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FI35381/11 Berndream´s Dark Dancer JUN H
13 kk, oikeantyyppinen uros, jolla vahva raajaluusto, yleisvaikutelmaa häiritsevät epätasapainoiset
kulmaukset ja rodulle epätyypillinen laskeva ylälinja. Oikeat pituusmittasuhteet pääss.hyvin kannetut
korvat. Keskitummat silmät. Korrekti hampaisto. Aavistuksen lyhyt kaula. Pystyn ja etuasentoisen
etuosan ansiosta ikään nähden sopivasti kaareutunut rintakehä. Kapeahko eturinta. Oikea-asentoinen
lantio. Hyvin kannettu häntä. Pitkä sääri mutta liikkeessä rungon alle jäävä taka-askel. Takaraajoissa
kannukset, kierteiset lyhyet etuliikkeet. Kinnerahtaat takaliikkeet. Oikeasti jakautuneet värimerkit,
lämminsävyiset tanmerkit. Karvapeite kuivahko, karkea ja kauttaaltaan kihartuva.
FI35383/11 Berndream´s Dark Duudson JUN H
13 kk. Oikeatyyppinen kehitysvaiheessa oleva uros, jolla sopiva raajaluusto ja hyvät mittasuhteet
rungossa. Niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa. Lyhyt ja tasapaksu kaula antavat ryhdittömän
vaikutelman. Kallosta kapeahko pään kiila, ei aivan tasaisesti kehittynyt purenta. Vasemman puolinen
kulmahammas turhan tiiviisti yläikeneen sijoittunut. Keskitummat silmät. Oikea-asentoiset korvat – ei
kokonaan pigmentoitunut kirsu. Liikkeet kierteiset ja lyhyet. Takaraajoissa kannukset. Edestä
katsottuna löysät kyynärpäät. Ranteista sisäänpäin kääntyneet etukäpälät. Länkisääriset takajalat. Hyvin
jakautuneet värimerkit. Kauttaaltaan kihartunut karvapeite, pilaa ääriviivat, erinomainen luonne.
FIN47459/08 Alpweiden Full Of Love AVO H
Sopivan kokoinen uros, jolla vahva raajaluusto. Hyvät etukulmaukset, pitkä sääri ja hieman
ylikulmautunut takaosa. Pitkänomainen kuono-osa. Hyvä kallo. Ei aivan korrekti saksipurenta.
Aavistuksen vino alaetuhammasrivi. Pienet oikea-asentoiset korvat. Tummat silmät takaluisu kallo.
Oikeanpituinen mutta ryhtiä kaipaava kaula. Riittävän kiinteä yläosa, sopivasti kaareutuvat kylkiluut.
Liikkuu löysästi edestä ja kinnerahtaasti takaa. Toivoisin kiinteämmät käpälät ja ranteet ja rungon
myötäisemmät kyynärpäät. Pörröinen karvapeite peittää oikeat rungon ääriviivat.
DCBS/BSZ08413 George-Clooney Von Bernice Love AVO H
Säkäkorkeus 62 cm. Niukan kokoinen muuten sopusuhtainen riittävällä raajaluustolla uros, jolla
toivoisin selvästi lisää kokoa ja ryhtiä. Ei aivan selvä sukupuolileima, hieman pitkä kuono-osa. Hyvä
kallo, oikeailmeiset tummat silmät. Riittävän kirkas pigmentti kirsussa. Löysähköt ja huulet. Hieman
alaskiinnittyneet korvat, kaula saisi olla ryhdikkäämpi ja kyynärpäät rungon myötäisemmät, hieman
pystyt ja löysähköt lavat eivät tue riittävästi rintakehää ja koira vaikuttaa aavistuksen matalalta
kokonaisvaikutelma myös matalaraajainen. Pitkä sääri ja ylikulmautunut takaosa. Niukanpituinen
häntä. Erinomaiset värimerkit. Oikealaatuinen mutta niukka peitinkarva, hyvä luonne. Vetävät liikkeet.
Koosta ja sukupuolileimasta arvosana hyvä.
FI44750/09 Monte Rosan Wili AVO H
Hyvänkokoinen keskivahvalla raajaluustolla uros, jolla oikeanmallinen uroksen pää. Korrekti
hampaisto, keskitummat silmät. Riittävän tumma kirsupigmentti, oikea-asentoiset sopivan kokoiset
korvat, hyvä kaulan pituus. Aavistuksen pystyssä lavat rungon alle vetäytyneet kyynärpäät ja ranteista
uloskääntyvät etukäpälät heikentävät etuosaa, jäykähköt ja lyhyet etuliikkeet. Toivoisin pitemmän
rintalastan muuten sopiva rintakehän pituus. Aavistuksen köyristävä lanneosa ja hyvin jyrkkä lantio.
Alaskiinnittynyt ”tuima” häntä. Löysät kintereet ja ei aivan pystysuorat välijalat. Jäykähköt kierteiset ja
lyhyet takaliikkeet. Köyristävä ylälinja sivuliikkeessä korostuu tuuhealla ja pörröisellä peitinkarvalla.
Hyvät värimerkit, erinomainen luonne.
FIN44750/09 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI1 SA PU1 ROP
3 v, sopivan kokoinen keskivahvalla raajaluustolla rodunomaisilla mittasuhteilla nuorekas uros, jolla
sopivat takakulmaukset ilman liioittelua. Hieman jäykät ranteet, turhan kootut etukäpälät. Oikea ilme
oikeailmeinen ja sopusuhteinen uroksen pää. Keskitummat silmät.. oikea-asentoiset korvat, korrekti
hampaisto, sopivalla pituudella hyvin kannettu kaula. Kiinteä yläosa. Juuri riittävän pituinen häntä.
Tehokkaat sivuliikkeet. Hieman löysät kyynärpäistä etuliikkeet. Hyvät värimerkit. Riittävän
rungonmyötäinen karvapeite. Hyvä luonne.
FI51494/11 Labanc-Volgyi Tamara JUN EH1
Oikeantyyppinen kehitysvaiheessa juniorinarttu, jolla riittävän tilava rintakehä, vielä kehittymättä
kulmaukset ja kapea eturinta. Toivoisin joustavammat ranteet, oikeamallinen nartun pää, jossa hyvä
sukupuolileima. Rodunomainen ilme. Korrekti hampaisto. Vielä kevyehkö kuono-osa ja täytettä
kaipaavat ohimot. Oikea-asentoiset suurehkot korvat, vasemmanpuolisesti suuntaskun ulkopuolella
ulottuva värimerkki. Hyvä kaula. Riittävän kiinteä yläosa. Jyrkähkö lantio. Ei aivan ihanteelliset
takakulmaukset. Erinomainen luonne. Reippaat mutta ei kovin vetävät liikkeet. Koirassa pentumaista
lihavuutta ja turkki ei täysin rungonmyötäinen.
FI58949/11 White Galanthus Elana JUN H
Koon alarajalla vielä kehitysvaiheessa juniorinarttu, joka vaikuttaa tänään hieman matalaraajaiselta
hieman ohut raajaluusto. Pitkänomainen pään kiila, loiva ja venytetty otsapenger. Kevyt kuono-osa.

Korrekti hampaisto. Tummat silmät. Oikea-asentoiset riittävän pienet korvat. Oikeapituinen kaula
mutta hieman pystyssä lavat pilaavat rodunomaisen ryhdin. Riittävän kiinteä yläosa. Oikeapituinen
lantio niukasti kulmautunut takaa. Ja rungon alle jäävät takaraajat. Hieman etuasentoiset eturaajat
kaventavat eturintaa. Muuten sopivasti kaareutuneet kylkiluut. Oikeapituinen rintakehä, ei aivan
rungonmyötäinen peitinkarva. Turhan korkealle värimerkit raajoissa, erinomainen luonne.
FIN54674/06 Funatic Supernatural AVO ERI1 SA PN2 SERT MVA
Koon alarajalla. Erittäin hyväntyyppinen sopusuhtainen narttu, jolla sopivasti voimakas raajaluusto,
hyvät kulmaukset. Rodunomainen ryhti, päässä sopivat mittasuhteet mutta ilmettä häiritsevät
matalahko otsa ja venytetty, loiva otsapenger. Hieman kapea pään kiila. ”Köyhä” kuonon tyvi, korrekti
hampaisto. Keskitummat silmät. Kirsupigmentti saisi olla kirkkaampi. Aavistuksen matala korvien
kiinnitys. Hyvä kaula, kiinteä yläosa. Oikearakenteinen lantio, riittävän mukana työskentelevä häntä,
sopivasti jakautuneet värimerkit, riittävän rungonmyötäinen peitinkarva. Rodunomaiset liikkeet.
FIN16049/07 Goldbear´s Qismet VAL ERI1
Koon alarajalla. Aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antavan ja luonteeltaan hieman epävarmasti
käyttäytyvä narttu, jolle toivoisin aavistuksen lisää jalkavuutta. Hyvin kulmautunut sekä edestä että
takaa. Vahva raajaluusto, aavistuksen matala kaulan kiinnitys. Löysät kyynärpäät, kääntyvät ulospäin
liikkeessä sekä seistessä, ranteista sisäänpäin taipuneet etukäpälät. Oikeanmallinen pää sivukuvaltaan
aavistuksen kapea kuono, korrekti hampaisto hyvin kannetut liikkuvaiset korvat. Keskitummat silmät,
löysyyttä suun pielissä. Hyvä yläosa. Oikea-asentoinen häntä, hyvin hoidettu rungon myötäinen
karvapeite. Moitteettomat värimerkit, kirkassävyinen tanväritys. Toivoisin itsevarmuutta selvästi lisää.
FIN32300/04 Funatic Versace VET ERI1 SA PN1 VSP VET-ROP
8,5 v, hyvänkokoinen veteraaninarttu, jolla rodunomainen ryhti rungossa sopivat mittasuhteet,
aavistuksen etuasentoiset eturaajat antavat hieman pitkänomaisen vaikutelman. Kapeahko ja
pitkäkuonoinen pää, jossa eduksi olisi täyteläisempi kuonon tyvi sivusuuntiin laskeva kallo-osa
kaventaa puolestaan pään kiilaa. Hieman kuivuneet silmät. Lähekkäin sijaitsevat silmät. Oikeaasentoiset liikkuvaiset korvat. Hyvä kaula. Kiinteä yläosa. Oikea-asentoinen lantio, hyvin kannettu
häntä, juuri riittävä eturinta, hyvät takakulmaukset, erinomaiset kiinteät joustavat nivelet raajoissa.
Mailinkelpoiset käpälät, hyvät liikkeet. Juuri riittävät värimerkit, lämminsävyinen tanväri, ei aivan
rungonmyötäinen karvapeite mutta oikeanlaatuinen peitinkarva, hyvä luonne, reippaat liikkeet. Päässä
ikääntymisen merkkejä.

