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07641 Funny Girl Von Haus Himer PEK2 

Hyvä pään muoto, saksipurenta, korvat kiinnittyneet hieman matalalle. Silmät voisivat olla tummemmat. Vähän 

irtonahkaa leuan alla. Erinomainen ylä & alalinja. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä rinta ja värimerkit. Näyttää jonkin 

verran nuoruuden heikkoutta liikkeessä, lupaava. 

 

FI57445/10 Zweierteam Ramanda PEK1 KP ROP-PENTU 

Hyvä tyyppi ja hyvät mittasuhteet. Miellyttävä pää, valkoiset merkit maksimitasolla. Erinomainen ylä & alalinja. Hyvä 

luusto ja eturinta. Hyvät kulmaukset edessä ja riittävät takana. Erinomaiset värimerkit, miellyttävä luonne, liikkuu 

hyvällä askeleella. Hyvin lupaava. 

 

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

Hyvin pieni uros ehdottomassa minimikoossa. Lievä alapurenta. Hyvin kiva pää, tarpeeksi vahva ylälinja. Hyvä 

rintakehä ja eturinta, erinomaiset kulmaukset. Hyvät värimerkit, erinomainen liike. 

 

FI20679/10 Maroussia Quantum of Solace JUN-ERI JUK1 SA PU3 VASERT 

Hyvin vahva uros, hyvä tyyppi, hyvät pään mittasuhteet, hyvät silmät. Vahva ylälinja mutta hieman jyrkkä lantio. 

Erittäin hyvä rinta, erinomainen luusto & kulmaukset. Erinomaiset värimerkit, liikkuu hyvällä askeleella. 

 

FI10730/10 Doremis Indian Triq NUO-ERI NUK1 SA 

Erinomainen tyyppi, hyvät pään mittasuhteet, hieman syvä otsapenger, riittävä pigmentti kirsussa. Erinomainen ylä & 

alalinja, hyvä eturinta, hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä väri, erinomainen liike jossa paljon draivia. 

 

FI46668/09 Tassupihan Akvavitix NUO-EH 

Uros jolla hyvä pää, riittävä kirsupigmentti. Silmäluomet riittävän tiiviit. Ylälinja hieman ylikaartunut. Riittävä rinta, 

hyvä luusto ja kulmaukset, kääntää jalkoja sivuille. Hieman pitkä runko, liikkuu hyvällä askeleella. 

 

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO-ERI AVK2 SA 

Hyvä tyyppi, maskuliininen, hyvät pään mittasuhteet, tummat silmät, silmäluomet riittävän tiiviit. Erinomainen ylä & 

alalinja. Erinomainen luusto ja kulmaukset. Tyypilliset merkit, kiva luonne, erinomainen liike. 

 

FI59559/09 Bernarossa Jetro  AVO-ERI AVK1 SA PU2 SERT 

Erinomainen tyyppi. Miellyttävä maskuliininen pää hyvällä ilmeellä. Erinomainen pigmentti huulissa. Vahva ylälinja, 

hyvä lantio, erinomainen rinta. Seisoo hyvin raajoillaan, hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä ulottuvalla 

askeleella. 

FIN33269/05 BERNDANTE EL-CIRIL AVO-EH 

Hyvänkokoinen uros, hyvät pään mittasuhteet. Voisi olla hieman enemmän kaulaa. Hyvä vahva ylälinja, hyvä rinta, 

erinomaiset kulmaukset & hieman syvä lapa. Riittävät kulmaukset takana. Liikkuu hyvin takaa, lievästi epäröiden 

edestä. 

 

FIN42441 Bernarossa Aygon VAL-ERI VAK2 SA PU4 

Hyvin vahva uros, miellyttävä pää, kaula voisi olla pidempi. Hyvä ylälinja, hyvin syvä rinta. Erinomaiset kulmaukset 

edessä, riittävät takana. Häntä voisi olla hieman pidempi. Seisoo hyvin raajoillaan raskaalla luustolla. Liikkuu sujuvasti 

hyvällä askeleella. 

 

FIN26045/05 Fridkullas Triumph VAL-ERI VAK1 SA PU1 ROP 

Erinomainen tyyppi erinomaisilla ääriviivoilla. Hyvin vahva ylälinja, hyvä lantio, erinomainen alalinja. Erinomaiset 

kulmaukset edessä ja hyvät takana. Hyvä luusto, seisoo hyvin. Erinomaiset värimerkit, erinomainen pigmentti. 

Loistavat liikkeet. 

 

FI19653/10 Berndream´s Coconut Geisha-Fun JUN-EH 

Erinomainen tyyppi, hyvin feminiininen. Vahva ylälinja, hyvä rinta, hyvät kulmaukset edessä & takana hyvällä 

luustolla. Seisoo jalat takana ylöspäin. Voisi seistä paremmin edestä. Erinomaiset värimerkit. Liikkuu sujuvasti. 

 

 

FI49240/10 Hirsimajan Brinsessa JUN-EH 

Hyvät mittasuhteet, koko ja pituus. Hyvä ylälinja ja ikäisekseen hyvin kehittynyt rinta. Hyvät kulmaukset, lapa. 

Erinomaiset kulmaukset takana. Tykkää seistä kapeasti edestä, liikkuu hyvällä askeleella.  

 



LV-24239/10 Milbu Magnifico JUN-H 

Narttu jolla hyvin kaunis pää & ilme. Hieman liikaa massaa. Hieman matalammat jalat, tasainen rinta. Hyvät 

kulmaukset ja luusto. Seisoo hyvin raajoillaan. Liike avautuu edestä. Hyvät mittasuhteet. 

 

FI24525/10 CamomillaNUO-EVA 

Hyvä koko, mittasuhteet, korkeus ja pituus. Hyvät kuonon mittasuhteet & kallo. Hieman näykkivä. Valkoiset merkit 

aivan liian laajat. Hyvä alalinja, erinomaiset kulmaukset edessä & takana. Liikettä ei voida arvostella. 

 

NHSB2763014 Fanny Van´t Rijkenspark NUO-ERI NUK1 SA PN2 SERT 

Erinomainen tyyppi, hyvin feminiininen. Miellyttävä pää ja ilme. Erinomainen lantio, hyvä alalinja, erinomaiset 

kulmaukset ja luusto. Seisoo hyvin raajoillaan. Hyvä liike. 

 

FI20682/10 Maroussia Quanta NUO-ERI NUK2 SA PN4 

Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, koko ja pituus. Miellyttävä feminiininen pää jossa hyvät mittasuhteet. 

Erinomainen ylälinja, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvät värimerkit. Hyvä liike, hyvä ulottuva 

askel. 

 

FIN20345/07 Alppimajan Unelma AVO-EH 

Narttu jolla paljon massaa. Hyvä pää mutta epätasaiset merkit. Hyvä ylälinja, hyvin syvä alalinja. Voisi olla enemmän 

pigmenttiä kirsussa ja huulissa. Hyvä luusto, erinomaiset kulmaukset, hyvät takana. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvin 

kapea takaa ja avoin edestä, näyttää heikkoutta ylälinjassa. 

 

FI52058/09 Berlida Ciambella AVO-ERI AVK2 SA 

Hyvä tyyppi, hyvät ääriviivat. Miellyttävä feminiininen pää, hyvä ilme. Hieman laineikas turkki. Vahva ylälinja. Hyvä 

rintakehä ja eturinta. Seisoo hyvin raajoillaan joissa hyvät kulmaukset ja luusto. Liikkuu hyvällä askeleella ja 

ulottuvuudella. 

 

FIN43038/08 Bernario Chinon AVO-EH 

Hyvä pää, hyvät silmät, riittävän vahva ylälinja, erinomainen lantio, hyvä rinta, hyvä luusto ja kulmaukset edessä. 

Lievää kohdistamattomuutta liikkeessä edessä ja takana. 

 

FIN48292/08 Black Amiikos Imagina Irina AVO-ERI AVK1 SA PN3 VASERT 

Erinomainen tyyppi, hyvin feminiininen pää jossa miellyttävä ilme. Erinomaiset mittasuhteet korkeudessa ja pituudessa. 

Hyvin vahva ylälinja, erinomainen rinta, hyvä luusto, hyvät kulmaukset edessä & takana. Liikkuu hyvin. 

 

FIN55127/07 Fonacot´s Ice Crystal AVO-EH 

Vahva narttu jolla hyvä pää, hyvät pään mittasuhteet, hyvin vahva runko jossa vahva syvä rintakehä, erinomainen 

eturinta, hyvä luusto ja kulmaukset. Kun liikkuu normaalisti hyvä askel. 

 

FI27331/09 Fonactot´s Joyful Jessica VAL-ERI VAK1 SA PN1 VSP 

Hyvin elegantti tyyppi, hyvin feminiininen pää, hyvä ilme, riittävä kirsupigmentti. Erinomainen ylälinja, hyvä alalinja, 

erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto. Erinomainen liike. 

 


