyvät liikkeet. Käytös 

miellyttävää ja ystävällistä.  


