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FI14126/11 Funatic Mulberry PEK1 KP ROP 

Erittäin hyvän tyyppinen, hieman kapea ja pitkä pää. Erinomaiset kulmaukset ja hyvä runko. Kauniisti kannettu häntä. 

Hyvä väri ja karvanlaatu. Liikkuu hyvin. Tekee ajoittain hieman matalajalkaisen vaikutuksen. 

 

FI58044/10 Maglód-Falvi Asia JUN-H 

Kovin ujosti esiintyvä. Takaa liian voimakkaasti kulmautunut, vielä hieman kevyt ja litteärunkoinen nuori uros. Hyvä 

pään malli. Oikea ylälinja. Hyvät värimerkit. Hyvä häntä. Liikkuu hieman liian pitkällä taka-askeleella. 

 

FI53336/09 Goldbear´s Toffifee NUO-ERI, NUK1, SA, PU4, VASERT 

Erinomaista tyyppiä oleva, hyvässä kunnossa esitetty ja hyvin liikkuva nuori uros. Aavistuksen pitkä kuono, otsapenger 

saisi olla selvempi ja kallo leventyä. Kaunis ylälinja ja hyvä häntä. 

 

FI17166/10 Golbear´s U Rock My World NUO-EH 

Erinomaista tyyppiä oleva kaunispäinen hieman edestä ja takaa niukasti kulmautunut uros. Aavistuksen hieman liian 

laskeutuva lantio. Kovin puutteellinen kinnerkulma ja kintereet saavat vielä vahvistua. Hyvä karva ja väri. Toivottavasti 

takaraajat vahvistuvat ja vankistuvat.  

 

FI46667/09 Tassupihan Agricolix  NUO-EH  

Erittäin hyvän tyyppinen, takaa hieman liian voimakkaasti kulmautunut. Kallo saisi olla hieman leveämpi. Hyvä rungon 

malli. Hieman pehmeä karva. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin. 

 

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO-ERI, AVK1, SA, PU1, ROP, SERT, CACIB 

Erinomaista tyyppiä oleva, sivulta katsoen hyvin liikkuva, hyväpäinen uros. Hyvä runko. Pysty olkavarsi. Hyvä ylälinja 

ja häntä. Kääntää hieman liiaksi etukäpäliään. Hyvä väri ja karva. 

 

FIN50809/08 Berondan Albin AVO-EH 

Hieman lanneosaltaan pitkä, edestä kovin niukasti kulmautunut, lyhytkaulainen uros. Hieman kapea kallo-osa, muuten 

hyvä pää. Hyvä ylälinja ja häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin. Voisi olla hieman raajakkaampi. Hyvä 

väri. 

FIN51301/08 Bandolero´s Awesome Maradona VAL-ERI, VAK2, SA, PU3 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, kaunispäinen uros. Hyvä kaula, ylälinja, häntä ja takaosa. Hieman pysty 

olkavarsi. Liikkuu hyvin. Hyvä karvanöaatu ja väri, mutta ei täydessä turkissa. 

 

FIN26045/05 Fridkullas Triumph VAL-ERI, VAK1, SA, PU2 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyväpäinen ja hieman lyhytkaulainen. Hyvä ylälinja ja häntä. Erinomainen karva. Hyvä väri. 

Liikkuu hyvin. 

 

FI60526/09 Berondan Belicia NUO-EH 

Hieman lanneosaltaan pitkä ja vielä ikänsä mukaisesti litteärunkoinen. Kokonaisuutena hieman kevyt pää. Hyvä 

ylälinja, takaosa ja karvanlaatu. Liikkuu vielä hieman löysästi edestä, muuten hyvin. Tarvitsee vielä aikaa.  

FI53333/09 Goldbear´s Tia Maria NUO-ERI, NUK2 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyväilmeinen, riittävästi edestä ja takaa hyvin kulmautunut , hyvän värinen ja karvainen tyttö. 

Kantaa valitettavasti häntäänsä ylhäällä kippuralla. Liikkuu hyvin sivulta katsoen.  

 

FI19693/10 Maroussia Priyanka NUO-ERI, NUK1, SA, PN1, VSP, SERT, CACIB 

Edestä hiukan niukasti kulmautunut, tänään bikineissä esiintyvä nuori narttu. Hyvä pään malli, mutta saa 

kokonaisuutena vahvistua. Vielä hieman kevyt mutta oikean mallinen runko. Hyvä väri – erinomainen karvanlaatu. 

Tarvitsee vain aikaa. Liikkuu ok.  

 

FIN36291/07 Berndante Ghandi Bibienne AVO-EH 

Hyväntyyppinen, aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman tekevä. Hieman pitkä kuono, muuten hyvä pää. Niukat etu-, 

riittävät takakulmaukset. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu hyvin sivulta, hieman leveästi edestä. Liikkeessä hieman 

korkealla kannettu häntä.  

 

FI10030/09 Mooglen Avaemmiina AVO-ERI, AVK1 

Erittäin hyväntyyppinen narttu, edestä kovin niukasti kulmautunut ja kyynärpäistä löysä, hieman kevytkuonoinen tyttö. 

Hyvä ylälinja ja takaosa. Oikea karvanlaatu ja hyvä väri. Liikkuu edestä kovin leveästi ja löysästi, muuten hyvin. 

 



FIN28344/06 Bendoran Adele VAL-ERI, VAK3 

Hieman lanneosaltaan pitkä ja aavistuksen matalaraajainen, kuitenkin vielä hyväntyyppinen tyttö. Hyvä pää ja ilme. 

Hyvät värimerkit ja karva. Liikkuu edestä kovin leveästi. 

 

FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VAL-ERI, VAK1, SA, PN2, VACACIB 

Erittäin hyvntyyppinen. Hyvä pää ja ilme. Oikea ylälinja ja hyvä häntä. Hyvät värimerkit ja karva. Liikkuu hyvin sivulta 

katsoen. 

 

FIN27784/06 Jaarlin Arnevi VAL-EH 

hyvin vahvarunkoinen, hieman matalaraajaisen vaikutuksen tekevä, edestä hieman niukasti kulmautunut tyttö. 

Otsapenger saisi olla selvempi, muuten hyvä pää. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät värimerkit ja hieman pehmeä karva. 

Liikkuu edestä kovin leveästi, kintereet saisivat olla varmemmat.  

 

FIN15305/08 Valkeakoivun Emerentia VAL-ERI, VAK2 

Hieman lanneosaltaan pitkä, takaa voimakkaasti kulmautunut hieman suurisilmäinen ja pitkäkuonoinen tyttö. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Hyvät värimerkit ja karvanlaatu. Liikkuu edestä hieman löysästi, hyvin takaa.  

 

 


