
 

28.4.2012 LAHTI KV SATU YLÄ-MONONEN 

FI14124/11 Funatic Mucho Gusto JUN ERI1 SA PU1 VSP SERT 

Vankkarakenteinen juniori, vahva hyväilmeinen uroksen pää. Erinomainen kuono-osa. Hyvä purenta. 

Vaaleat silmät. Hyvä eturinta ja luusto. Erinomainen rungon vahvuus. Hyvin kulmautunut takaosa, 

liikkeessä hieman korkea-asentoinen häntä. Kaunis turkki, hyvät värimerkit. Liikkuu kauttaaltaan 

erinomaisesti.  

216/11 Labanc-Volgui James Bond JUN H 

hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Vahva juniorin pää. Taakse ja matalalle kiinnittyneet korvat. 

Kauniit tummat silmät. Vahva luusto. Vielä kapea eturinta. Hyvä rungon vahvuus. Tällä hetkellä 

voimakkaasti takakorkea. Niukasti kulmautuneet raajat. Voisi liikkua pidemmällä askeleella. Liikkuu 

löysästi edestä. Hyvä väritys, ystävällinen luonne. 

FI35856/11 Piharinteen Vani Juniori JUN EH2 

11 kk. Hyvä koko. Hyvät tummat silmät. Oikea purenta. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien 

alta. Riittävä luusto. Kapea eturinta ja niukat kulmaukset edessä. Hyvä rungon vahvuus. Oikea-

asentoinen häntä. Niukat kulmaukset takana. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta ahtaasti edestä ja 

takaa. Hyvä turkki ja värimerkit. 

FI36500/11 Zweierteam Trollius JUN H 

11 kk. Hyvä koko & mittasuhteet. Purenta saisi olla tiivimpi. Riittävä vahva uroksen pää, pyöreät 

silmät. Vahva luusto. Kapea eturinta. Seisoessa kiertää varpaitaan voimakkaasti ulospäin. Hyvä rungon 

vahvuus. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä asentoinen häntä, liikkuu tällä hetkellä hyvin 

ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä turkki ja väritys. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen.  

FI49238/10 Hirsimajan Basso NUO H 

Pienikokoinen uros, jolla kaunis uroksen pää. Tasapurenta vahva luusto. Riittävä eturinta. Hyvä kaula 

ja ylälinja. Hyvin kulmautuneet raajat, hyväasentoinen häntä. Liikkuu tänään lähes pelkästään peitsillä. 

Hyvät värimerkit, turkki ei näyttelykunnossa.  

FI50188/10 Rival Attraction´s Jim´s Junior NUO T 

Hyvä koko. Vahva, kaunisilmeinen uroksen pää. Kauniit tummat silmät. Matalalle kiinnittyneet, 

ilmavat korvat. Kevyt luusto. Kapea eturinta ja runko. Voimakkaasti nouseva alalinja. Niukasti 

kulmautuneet raajat, liikkeessä liian korkealla kannettu häntä. Liikkuu lyhyellä askeleella, kapeasti 

edestä ja takaa. Hyvä turkki ja väritys. Ystävällinen luonne. 

FI56300/10 Xntran Damn-The-Weather NUO ERI1 SA PU3 VARACA 

Vankkarakenteinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta. Hyvänmallinen pää, kuono-osa voisi 

olla hieman täyteläisempi silmien alta. Hieman löysät silmäluomet. Vahva luusto. Hyvä eturinta. 

Vankka runko, voimakkaasti kulmautunut takaa, hyväasentoinen häntä. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella. Selkä pyörii liikkeessä voimakkaasti. Kaunis turkki, hyvät merkit. 

FI28848/10 Bernarossa Kevin AVO EH 

Erinomainen koko. Voimakas pää. Hyvä purenta. Pyöreät silmät. Löysät huulet. Huulipigmentti saisi 

olla parempi. Vahva luusto. Liian suorat kulmaukset edessä. Lyhyt kaula. Hyvä rungon vahvuus. 

Hyväasentoinen häntä. Saisi liikkua huomattavasti pidemmällä askeleella. Liikkuu löysästi edestä. 

Hyvä turkki ja väritys. 

FI51552/09 Berndante Hercules-Fun AVO ERI4 

Voimakas uros, jolla voimakas mutta hyväilmeinen pää. Hyvä purenta. Erinomainen luusto. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Vahva runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu 

kauttaaltaan löysästi. Hyvä turkki ja väritys. 

FI50809/09 Berondan Albin AVO EH 

Pienikokoinen uros, joka saisi esiintyä vapautuneemmin. Hyvä purenta. Hyvä kuono ja kallo. Taakse ja 

matalalle kiinnittyneet korvat. Riittävä kaula. Erinomainen runko. Niukasti kulmautuneet raajat. Lyhyt, 

pysty lantio. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Hyvä turkki ja väritys.  

FI32464/09 Black Amiikos Nobburg Nirko AVO ERI2 SA PU4 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Voimakas uroksen pää. Pienet tummat silmät. Hyvä kaula. Vahva luusto. 

Hyvä rungon voimakkuus. Niukasti kulmautuneet raajat. Liikkeessä korka-asentoinen häntä. Liikkuu 

hyvällä askelpituudella, hiukan löysästi edestä. Ruskeasävyinen turkki, hyvät värimerkit. 

FI533334/09 Goldbear´s Tic Tac AVO ERI1 SA PU2 VASERT CACIB 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Riittävän vahva uroksen pää. Pyöreät silmät. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Riittävän vahva luusto. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Erinomainen hännän 

asento. Liikkuu hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvät värimerkit, ei 

parhaassa turkissa. 

FI17166/10 Goldbear´s U Rock My World AVO ERI3 SA 



Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää, hyvä purenta. Löysät huulet, turhan pyöreät silmät. 

Vahva luusto, hyvä, leveä runko. Voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut. Hyväasentoinen 

häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, ahtaasti takaa. Hyvät värimerkit. Lyhyessä turkissa. 

FI51301/08 Bndolero´s Awesome Maradona VAL ERI1 SA  

Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta, yläetuhampaita puuttuu. Kauniit tummat silmät. 

Vahva luusto, kapea eturinta. Hyvä runko. Niukat kulmaukset edessä, voimakkaat takana. 

Hyväasentoinen häntä. Voisi liikkua vielä pidemmällä askeleella. Hyvä turkki ja värimerkit. 

LV-21391/09 Ceasar Delmobo VAL H 

Keskikokoinen, vankkarakenteinen uros. Voimakas uroksen pää. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Liian 

suorat kulmaukset edessä, niukat takana. Hyvä runko, kantaa liikkeessä häntäänsä voimakkaasti selän 

päälle kääntyneenä. Liikkuu hyvällä askelpituudella sidotusti edestä. Kaunis turkki, hyvä väritys. 

FI27333/09 Fonacot´s Judicious Joe VAL ERI2 

Vankkarakenteinen, pienikokoinen uros. Erinomainen runko. Vahva uroksen pää. Silmät voisivat olla 

tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Kantaa liikkeessä häntäänsä 

turhan korkealla. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Kaunis turkki, hyvä väritys. 

FI42857/11 Chic Choix Annabella von Zwiss JUN ERI2 

11 kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Vahva luusto. Vielä turhan kapea pää. Liian pyöreät ja 

vaaleat silmät. Liian löysät silmäluomet. Löysät huulet. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen erinomainen runko. 

Erinomainen hännän asento. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä turkki ja väri. 

FI37727/11 Dandybern Gisella JUN EH 

11 kk. Hyvä runko ja mittasuhteet. Riittävän vahva nartun pää. Hyvä purenta. Lyhyt kaula, vahva 

luusto. Hyvä rungon vahvuus. Tasapainoisesti kulmautunut. Lyhyt, pysty lantio. Voisi liikkua 

pidemmällä askelmitalla. Vielä kovin kihara turkki, hyvät värimerkit. 

FI45046/11 Funatic Kiss And Tell JUN ERI1 SA 

9 kk. Lupaava juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta, tällä hetkellä pitkä ja kapea kuono-osa. 

Hieman pyöreät silmät, erinomainen silmien väri. Vahva luusto. Riittävä eturinta. Erinomainen leveä 

reisi, matala kinner. Aavistuksen korkealle kiinnittynyt häntä. Tällä hetkellä hieman takakorkea. 

Liikkuu kauniisti. Erinomainen turkki. 

FI32581/11 Lipasun MoonShine JUN EH4 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Riittävän vahva nartun pää. Kookkaat korvat. Riittävä luusto. 

Kapea eturinta. Hyvä rungon vahvuus. Hyväasentoinen häntä. Lyhyt lantio. Liikkuu kauttaaltaan 

löysästi etenkin edestä. Hyvä turkki ja väritys. 

FI43140/11 Nalachon Baby You Rock JUN ERI3 

9 kk. Vankkarakenteinen narttu. Hyväilmeinen nartun pää. Hyvä purenta. Vahva luusto. Lyhyt kaula. 

Erinomainen runko. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. Tällä hetkellä 

voimakkaasti kihartuva karva. 

FI43141/11 Nalachon Break the Rules JUN EH 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Hyvänmallinen nartun pää. Silmät saisivat olla tummemmat. 

Riittävä luusto. Kapea eturinta. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu 

riittävällä askelpituudella edestä kovin löysästi. Voimakkaasti kihartuva karva, hyvät värimerkit. 

FI35859/11 Piharinteen Vella-Kaunokki JUN EH 

Kookas, vankka juniori, jolla hyvä purenta. Hieman pitkän omainen pää. Vahva luusto. Voimakas 

runko. Pitkä lanneosa ja tällä hetkellä hyvin voimakkaasti takakorkea – sekä seistessä että liikkeessä. 

Liikkuu kauttaaltaan löysästi. Saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä turkki ja väritys. 

FI36726/10 Bollbölen Oui-Oui NUO H 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvänmallinen pää, mutta aivan liian vaaleat silmät, jotka tekevät ilmeestä 

pistävän. Riittävä luusto, kapea eturinta ja niukat kulmaukset edessä, hyvät takana. Erinomainen 

rungon vahvuus, hyväasentoinen häntä. Liikkuu kovin ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä turkki ja 

merkit.  

FI49240/10 Hirsimajan Brinsessa NUO ERI1 

Keskikokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyväilmeinen pää. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula. 

Kokoon nähden riittävä luusto. Kapea eturinta. Hyvä, vahva runko. Lyhyt lantio ja liikkeessä häntä 

nousee. Liikkuu varvasahtaasti takaa ja löysästi edestä. Turkki ei ole parhaassa näyttelykunnossa. 

FI28141/10 Barlis Little Leidi AVO EH 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Tällä hetkellä hieman kapea pää ja kapea eturinta. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Eturinta saisi olla leveämpi. Niukat kulmaukset liikkeessä korkea-asentoinen häntä. Liikkuu tällä 

hetkellä hyvin ahtaasti takaa. Lyhyehkö turkki. 

FI28142/10 Barlis Luna AVO H 

Hyvä koko, mutta tänään ihan liian tuhdissa kunnossa esitetty narttu. Riittävän vahva nartun pää, 

tummat silmät, hyvä purenta. Vahva luusto. Tällä hetkellä voimakkaasti notkolla oleva selkä. Liikkuu 



hyvällä askelmitalla, mutta löysästi edestä. Liikkeessä turhan korkea häntä. Vahva turkki, hieman 

vaalea tan-väri. 

FI28143/10 Barlis Lysa AVO EH 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävän vahva nartun pää. Hyvä purenta, vahva luusto. Tuhdissa kunnossa 

oleva runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Aavistuksen korkea häntä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa 

ja löysästi edestä. Hyvä askelpituus. Hyvä turkki ja väritys. 

FI43038/08 Bernario Chinon AVO ERI2 SA VASERT   

Vankka narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva pää, erinomainen ilme. Vahva luusto. Kääntää 

mielellään etujalkojaan ulospäin. Hyvä ylälinja, erinomainen runko. Voimakkaasti kulmautuneet 

takaraajat. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hieman eloton turkki. 

FIN55127/07 Fonacot´s Ice Crystal AVO ERI 

Keskikokoinen, vankkarunkoinen. Hyvä purenta. Matalalle kiinnittyneet korvat. Hyvä otsapenger. 

Vahva luusto, hyvä runko. Erinomainen hännän asento. Liikkeessä hyvä askelpituus, kinnerahtaasti 

takaa. Suora, sileä turkki. 

FI38111/09 Lipasun Lollydolly AVO ERI1 SA PN4 SERT FI MVA 

Vankka narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmallinen nartun pää. Keskiruskeat silmät. Erinomainen 

luusto. Puutteellinen eturinta. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. Hyvä turkki ja 

väritys. 

FI60678/09 Pandemian Cum Tetani AVO EH   

Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä kuono ja kallo-osa. Kookkaat korvat ja pyöreät ja vaaleat silmät. 

Vahva luusto. Niukka eturinta. Hyvä runko. Lyhyt, luisu lantio. Häntä kiertyy päästään rullalle. 

Liikkuu riittävällä askelpituudella. Tänään valitettavasti aivan karvattomassa kunnossa. 

FI54094/09 Willabernes Amanda AVO ERI4 SA 

Kookas, vankkarakenteinen narttu. Hyvä purenta. Matalalle kiinnittyneet korvat. Löysät huulet. Lyhyt 

kaula. Erinomainen eturinta. Vahva luusto. Erinomainen runko. Lyhyt pysty lantio. Hyvä hännän 

asento. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Saisi avata kinnertään paremmin liikkeessä. Liikkuu löysästi 

edestä. Hyvä turkki ja väritys.  

FI60526/09 Beronda Belicia VAL ERI2 SA PN2 VARACA 

Vankkarakenteinen, tasapainoinen narttu. Hyvä purenta. Riittävän vahva nartun pää. Tummat silmät. 

Kaunis kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Erinomaiset kulmaukset. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu 

erinomaisella askelpituudella, hieman löysästi edestä. Kaunis turkki ja hyvä väritys. 

FI27331/09 Fonacot´s Joyful Jessica VAL ERI3 SA PN3 

Tasapainoinen, vankka, erinomaisesti liikkuva narttu. Hyvä purenta. Kaunislinjainen nartun pää, 

hieman pyöreät silmät. Vahva luusto, hieman kapea eturinta. Erinomainen eturinta, runko ja hännän 

asento. Tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis turkki. Esiintyy erinomaisesti. 

FIN16049/07 Goldbear´s Qismet VAL ERI1 SA PN1 ROP CACIB  

Vankka, tasapainoinen valio, jolla erinomaiset mittasuhteet, luusto ja kulmaukset. Hyvä ylälinja ja 

hännän asento. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella hieman leveästi edestä. Kauniisti kunnostettu 

turkki. 

FI11155/09 Goldbear´s Rene Russo VAL ERI 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät ja kapea kuono-osa. Vahva luusto. Voimakas, syvä 

runko. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta saisi liikkua vapaammin. 

Hyvä turkki ja väritys. 

FIN41548/05 Momandan Serafiina VAL ERI4 SA 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis, vahva nartun pää. Kookkaat korvat. vahva luusto. Niukka eturinta. 

Hyvä runko ja hännän asento. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä turkki ja väritys.  

FIN12653/03 Fridkullas Rhonda VET ERI1 SA VET ROP 

9 v. Ikäisekseen hienossa kunnossa. Hyvä nartun pää. Erinomaisessa kunnossa olevat hampaat. Vahva 

luusto. Erinomainen runko, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu jo hieman kankeasti, mutta 

kuitenkin hyvällä askelpituudella. 

KENNEL GOLDBEAR´S KASV1 KP 

2 urosta, 2 narttua. Tyypiltään erinomaisia koiria kaikilla hyvät rakenteet ja liikkeet. Hyvät päät, hyvät 

hännät. Hienoa kasvatustyötä. 

 

 


