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FI54474/09 Alpigiano Felice Fidenzio NUO-ERI2 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori uros. Hyvä pää. selvä otsapenger. Oikea purenta. Riittävän tummat silmät. 

Vahva kaula, hyvä luusto ja käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä runko. Melko niukat polvikulmat. Hyvä 

sivuaskel, edestä vielä löysä. Hyvä karvanlaatu. Mukava käytös. 

 

FI50949/09 Lapinlauha Monticola NUO-ERI1 SA PU3 SERT 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori uros. Hyväilmeinen kaunis pää. Tasapurenta. Vahva kaula. Hyvä luusto ja 

käpälät. Hieman suorat etukulmaukset. Sopiva polvikulma. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä sivuaskel, edestä vielä hieman 

leveä. Erittäin hyvä käytös. 

 

FIN50537/07 Alpweiden Come´s To Win AVO-ERI1 

Erinomaista tyyppiä edustava uros. Hyvä koko. Hyvä pää. Hieman epätasainen purenta. Silmät saisi olla tummemmat. 

Hyvä kaulalinja, vahva luusto, hyvät käpälät. Hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä 

sivuaskeleella, edestä turhan leveästi. Turkki ei parhaassa näyttelykunnossa. Hyvä käytös. 

 

FIN34114/06 Dacosen Boogieman AVO-EH 
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen uros. Hyvä pää. Oikea purenta, tummat silmät. Hyvä kaula, samoin luusto ja 

käpälät. Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Hännässä paimenkoukku. Hyvät sivuliikkeet, edestä turhan leveä. Hyvä 

käytös. 

 

FIN50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL-ERI 4 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä pää ja purenta. Vahva kaula, hyvä luusto ja käpälät. Eturinta hyvä. 

Hyvä runko. Etukulmaus voisi olla parempi, takana sopiva. Liikkuu edestä leveästi ja lyhyellä askeleella, taka-

askeleessa voisi olla enemmän voimaa. Hyvä käytös. 

 

FIN24950/07 Life Spring´s Manpower VAL-ERI3 SA PU4 

Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen uros. Hyvä pää, hieman epätasainen purenta. Tummat silmät. Ilme saisi olla 

parempi. Hyvä kaulalinja, vahva luusto, hyvät käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Kulmaukset voisivat olla hieman 

vahvemmat niin edessä kuin takana. Leveät etuliikkeet, erittäin hyvä sivuaskel. Hyvä käytös. 

 

FIN40329/06 Rajaköörin Fortunello VAL-ERI2 PU2  

Erittäin hyväntyyppinen, sopivankokoinen uros. Hyvä pää ja purenta. Tummat silmät. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja 

käpälät. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvin ja hyvä käytös. 

 

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

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaulalinja, vahva 

luusto, hyvät käpälät. Hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin sivuaskeleella, erittäin hyvä käytös. 

 

FI49004/10 Funatic Nobiz Like Shobiz JUN-ERI1 SA PN3 VASERT 
Erittäin hyväntyyppinen, hyvät linjat omaava juniorinarttu. Pää vielä hieman kapea ja pienikokoinen. Oikea purenta. 

Riittävän tummat silmät. Hieman lyhyt kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko. Etuosa saa vielä kehittyä. Melko 

suorat etukulmaukset takana hyvät. Hyvä sivuaskel, yhdensuuntaiset liikkeet edestä ja takaa, hyvä käytös. 

 

FI47820/10 Werner Wix Pricilla JUN-EH 
Erittäin hyvän tyyppinen juniorinarttu. Kuono-osa saa vielä vahvistua. Oikea purenta, tummat silmät. Hyvä kaulalinja. 

Hyvä luusto ja käpälät Etuosa saa vielä kehittyä. Hyvä runko, ylälinja saa vielä kiinteytyä. Leveät etuliikkeet hyvä 

sivuaskel. Melko kihara karvanlaatu, ajoittain korkea hännänkanto. Hyvä käytös. 

 

FI54477/09 Alpigiano Felice Fiore NUO-EH 
Erittäin hyväntyyppinen ja hyvät mittasuhteet omaava narttu, joka tällä hetkellä antaa kovin ilmavan vaikutelman. Hyvä 

pää, oikea purenta. Tummat silmät. Sopiva kaulapituus. Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä vahvistua, 

etukulmaus parantua. Liikkuu hyvällä askeleella. Turkki kovin lyhyttä. Erittäin hyvä käytös. 

 

FI49914/09 Alpweiden Jackpot For Me NUO-H 
Hyväntyyppinen, sopivankokoinen, mutta hieman matalaraajainen narttu vaikka olisi enemmän edukseen hoikemmassa 

kunnossa. Hyvä pää, oikea purenta. Riittävän tummat silmät. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät. Eturaajat voisivat 

olla suoremmat. Hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset. Taka-askeleessa saisi olla enemmän työntövoimaa ja koira 

peitsaa mielellään. Erittäin hyvä käytös. 



 

FI46852/09 Invidus Ezeli NUO-H 
Tyypiltään erittäin hyvä narttu joka olisi edukseen hieman hoikempana ja raajakkaampana. Hyvä pää. Oikea purenta. 

Riittävän tummat silmät. Hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät. Hieman painuneet ranteet. Hyvä eturinta, voimakas 

runko. Pehmeä selkälinja, hyvät kulmaukset. Hyvä sivuaskel, hyvä käytös. 

 

FIN47460/08 Alpweiden Face The Winner AVO-ERI1 SA PN1 SERT FI MVA VSP 

Erinomainen tyyppi, hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, selvä otsapenger. Oikea purenta, riittävän tummat silmät. 

Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko sopivin kulmauksin. Matala kinner, hyvä sivuaskel. 

Kinnerahdas takaa, hyvä käytös. 

 

FIN61236/08 Alpweiden Golden Jackpot AVO-EH 
Hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Riittävän tummat silmät. Hyvä kaulalinja. 

Riittävä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset. Hieman luisu lantio, taka-askel saisi olla pidempi 

ja voimakkaampi. Hyvä sivuaskel. Hyvä käytös. 

 

FIN28229/07 Alpweiden Ömeising AVO-EH 
Erittäin hyväntyyppinen, hieman tukevassa kunnossa oleva narttu. Hyvä pää ja purenta. Silmät saisivat olla 

tummemmat. Vahva kaula, hyvä luusto ja käpälät. Vahva eturinta ja runko. Matala kinner, kulmaukset saisivat olla 

vahvemmat. Leveät etuliikkeet ja voimaton taka-askel. Hyvä käytös. Tukevuus ja liikkeet pudottavat palkintosijaa. 

 

FI17497/09 Bernerdalens Desdemona AVO-ERI2  

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Turhan kapea kallo-osa. Oikea purenta. Hyvä silmien väri. Hyvä kaulalinja. 

Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Pehmeä selkälinja. Hyvät kulmaukset. Löysät etuliikkeet, hyvä 

sivuaskel. Hyvä käytös. 

 

FIN55713/07 Ragdolls Cinderella AVO-EH 
Hyväntyyppinen ja hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä silmien väri. Hieman lyhyt kaula. 

Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta voisi olla vahvempi ja etukulmaus voimakkaampi. Hyvä runko, hieman niukka 

polvikulma. Hyvä sivuaskel, hyvä käytös. 

 

FIN46812/07 Bouncy Buffoon´s Annie Hall VAL-ERI1 SA PN2 

Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaulalinja. 

Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta saisi olla vahvempi, hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös. 

 

FIN42167/05 Cei-Cei Cindy Crawford VAL-ERI2  
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, joka ei ole tällä hetkellä parhaassa näyttelykunnossa. Hyvä pää, oikea 

purenta. Riittävän tummat silmät. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Painuneet ranteet. Kovin kevyt eturinta ja 

runko, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä kyynärpäät löysät. Hyvä käytös. Koiran kunto ei tällä 

hetkellä ole SA:n arvoinen. 

 

 


