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FI19101/11 Ridon Hennet Ireland PEK-1 

Vasta 7 kk ikäinen, itsevarma ja iloinen poika joka saa vielä miehistyä etenkin pään ilme, johtuen loivasta 

otsapenkereestä, on hieman tyttömäinen. Niukasti kulmautuneet ahdasasentoiset raajat, köyristää ajoittain lanneosaansa 

ja nostaa häntäänsä ja seisoo takakorkeana. Erinomainen turkki, intensiivinen väri ja oikeat merkit. 

 

 

FI44531/10 Bouncy Buffoon´s High Voltage JUN-H 

Hyvätyyppinen. Takaosan rakenne lyhentää koiran lähes neliömäiseksi. Vahva uroksen pää. Riittävä eturinta, mutta 

etuasentoinen eturaaja. Oikean muotoinen rintakehä. Turhan luisu lantio & korkealle kiinnittynyt häntä. Hyvä karva ja 

oikeat merkit. Vaivaton, epätahtinen, kuriton tapa liikkua.   

 

FI49238/10 Hirsimajan Basso JUN-EH 

Matalaraajainen, voimakasluustoinen, jolla hyvä sukupuolileima. Hyvä pää. Löysä selkä. Voimakas raajaluusto. 

Poikkeuksellisen yhdensuuntainen, erinomainen vaivaton ravi. Hyvä karva ja oikeat merkit. Toivon koiralle lisää 

raajakorkeutta.  

 

FI53334/09 Goldbear´s Tic Tac NUO-ERI, NUK1, SA, PU2, SERT  

Keskikokoinen, riittävä sukupuolileima. Hyvä pään leveys ja malli. Riittävä kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat 

ja hyvät käpälät. Tilava runko. Vaivaton, yhdensuuntainen liike. Tänään hieman pörröinen karva. Oikeat merkit. 

 

FIN24447/08 Ronetta´s Alfred AVO-H 

Ilmavan ja neliömäisen vaikutelman antava uros, joka saisi olla suurempi. Kokoon sopiva pää. Lyhyt rintakehä. Lyhyt 

lantio, korkea-asenteinen häntä. Keskivahva luusto. Yhdensuuntainen, mutta epätyyppinen kevyt lyhytaskelinen ravi. 

Niukka turkki. Oikeat merkit.  

 

FIN22532/07 Bom Bom´s Aventinus AVO-ERI, AVK1 

Kaunisprofiilinen, mutta edestä niukasti kulmautunut uros, jolla riittävät mittasuhteet. Erinomainen uroksen pää, mutta 

vaaleat silmät tekevät ilmeestä vähemmän lempeän. Riittävä kaula. Rintakehä saisi olla vieläkin tilavampi. Hieman 

luisu lantio, muuten hyvä takaosa. Liikkuu erittäin löysästi edestä. Etuaskel saisi olla pidempi, taka-askel riittävä. 

 

FIN50216/07 Funatic Roquefort VAL-ERI, VAK1, SA, PU1, ROP 

Erinom. Kauttaaltaan laadukas, voimakas, tiivis. Oikeat mittasuhteet ja tyyppi. Vahva uroksen pää. Hyvä ilme. Hyvä 

kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet, voimakasluustoiset raajat. Erinom. Tilava runko. Edestä löysä, takaa kapea, sivulta 

erinom. Liike. Ylös kiinnittynyt, ajoittain pystyssä oleva häntä. Hyvä karva. Oikeat merkit. Intensiivinen väri. 

 

FI49240/10 Hirsimajan Brinsessa JUN-EVA 

Avoin juniori, aivan koon alarajalla. Hyvä nartun pää. Hyvä kaula. Lupaava eturinta. Leveä mutta lyhyt rintakehä. 

Riittävä raajaluusto, mutta pysty lapa ja lyhyt olkavarsi, hieman ulkokierteiset käpälät. Tyypillinen etuaskel 

varvasahdas takaa. Koira ontuu vasenta takajalkaansa. 

 

LV24238/10 Milbu Mille Grazie JUN-EH 

Koon alarajalla oleva, ? kunnossa esiintyvä feminiininen narttu. Hyvä pää. Riittävä kaula. Pysty lapa lyhyt rintakehä. 

Lyhyt, luisu lantio. Korkea hännän kiinnitys. Liikkuu kapeasti takaa, löysästi edestä. Sivulta erittäin hyvin. Hyvä karva 

ja merkit. 

 

FI50191/10 Rival Attraction´s Jade´s Jubilee JUN-H 

Vasta 10 kk, vielä kauttaaltaan kapea, feminiininen narttu. Koon alarajalla. Raajaluusto saisi olla voimakkaampi ja pään 

tulee vielä levitä. Pysty lapa, pysty olkavarsi, peittävät ?. riittävä rintakehän leveys. Riittävä takaraajojen kulmaus. 

Liikkuu vaivatta, mutta saisi esittää tehokkaampaa askellusta. Oikeat merkit.  

 

FI56302/10 Xantran Dizzy Design JUN-ERI, JUK1, SA 

Hyvin tasapainoinen voimakas juuri 9 kk täyttänyt feminiininen narttu. Hieno pää ja ilme. Lyhyt kaula. Erinomainen 

eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. ? ei saa tulla yhtään syvemmäksi ja raajat 

saavat kasvaa korkeutta. Erinom. Joka suunnasta vaivaton ravi. Hyvä karva ja värit.  

 

FI53756/09 Cei-Cei Elisabeth Taylor NUO-ERI, NUK1, SA, PN1, VSP, SERT 



Erinom.tyyppi. oikea koko ja mittasuhteet. Hyvin kehittynyt, oikeanmuotoinen nartun pää. Mukava ilme. Keskipitkä 

kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Rintakehä on oikean muotoinen, mutta se saisi olla 

pidempi. Erinom. Joka suunnasta puhdas ravi. Hyvä karva, oikeat merkit. 

 

FI55053/09 Cezanne NUO-H 

Koon alarajalla, feminiininen hieman neliömäinen avoin ja ystävällinen narttu. Erinom. Kokoon riittävän suuri pää. 

Tilava runko. Lyhyt lantio, niukka polvi. Korkea häntä. Lyhytaskelinen, mutta lähes yhdensuuntainen ravi. Hyvä karva, 

merkit ok.  

 

FI26074/09 Av Myreborg Alfa AVO-T 

Aivan liian niukassa kunnossa esiintyvä, ilmava keskivahva narttu. Puutteellinen rungon tilavuus. Pysty lapa. Lyhyt, 

pysty olkovarsi. Lyhyt, liian tasainen lantio. Voimakkaasti kulmautuneet takaraajat. Korkealle kiinnittynyt pysty häntä. 

Miellyttävä ilme. Länkisäärinen takaa, leveä edestä. Lyhyt askelinen, rodulle epätyypillinen tapa liikkua. Ei alkuunkaan 

näyttelykunnossa.  

 

FI25433/09 Bernario Dreamweaver AVO-ERI, AVK1, SA, PN2, VASERT 

Erinom. Tyyppi. Keskikokoinen, feminiininen voimakas, anatomisesti korrekti narttu, jolla mukavailmeinen vahva pää. 

Erinomainen tyypillinen tapa liikkua. Hyvä karva, oikeat merkit. 

 

FIN52815/08 Funatic Oh My Gosh AVO-H 

Turhan pieni ja mittasuhteiltaan matalaraajainen. Erinom.pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvin kulmautuneet eturaajat, turhan 

voimakkaasti kulmautunut takaa. Erinom. Eturinta, hyvä tilavuus. Vaivaton ravi. 

 

FIN50881/07 Gunhild vom Gipfelfeuer AVO-ERI, AVK2, SA, PN4 

Narttumainen, oikeaa tyyppiä. Keskikokoinen. Hyvä pää, miellyttävä ilme. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Tilava 

runko. Kaula saisi olla hivenen pidempi ja kiinnittyä tyylikkäämmin. Erinom. Karva, merkit ok. Varsin tehokas, 

vaivaton ravi. 

 

FIN25867/07 Momandan Tiramisu AVO-EH 

Turhan pitkä ja hivenen matalaraajainen, mutta vankkuudeltaan? Ja tilavuudeltaan erinom. Vahva nartun pää. Hyvä 

kaula, tasapainoiset kulmaukset. Painuva selkä. Hieman korkea häntä. Hyvä turkki, merkit ok. Sisäkierteinen taka-askel, 

löysä etuaskel. Sivulta hyvä liike. 

 

FI22909/ 09 Shedcape Delina AVO-ERI, AVK3 

Oikeat mittasuhteet ja tyyppi, mutta rintakehä saisi olla tilavampi. Hyvä pää ja ilme. Riittävä kaula. Voimakas 

raajaluusto, olkavarsi saisi olla ?, muuten sopivasti kulmautunut. Liikkuu edestä löysästi. Sivulta hyvin. Hyvä karva ja 

merkit.  

 

FIN32300/04 Funatic Versace VAL-ERI, VAK1, SA, PN3 

Erinom. Näyttelykunnossa esiintyvä aikuinen, kauttaaltaan laadukas, voimakas, tilava narttu. Hyvä karva ja merkit. 

Vaivaton ravi. 

 


