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FI56300/10 Xantran Damn The Weather PEK1, KP, ROP 

8 kk erinom.mittasuhteet. selvä sukupuolileima. Erittäin kaunis nuoren uroksen pää, jossa hyvä ilme. Purenta ok. 

Kauniit silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Ikäisekseen erinom. Eturinta ja runko. Upea luusto. Kauniit käpälät. 

Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu ikäisekseen erinom. Joka suunnalta. Lupaava kokonaisuus. 

Ihastuttava luonne. Hyvin esitetty. 

 

FI56302/10 Xantran Dizzy Design PEK1, KP, VSP 

8 kk hyvät mittasuhteet omaava vahvahko narttu. Oikealinjainen nartun pää, jossa kaunis ilme. Purenta ok. Hyvä kaula, 

ylälinja. Ikäisekseen 

sopiva runko ja luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu vielä hieman kapeasti edestä, mutta 

osin hyvin kaunis kokonaisuus. Hyvä väritys. 

 

FI17165/10 Golbear´s U Put A Spell On Me JUN-ERI, JUK2 

17 kk keskikokoinen mittasuhteet ok. Selvä sukupuolileima. Oikea ilmeinen ja linjainen nuoren uroksen pää, jossa 

hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Hyvä kaula, hieman epätasainen purenta tällä hetkellä. Ikäisekseen riittävä eturinta ja 

rungon vahvuus. Hyvä, luuston vahvuus. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuunt., 

kääntää aavistuksen varpaita sisään. Upea sivuliike. Kaunis väritys. 

 

LV24232/10 Milbu Lord Lancelot JUN-ERI. JUK1 

12 kk, mittasuhteet ok. Keskikokoinen ja -vahvuinen juniori uros. Oikealinjainen uroksen pää. Kauniit silmät. Hyvä 

vahvuus ja mittasuhteet. Purenta ok. Riittävä kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen sopiva eturinta, runko saa vahvistua. 

Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelpituudella. Kaunis väritys. 

Rodunomainen käytös ja olemus. Hyvin esitetty. 

 

FI59562/09 Bernarossa Juventus NUO-ERI, NUK2, SA 

18 kk, keskikokoinen hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Melko voimakas uroksen pää, jossa melko voimakas 

otsapenger. Hyvä ilme. Purenta ok. Aavistuksen avoimet silmäluomet. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva eturinta ja rungon 

vahvuus. Erittäin hyvä luusto ja käpälät. Hyvä leveä reisi, matala kinner. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Liikkuu yhdensuunt.takaa, hyvin edestä. Hyvä sivuaskel. Syvä tan-väritys. Hyvä turkki. Rodunomainen olemus.  

 

FI44698/09 Black Amiikos Rigobert Redert NUO-EH 

19 kk, hyvät mittasuhteet ja koko, selvä sukupuolileima. Erittäin kaunislinjainen uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet. 

Hyvät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta saa vahvistua ja voimistua. Runko saa täyttyä. Riittävästi kulmautunut 

edestä ja takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu erittäin löysästi edestä, hyvin takaa. Sopiva sivuaskel. Erittäin kaunis 

väritys. Rodunomainen olemus ja käytös.  

 

FI10730/10 Doremis Indian Triq NUO-ERI, NUK3  

19 kk. Keskikokoinen mittasuhteiltaan hieman lyhytrunkoinen. Selvälinjainen uroksen pää, jossa melko voimakas 

otsapenger. Hyvät silmät. Purenta ok. Vahva lyhyehkö kaula. Hyvä runko ja eturinta. Hyvä selkälinja, luisu lantio. 

Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Sopiva luusto ja kauniit käpälät. Liikkuu hieman leveästi ja löysästi edestä. 

Hyvä sivuaskel. Kaunis väritys, hyvä turkki. 

 

FI53334/09 Goldbear´s Tic Tac NUO-ERI, NUK1, SA, PU4, VASERT 

20 kk, erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet. Oikealinjainen pää, jossa rodunom. Pehmeä ilme. Hyvät silmät. 

Purenta ok, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä, vahva eturinta ja luusto. Kauniit käpälät. Riittävästi ja 

tasapainoisesti kulmautuneet. Liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa. Hyvä, pitkä sivuaskel. Kaunis väritys. Kaunis 

kokonaisuus.  

 

FIN54995/08 Bendoran Bastiandenzel AVO-ERI, AVK4 

2 v kookas, vahva uros, jolla selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen uroksen pää, jossa hyvä 

vahvuus. Kaunis rodunomainen pää, jossa pehmeä ilme. Hyvät silmät, hieman huulekas. Hyvä kaula. Erinomainen 

ylälinja. Hyvä rungon vahvuus. Hyvä eturinta. Vahva luusto ja kauniit käpälät. Riittävästi ja tasapainoisesti 

kulmautunut. Liikkuu löysästi ja leveästi edestä ja kääntää melko voimakkaasti varpaita sisään. Upea turkki. Hieman 

nokinen tan-väritys päässä. Näyttävä kokonaisuus. 

 

FI57559/09 Bernarossa Jetro AVO-ERI, AVK1, SA, PU1, SERT, ROP  

reilu 1,5 v hyvän kokoinen ja hyvät mittasuhteet omaava nuori uros. Selvä sukupuolileima. Oikealinjainen ja hyvät 

mittasuhteet omaava pää, jossa hyvä ilme. Purenta ok. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja rungon tilavuus 



ikäisekseen. Vahva luusto, hyvät käpälät. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja 

hyvällä askelpituudella. Hyvä väritys. Rodunomainen kokonaisuus.  

 

FIN29898/07 Berniitan Taika-Nalle AVO-ERI, AVK3 

4 v. Hyvät mittasuhteet ja koko. Selvä sukupuolileima. Erittäin kaunisilmeinen uroksen pää, jossa oikeat ? ja vahvuus. 

Purenta ok. Hyvät silmät. Huulipigmentti voisi olla parempi. Erinom.kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. 

Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä luuston vahvuus.  Liikkuu ahtaasti takaa ja hieman kyynärpäät rungon 

alla edestä. Riittävä sivuaskel. Hyvä turkki ja väri. Rodunomainen kokonaisuus.  

 

FIN50809/08  Berondan Albin AVO-ERI, AVK2, SA 

2,5 v. Keskikok.hieman pienempi mittasuhteet ok. Hyvä uroksen pää, jossa oikea vahvuus ja linjat. Kaunis 

rodunomainen ilme. Hyvät silmät, vahva kaula, hyvä selkälinja. Hieman luisu lantio. Hyvä eturinta ja rungon vahvuus. 

Sopiva luusto ja kauniit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella, koira on edukseen liikkuessaan. 

Hyvä turkki, kaunis väritys. Hyvin esitetty. 

 

FI13085/09 Xantran Cosmopolitan VAL-ERI, VAK3 

2,5 v. Kookas, voimakas uros. Hyvät mittasuhteet. Hyvä uroksen pää, jossa hyvä voimakkuus ja mittasuhteet. Vahva 

kaula, hyvä ylälinja. Hyvä eturinta ja rungon vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Seisoo hieman 

kyynärpäät rungon alla. Liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa. Riittävä sivuaskel. Hieman turhan ylpeä hännästään 

tänään. Hyvä väritys. Muhkea turkki. 

 

FIN26045/05 Fridkullas Triumph VAL-ERI, VAK2, SA, PU3 

6 v, keskikokoinen uros. Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen ja –ilmeinen uroksen pää. Hyvät silmät. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Aavistuksen luisu lantio. Hyvä eturinta ja runko, sekä luusto ja käpälät. Liikkeet yhdensuuntaiset 

maatavoittavalla askeleella. Koira edukseen liikkeessä. Hyvä turkki, kaunis väritys. Hienosti esitetty. 

 

FIN50226/07 Funatic Roquefort VAL-ERI, VAK1, SA, PU2  

3,5 v, hyvänkokoinen hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen  uroksen pää, jossa hyvä vahvuus ja mittasuhteet. Ilmettä 

häiritsee hieman löysät alahuulet. Vahva, riittävä kaula. Erittäin hyvä ylälinja ja lantio. Riittävästi kulmautunut edestä, 

hyvin takaa. Hyvä eturinta ja runko. Liikkuu löysästi edestä ja kääntää hieman varpaita sisäänpäin, muilta osin liikkeet 

erinomaiset. Hyvä väritys ja turkki. Näyttävä kokonaisuus.  

 

FIN20787/03 Hexa-Han Pasifax VET-ERI, VEK1, SA VET VSP 

8 v hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen. Hyvä uroksen pää, jossa rodunomainen ilme. Hyvä kaula ja –ylälinja. Voimakas 

runko. Hyvä eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja riittävällä 

askelpituudella. Hyvin säilynyt vanhaherra, joka kantaa vuotensa kevyesti. Hyvä turkki ja väri. 

 

FI20543/10 Amore  JUN-H 

16 kk. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Vielä hyvin kevyt ja ilmavan vaikutelman antava juniorinarttu, jolla hieman 

kapealinjainen, kevyehkö pää. Melko kapea kuono-osa. Alaleuka saisi olla vahvempi. Hyvät silmät. Purenta ok. Hyvä 

kaula ja selkälinja. Luisuhko lantio. Vielä kovin kevyt runko. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Liikkuu takaa hyvin, edestä kovin kapeasti. Hieman voimaton sivuaskel. Erittäin kaunis, kiiltävä turkki. 

Hyvä väritys. 

 

FI20546/10 Anette JUN-H 

15 kk. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Vielä melko kapealinjainen pää, kuono-osa saisi 

vahvistua. Purenta ok. Hyvä kaula, ylälinja. Ikäisekseen riittävä runko ja eturinta. Tasapainoisesti ja riittävästi 

kulmautunut. Liikkuu vielä kapeasti edestä ja takaa. Riittävä sivuaskel. Koira on hieman epävarma mutta käsiteltävissä. 

Tarvitsee paljon hyviä kokemuksia. Hyvä väri, kaunis turkki. 

 

FI19653/10 Berndream´s Coconut Geisha-Fun JUN-ERI, JUK4 

16 kk. Erittäin hyvän tyyppinen, keskik.narttu, jolla oikealinj.pää, joskin otsapenger turhan korostunut. Erittäin kauniit 

silmät. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula. Vielä pehmeä selkälinja. Tilava runko. Niukasti 

mutta tasapainoisesti kulmautunut. Vahva luusto. Pehmeät välikämmenet, joka näkyy selvästi liikkeessä. Hyvä 

sivuliike. Kaunis turkki ja väritys. 

 

FI21525/10 Camomilla JUN-EH  

15 kk. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Oikealinjainen nartun pää, jossa hyvä vahvuus ja 

hyvät mittasuhteet. Purenta ok. Hyvä kaula, ylälinja, hieman luisu lantio. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Sopiva 



luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Pehmeät välikämmenet joka näkyy etuliikkeissä. Liikkuu hieman ryhdittömästi. 

Turhan paljon valkoista päässä. Voisi kantaa liikkeessä itsensä paremmin. Hyvin esitetty. 

 

FI49004/10 Funatic Nobiz Like Shobiz JUN-ERI 

10 kk. Erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen narttu, jolla selkeä sukupuolileima. Oikealinjainen pää, hieman vaaleat 

silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä , tilava runko. Riittävä eturinta. Hyvä luusto ja suorat raajat. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävällä askelpituudella. Hyvä turkki. Melko runsas 

valkoinen väritys päässä. 

 

FI49003/10 Funatic Now I´m Stepping Out JUN-ERI, JUK2, SA 

10 kk. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, keskikokoinen. Melko vahva nartun pää, jossa korostunut 

otsapenger. Ilmettä häiritsee hieman näkyvät vilkkuluomet, muuten päässä hyvät mittasuhteet ja ilme. Kaunis kaula ja 

ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä luusto. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa.  Liikkuu erittäin hyvin joka 

suunnalta ikäisekseen. Kaunis turkki. Melko paljon valkoista päässä. Hyvin esitetty. 

 

FI49240/10 Hirsimajan Brinsessa JUN-ERI, JUK1, SA, PN4 

9 kk erittäin hyvän tyyppinen, kaunislinjainen nuori narttu. Hyvä koko ja mittasuhteet. Vielä hieman pentumainen 

yleiskuva päässä, kauniit silmät. Erittäin hyvä kaula, ylälinja, runko, eturinta sekä luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. 

Liikkuu hyvin joka suunnasta. Kaunis väritys. 

 

FI20684/10 Maroussia Queen Of Hearts JUN-EH 

16 kk aavistuksen pitkähkö mittasuhteiltaan, keskikokoinen. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa hyvät silmät. Purenta ok. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta ja runko saa vahvistua. Hieman pitkä lanneosa, sopiva luusto. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Liikkuu melko löysästi edestä, muilta osin hyvin. Erittäin paljon valkoista eturinnassa. Kaunis, hyvä 

turkin kunto.  

 

LV24239/10 Milbu Magnifico JUN-ERI, JUK3, SA 

12 kk erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen juniorinarttu. Kaunislinjainen nartun pää. Hyvä ilme. Purenta ok. Vahva 

kaula, hyvä ylälinja. Ikäisekseen voimakas runko. Vahva luusto. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu 

löysästi edestä, kääntää varpaat sisään. Hyvä sivuliike. Hyvä väritys, hyvin esitetty. 

 

FI60526/09 Berondan Belicia NUO-EH 

1,5 v erittäin hyvän tyyppinen mittasuhteiltaan pitkähkö ja aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava narttu, jolla 

kaunis pää. Rodunomainen ilme. Hyvä kaula, ylälinja. Sopiva eturinta ja rungon tilavuus. Pitkähkö lanneosa. Sopiva 

luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu löysästi edestä, muuten ok. Hyvä väritys, erittäin hyvin 

esitetty. 

 

FI60523/09 Berondan Berlinetta NUO-EH 

16 kk erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava keskikokoinen narttu. Oikealinjainen kaunisilmeinen nartun 

pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä tilava runko ja eturinta. Sopiva luusto, suorat raajat. Kauniit käpälät. 

Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu erittäin leveästi edestä, muuten erinomaisesti. Erittäin kaunis 

väritys, hyvä turkki. Etuliikkeet määräävät palkintosijan.  

 

FI60524/09 Berondan Blackbeauty NUO-EH 

18 kk erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen nartun pää, jossa kaunis ilme. Purenta ok. Hyvä 

kaula, selkälinja, hieman luisu lantio. Hyvä eturinta, runko sekä luuston vahvuus. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 

erittäin löysästi edestä, muilta osin ok. Hyvä väritys. Rodunomainen olemus.  

 

FI43365/09 Bom Bom´s Berneroy NUO-ERI, NUK2, SA 

23 kk, erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet nartulle. Erittäin kaunisilmeinen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä eturinta ja runko. Sopiva luusto. Hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Hyvä turkki, kaunis väritys. 

 

FI53756/09 Cei-Cei Elisabeth Taylor NUO-ERI, NUK1, SA, PN3, VASERT 

18 kk erittäin kaunislinjainen kookas, nuori narttu jolla erinomaiset mittasuhteet. Erittäin kaunis pää, jossa 

rodunomainen pehmeä ilme. Hyvät tiiviit, tummat silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä 

rungon tilavuus. Hyvä luusto, hienot käpälät. Riittävästi edestä kulmautunut, hyvin takaa. Liikkuu hieman löysästi 

edestä, muilta osin erittäin hyvin. Erittäin kaunis väritys, hyvä turkki. 

 

FI20682/10 Maroussia Quanta NUO-ERI, NUK3 



18 kk. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet narttumainen. Oikealinjainen nartun pää, jossa hyvä ilme ja vahvuus. Purenta 

ok. Hyvät silmät. Sopiva kaula. Aavistuksen pehmeä ylälinja. Hyvä eturinta. Tilava runko. Niukasti, mutta 

tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu löysästi edestä, muilta osin hyvin. Hyvä turkki, melko kookas valkoinen 

etumerkki. 

 

FI20345/07 Alppimajan Unelma AVO-EH 

4 v. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen nartun pää, jossa hyvä ilme, mittasuhteet ja silmät. Purenta ok. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas eturinta ja runko. Hyvä luusto. Hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Liikkuu leveästi edestä, muilta osin ok. Koira esitetään tänään turhan tuhdissa kunnossa. Kääntää liikkeessä varpaita 

sisään. Hyvä turkki, väritys.  

 

FIN52815/08 Funatic Oh My Gosh AVO-ERI, AVK2, SA 

3 v, erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoa hieman pienempi. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Hyvä matala kinner. 

Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu hieman leveästi edestä, muilta osin hyvin. Upea turkki, hyvä väri. Voisi olla 

aavistuksen raajakkaampi. 

 

FI26671/09 Vinkizz Original AVO-ERI, AVK1, SA, PN2, SERT, MVA 

2 v, kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet, keskikokoinen. Kaunis nartun pää, jossa rodunomainen ilme ja olemus. Erittäin 

hyvä kaula, ylälinja, runko. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto ja kauniit käpälät. Kääntää liikkeessä 

varpaat sisäänpäin, muilta osin liikkuu hyvin. Kaunis väritys, hyvä turkki. Tasapainoinen olemus. 

 

FIN25515/07 Bernarossa Dimare VAL-ERI, VAK3, SA  

4 v, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, kookas mutta narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Hyvä tilava rintakehä ja eturinta. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Liikkuu 

hieman löysästi edestä, muuten hyvin. Hyvä turkki ja väri. 

 

FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL-ERI, VAK2, SA 

3,5 v, kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet, hyvä koko. Hyvä pää ja ilme. Hieno kaula, hyvä ylälinja. Hyvä eturinta ja 

runko. Sopiva luusto. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin joskin aavistuksen etuvarpaat 

kääntyvät sisään. Hyvä väritys ja turkki.  

 

FIN10096/06 Fridkullas Ultra Bra VAL-ERI, VAK4, SA 

5,5 v. Oikeat mittasuhteet, keskikokoinen. Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvä pää, jossa rodunomainen ilme. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä 

askelpituudella. Hyvä väri ja merkit, joskin tan-väri saisi olla syvempi. 

 

FIN32300/04 Funatic Versace VAL-ERI, VAK1, SA, PN1, VSP 

7 v, raamikas, tyylikäs narttu. Oikealinjainen nartun pää, jossa hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja 

runko. Sopiva luuston vahvuus. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Hyvä matala kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti 

erinomaisella askelpituudella. Kaunis turkki, valkoista voisi olla hieman enemmän. Kaunis kokonaisuus. 

 

FIN25849/08  Vakra Vene av Hisefoss VAL-ERI 

5 v, kookas, silti narttumainen, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Vahva hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas 

runko. Hyvä luusto. Aavistuksen pehmeät välikämmenet. Hyvin kulmautunut. Liikkuu löysästi edestä, muilta osin 

hyvin. Hyvä turkki ja väri. 

 

FIN12654/03 Fridkullas Rhonda VET-ERI, VEK1, SA, VET ROP 

8 v, hyvän kokoinen, hyvät mittasuhteet. Kaunis nartun pää. Hyvä kaula. Ikäisekseen hyvä ylälinja. Hyvä tilava runko. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Hyvä turkki. Melko suuret valkoiset 

merkit. Kantaa ikänsä hyvin, onnittelut omistajalle. 

 

KENNEL BERNAROSSA KASV1, KP, BIS2   

Juventus/Jetro/ Dimare/ Farfalla  

2 urosta, 2 narttua kolme eri yhdistelmää. Erittäin tasainen rodunomainen ryhmä, jossa selvät sukupuolileimat. Hyvät 

luustot. Kauniit ilmeet. Kaikilla hyvät liikkeet. Kaunis ryhmä.  

 

FUNATIC KASV2, KP 

Roquefort/Now I´m Stepping Out/ Oh My Gosh/ Versace 



Neljä samantyyppistä koiraa, joilla selvät sukupuolileimat. Rodunomaiset ilmeet. Hyvät luustot, kaikki liikkuvat 

erinomaisesti ja omaavat hyvät rakenteet. Onnittelut kasvattajalle. 

 

 


