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FI57445/10 Zweierteam Ramonda PEK2 KP 
Oikeat rungon mittasuhteet omaava narttupentu. Oikea kaulan pituus ja hyvä ylälinja seistessä. Ikäisekseen hyvä kallo-

osa ja selvä otsapenger. Toivoisin korostuneemman eturinnan. Erinomainen raajaluusto. Hyvä rintakehä. Leveä reisi. 

Hyvät ranteet & käpälät. Oikeanlaatuinen, kauniisti kunnostettu karvapeite. Hyvä häntä. Liikkuu oikealla 

askelpituudella sivulta, pentumaista löysyyttä etuliikkeissä. Erinomainen käytös. Polvikulmaus saisi olla selkeämpi 

seistessä. 

 

FI60234/10 Zweierteam Speciosa PEK3 
Hyvän kokoinen narttu. Kauttaaltaan vielä kapealinjainen. Hyvät korvat. Kallon & kuono-osan tulee vielä vahvistua ja 

saada lisää voimaa iän myötä. Vielä kapea & kehittymätön edestä. Riittävä raajaluusto. Toivoisin enemmän kulmauksia 

taakse. Hyvä karvapeite & värimerkit. Hyvät ranteet & käpälät. Tarvitsee aikaa vankistuakseen kauttaaltaan. Liikkuu 

vaivattomasti. Miellyttävä käytös. 

 

FI60235/10 Zweierteam Stellaria PEK1 KP ROP-PENTU 

Narttumainen kokonaisuus. Erinomainen koko. Erinomainen otsapenger & kallo-osa. Oikea kaulan pituus. Hyvä 

eturinta. Pitkä, hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen, hyvin kunnostettu karvapeite. Hyvät ranteet & 

käpälät. Oikea raajaluuston voimakkuus. Ylälinjan tulee tiivistyä iän myötä. Hyvä häntä & lantio. Oikea ulottuvuus 

sivuliikkeessä. Pentumaista ulkokierteisyyttä etuliikkeessä. 

 

FI36724/10 Bollbölen Oliver JUN-H 
Oikeat rungon mittasuhteet omaava hyvän kokoinen uros. Oikealinjainen pää, hyvä purenta. Lyhyt kaula. Puutteellinen 

eturinta. Kokoon sopiva runko & raajaluusto. Etukulmauksia saisi olla enemmän. Oikeat värimerkit mutta turhan 

laineikas karvapeite rungossa. Hyvä leveä reisi. Hieman jyrkkä lantio. Hyvät ranteet & käpälät. Taipumusta kääntää 

eturaajoja ulospäin. Eturaajojen liike saisi olla tehokkaampi & joustavampi. Tarvitsee aikaa tasapainottuakseen 

kokonaisuudessaan. 

 

FI36725/10 Bollbölen Ottentotti JUN-H 
Oikean kokoinen uros selvällä sukupuolileimalla. Hyvä otsapenger, vaaleat silmät. Hieman liikaa löysiä huulia & 

alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Kokoon sopiva runko- ja raajaluusto. Rintakehä saisi 

olla pidempi. Hieman turhan laineikas karvapeite. Toivoisin rauhallisemman käytöksen kun muita uroksia on kehässä. 

Etuliikkeiden tulee huomattavasti vakiintua iän myötä. Oikein kannettu häntä liikkeessä. Tarvitsee aikaa 

tasapainottuakseen.  

 

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

Koon alarajoilla oleva, yleisvaikutelmaltaan pitkä & matalaraajainen uros. Erinomainen kallo-osa & ilme. Valitettavasti 

osa alaetuhampaista osa tasa- ja osa alapurennassa. Alaleuka saisi kauttaaltaan olla leveämpi.  Kaunis kaula. Hyvä 

eturinta. Rintakehä saisi olla pidempi. Pitkä lanneosa. Kokoon sopiva raajaluusto. Kaunis karvapeite, hyvät värimerkit. 

Hyvä leveä reisi. Liikkuu tehokkaasti takaa. Hyvä häntä. Palkintosija määräytyy purennasta, rungon mittasuhteista. 

 

FI44806/09 Zweierteam Qulmaria NUO-EH 
Oikeat rungon mittasuhteet omaava hyvän kokoinen narttu,  jolla oikea ylälinja. Hyvä runko. Hyvä raajaluusto. Hyvä 

eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä lihaskunto. Esitetään tänään niukassa karvapeitteessä. Oikealinjainen pää, 

mutta toivoisin paremman & lempeämmän ilmeen. Hyvät ranteet & käpälät. Erinomaiset sivuliikkeet. Hyvä häntä. 

 

FI25426/09 Alte Sage Eostre AVO-EH 

Hyvän kokoinen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet seistessä. Hyvä, tiivis ylälinja. Kuono-osa saisi olla vankempi. 

Hyvä kaula. Toivoisin korostuneemman eturinnan. Niukasti kulmautunut edestä. Riittävä volyymi rungossa. Riittävä 

raajaluusto. Hyvä karvapeite. Hieman turhan korkea kinner. Hyvä häntä. Riittävä ulottuvuus sivuliikkeessä. Miellyttävä 

käytös. 

 

FIN36291/07 Berndante Ghandi Bibienne AVO-EH 
Vankkarunkoinen narttu, joka liikkuu oikealla ulottuvuudella sivulta. Hyvä otsapenger & kallo-osa. Alahammas rivistö 

saisi olla tasaisempi. Hyvä eturinta. Riittävä raajakorkeus. Hyvin rakentunut takaosa. Kaunis karvapeite. Lyhyt häntä. 

Hyvät ranteet & käpälät. Miellyttävä käytös. Leveät etuliikkeet, hyvä lihaskunto. Tämän hetkinen purenta pudottaa 

palkintosijaa. 

 

FIN44185/06 Bollbölen Isla Negra AVO-ERI AVK2 SA PN3 VASERT 



Hyvän kokoinen narttu, jolla tilava runko. Oikeat rungon mittasuhteet seistessä. Oikean mallinen pää, hieman vaaleat 

silmät. Hyvä kaulan pituus. Hyvä eturinta. Erinomainen pitkä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä takaosa. 

Oikea hännän pituus. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin takaa. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä. 

 

FIN60376/08 Zweierteam Plumeria AVO-ERI AVK1 SA PN2 SERT 
Oikeat rungon mittasuhteet omaava hyvän kokoinen narttu, jolla erinomainen pää, otsapenger & ilme. Hyvä kaula. 

Pitkä, hyvä rintakehä. Vahva raajaluusto. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvät värimerkit, hieman turhan laineikas 

karva rungossa. Oikein sijoittuneet hyvänkokoiset korvat. Ylälinja saisi olla tiiviimpi. Erinomainen sukupuolileima. 

Hieman turhan korkea häntä. Leveät etuliikkeet. 

 

FIN19594/07 Zwierteam Montana VAL-ERI VAK1 SA  PN1 ROP 
Tasapainoinen kokonaisuus. Oikeat rungon mittasuhteet. Vahva ylälinja. Hyvä pää & ilme. Hyvä eturinta. Erinomainen 

runko. Pitkä, hyvä rintakehä. Etukulmauksia saisi olla enemmän. Hyvät värimerkit. Erinomainen karvapeitteen laatu. 

Hyvä, leveä reisi. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä ulottuvuudella. 

 

 

 


