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

Erinomainen tyyppi ja koko. Hyväilmeinen pää. Pystyhkö olkavarsi. Hyvä runko, erinom.takaosa. 

Kaunis häntä. Hyvä karva ja väri. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä, muuten hyvin. 

Fi49280/10 Arko NUO EH  

Vielä kovin kevyt ja litteä runkoinen. Edestä niukasti kulmautunut. Hieman pitkä ja kapea kuono ja ? 

saisi olla leveämpi. Löysät kyynärpäät. Liian laskeva lantio. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu vielä 

kovin ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä väri. Oikea karvanlaatu, ei täydessä turkissa. Tarvitsee 

aikaa.  

FI44534/10 Bouncy Buffoon´s Johnny B Goode NUO ERI2 

Erittäin hyvä tyyppi. Vahva uroksen pää. Niukat etukulmaukset ja kovin löysät kyynärpäät. Hyvä 

runko. Hieman puutteellinen polvikulma. Löysistä kyynärpäistä johtuen tekee takakorkean 

vaikutuksen. Hyvä karva ja väri. Tarvitsee aikaa tiivistyäkseen. Liikkuu edestä löysästi.  

FI56300/10 Xantran Damn-The-Weather NUO ERI1 

Vahva, erittäin hyvän tyyppinen uros, joka voisi olla raajakkaampi. Vahva uroksen pää, hieman liian 

voimakas otsa, erinom.runko. Riittävät etu-, hyvät takakulmaukset ja häntä. Hyvälaatuinen, mutta 

laineikas turkki. Liikkuu hyvin. 

FIN54673/06 Funatic Spongebob AVO ERI2 SA 

Erinom.tyyppi, hyvä pää ja ilme. Kaunis ylälinja, pysty olkavarsi ja löysät kyynärpäät. Hieman liian 

laskeva lantio. Hyvät takakulmaukset. Hyvä väri ja karva. Liikkuu edestä löysästi. Takaa maa-ahtaasti. 

FI17166/10 Goldbear´s U Rock My World AVO ERI1 SA PU4 VASERT 

Erinom.tyyppi, hyvä pää ja ilme. Pysty olkavarsi ja löysät kyynärpäät. Riittävät takakulmaukset, hyvä 

häntä. Hyvä karva ja väri, ei täydessä turkissa. 

FI53334/09 Goldbear´s Tic Tac VAL ERI3 

Erittäin hyvän tyyppinen, edestä ja takaa hiukan niukasti kulmautunut, hyvärunkoinen uros. Hyvä pää 

ja ilme, hyvä ylälinja ja häntä. Oikea karvan laatu, mutta ei täydessä turkissa. Liikkuu löysästi edestä.  

FI50216/07 Funatic Roquefort VAL ERI2 SA PU3 

Erinom.tyyppi. hieman voimakas otsa, muuten hyvä pää ja ilme. Kaunis ylälinja ja hyvä häntä. Niukat 

etu-, hyvät takakulmaukset, liikkuu edestä löysästi ja leveästi, muuten hyvin. Hyvä karva ja väri. 

FIN46738/06 Funatic Taittinger VAL ERI1 SA PU2 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme. Kaunis ylälinja. Rintakehä saisi olla tilavampi, niukat etu-, 

erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu edestä leveästi, muuten hyvin. Hyvä karva ja väri. 

FI42975/11 Soo-Soo Bonnie And Clyde JUN EH1 

Hyvän tyyppinen, vielä kokonaisuutena hyvin löysä, jopa löysät ranteet. Hyvä pää. Ikäisekseen hyvä 

runko. Liian laskeva lantio, riittävät takakulmaukset. Liikkuu leveästi ja löysästi edestä, maa-ahtaasti 

takaa. Kovin kihara karva. 

FI49004/10 Funatic Nobiz Like Shobiz NUO ERI1 SA PN4 

Erittäin hyvän tyyppinen, kaunislinjainen, tänään bikineissä esitetty tyttö. Hyvä pää ja ilme. 

Etuasentoinen lapa, pysty olkavarsi. Riittävät takakulmaukset. Hyvä häntä, oikea karvanlaatu, tarvitsee 

aikaa. Liikkuu joustavasti  sivulta katsoen. 

FI19653/10 Berndream´s Coconut Geisha-Fun AVO EH4 

Kovin etumatalan vaikutuksen tekevä vahvarunkoinen hyväpäinen tyttö. Etuasentoinen lapa. Hieman 

pehmyt selkä. Niukahkot takakulmaukset, liikkuu edestä löysästi ja leveästi. Hyvä karva ja väri. 

FIN23822/08 Bianco-Neri Firestorm AVO ERI2 SA PN3 

Vielä kovin löysä, niukassa turkissa tänään esitetty hyvätyyppinen tyttö. Hyvä pää. Oikea ylälinja. 

Löysät kyynärpäät. Riittävät takakulmaukset, hyvä väri. Liikkuu edestä löysästi.  

FIN55127/07 Fonacot´s Ice Crystal AVO ERI3 

Edestä kovin löysästi ja takaa ahtaasti liikkuva, erittäin hyväntyyppinen, kaunis häntäinen tyttö. Hyvä 

runko, hyvä karva ja väri. Ei täydessä turkissa. 

FIN19166/08 Funatic Q-Louisa AVO ERI1 SA PN2 SERT 

Erittäin hyvän tyyppinen edestä niukasti, takaa hyvin kulmautunut hyväpäinen tyttö. Rintakehä saisi 

olla tilavampi. Hyvä ylälinja. Liikkuu edestä löysästi. Hyvä väri ja karva, ei täydessä turkissa. 

FI27331/09 Fonacot´s Joyful Jessica VAL ERI1 SA PN1 ROP 

Sivulta katsoen kauniisti liikkuva erinom. Tyyppiä oleva hyväpäinen ja –värinen tyttö. Kaunis ylälinja, 

hyvä häntä, väri ja karva, ei täydessä turkissa. 

FUNATIC KASV1 KP 

Hyvin tasainen ryhmä neljästä yhdistelmästä. Sivulta katsoen hyvin liikkuvia, hyvän värisiä ja –

karvaisia bernejä.  

 

 



 

 

 

 


