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FI46419/11 Bernarossa Lord of The Rings JUN EH1 

Erittäin voimakas, suuri uros. Oikeat ääriviivat. Vahvassa päässä hieman liian pyöreä kallo. Oikea 

rintakehä, hyvä luuston vahvuus, oikein kulmautunut. Seistessä eturaajat kääntyvät hieman ulospäin, 

oikeat liikkeet, edestä sangen löysät. Hyvin leveä pläsi, valkoinen  hännänpää puuttuu. 

FI39818/12 Labanc-Völgyi James Bond JUN H 

Erittäin vahva isoraaminen uros. Oikeat ääriviivat, selkä antaa hieman periksi. Erittäin leveä 

urosmainen pää, oikea rintakehä. Riittävästi kulmautunut edestä, takaraajat kovin suorat. Hieman 

epäsäännölliset liikkeet, edestä löysä. 

FI14124/11 Funatic Mucho Gusto NUO EH3 

Hyvin vahva, suuriraaminen uros, joka on hieman pulskassa kunnossa. Urosmainen pää, hieman liian 

pyöreä kallo, riittävä kaula ja rinta, hyvä luuston vahvuus. Oikein kulmautunut, hyvät liikkeet, hieman 

vähän potkua ja hieman löysä edestä. 

FI56300/10 Xantran Damn-The-Weather NUO EH2 

Voimakas uros, pulskassa kunnossa, selkä antaa hieman periksi. Oikea urosmainen pää, hyvä kaulan 

pituus, oikea rinta. Hieman pehmeät välikämmenet, riittävästi kulmautunut edestä, hieman avoin 

polvikulma, liikkeessä puutteellinen potku, riittävän kiinteä edestä. 

FI56301/10 Xantran Dark Destroyer NUO EH1 

Erittäin hyvämuotoinen mutta hieman epävarma uros. Oikea pää, riittävän tiiviit silmäluomet. Hyvä 

kaula- ja selkä linja, oikea rinta, hyvä luuston vahvuus. Oikearaajainen  ja oikein kulmautunut, hyvät 

liikkeet, joissa hyvä potku. Hyvin kapea pläsi, varpaissa ja hännänpäässä ei valkoista. 

FI28848/10 Bernarossa Kevin AVO EH3 

Korkearaajainen, oikeamuotoinen uros, jolla hieman niukka ja lyhyt turkki, mikä hieman häiritsee 

kokonaisuutta. Oikea pää, hieman kevyt ja lyhyt kuono. Riittävä rinta, riittävä luuston vahvuus ja 

kulmaukset. Oikeat liikkeet, riittävän vakaa edestä. 

FI44698/09  Black Amiikos Rigobert Redert AVO EH 

Oikeamuotoinen, erittäin hyväkokoinen. Erittäin hyvä ja hyvälinjainen uroksen pää. Oikea kaula- ja 

selkälinja, hyvä rinta, hyvä luuston vahvuus. Hyvin kulmautunut edestä, vakaat liikkeet, avoin 

polvikulma, oikeat ja hyväpotkuiset liikkeet. 

FI38744/09 Fridkullas Yamaha AVO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP 

Voimakas ja hyvämuotoinen uros, jolla oikeat linjat. Urosmainen pää, joka saisi olla hieman 

tasaisempi, hyvä kaulan pituus, erittäin hyvä rinta. Hyvä luuston vahvuus, oikein kulmautunut, hyvät 

liikkeet, riittävän vakaa etuosa. Valkoinen puuttuu hännänpäästä. Ei pitäisi pestä juuri ennen näyttelyä. 

FIN54673/06 Funatic Spongebob AVO ERI2 SA PU3 VASERT 

Kookas suuriraaminen uros, jolla erittäin runsas turkki ja on hieman pulskassa kunnossa. Oikea pää, 

hieman kevyt kuono, riittävä kaula. Hieman pehmeä selkä, voimakas rinta, sopiva luusto. Riittävästi 

kulmautunut, oikeat liikkeet ja riittävä potku. Hieman leveä ja epävakaa edestä. 

FI39820/12 Milbu Oligarch Osborn AVO EH4 

Korkearaajainen uros, jolla hieman pehmeä selkä. Oikea urosmainen pää, erittäin hyvä kaulalinja, 

riittävä rinta ja luuston vahvuus. Erittäin hyvät takakulmaukset, kuitenkin hieman takakorkea, oikeat 

liikkeet, riittävän vakaa. 

FIN50216/07 Funatic Roquefort VAL EH2 

Isoraaminen erittäin voimakas uros, jota häiritsee runsas ulkoneva ja pehmeä karva. Oikea erittäin 

vahva pää, roikkuvat silmäluomet, oikea rinta ja kiinteä selkä. Hyvä luusto, oikein kulmautunut, 

liikkeessä riittävä potku. Edestä hieman leveä ja löysä. 

FI40610/09 Goldbear´s Suburban VAL ERI1 SA PU2 VARACA 

Erittäin hyvän kokoinen ja muotoinen, hieman matalaraajainen. Urosmainen pää, hieman lyhyt kuono. 

Erittäin hyvä ylälinja ja rinta, erittäin hyvä luusto, hyvin kulmautunut. Erittäin hyvät liikkeet, etuosa 

voisi olla vakaampi. 

FI42857/11 Chic Choix Annabella Von Zwiss JUN H 

Vielä hyvin pentumainen narttu. Hyvä koko, kevyt pää, luomet saisivat olla tiiviimmät.  Riittävä kaula, 

vielä pehmeyttä selässä, hieman lyhyt rintakehä, sopiva luusto, oikein kulmautunut. Vielä puutteellisen 

rinnanleveyden vuoksi ahdas ja hyvin löysä edestä, oikea potku liikkeessä. 

FI45046/11 Funatic Kiss and Tell JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP 

Sopusuhtainen, vielä kapea narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Oikein kulmautuneet ja oikea-asentoiset 

raajat, hyvä luusto. Rinta vielä hieman kehittymätön, jonka vuoksi etuliikkeet ovat vielä löysät, 

hyväpotkuiset liikkeet. Voisi olla hieman enemmän valkoista. 

FI44076/11 Maroussia Rosebud JUN EH2 



Suuri voimakas narttu, joka on hieman pulskassa kunnossa ja selkä on vielä pehmeä. Narttumainen 

oikea pää, hyvä rinta, riittävästi kulmautunut, hyvä luusto. Sujuvat liikkeet, mutta hieman heikko potku 

ja epävakaa edestä. 

FI56302/10 Xantran Dizzy Design NUO ERI1 SA PN4 VASERT VARACA 

Hyvänkokoinen ja -muotoinen, oikeat ääriviivat. Narttumainen pää, riittävän vahva kuono, hyvä kaula, 

erittäin hyvä rinta. Sopiva luusto, erittäin hyvin kulmautunut, hyvät liikkeet, joissa riittävä potku, 

etuosan tulee vielä hieman kiinteytyä. Karvapeitteen tulisi olla hieman suorempaa. 

FIN43038/08 Bernario Chinon AVO EH2 

Isokokoinen narttu, joka on aivan liian pulskassa kunnossa, minkä takia liikkeet vaikuttavat 

kömpelöiltä. Erinomaiset kulmaukset, pehmeä selkä. Narttumainen pää, kuono voisi olla hieman 

pitempi, oikea rinta, leveät liikkeet. Laihdutuskuurille, kiitos. 

FI19653/10 Berndream´s Coconut Geisha-Fun AVO ERI1 SA 

Erittäin hyvänkokoinen ja -muotoinen, runsas vastapesty turkki hieman häiritsee. Narttumainen pää, 

erittäin hyvä kaula ja rinta, sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut, hyvät sujuvat liikkeet, riittävän 

kiinteä edestä. Erittäin hyvät voimakkaat värit. 

FIN59802/08 Hexa-Han Yolanda AVO EH3 

Hyvin temperamenttinen, hyvänkokoinen narttu. Erittäin kevyt kapea pää, pyöreät silmät, hyvä kaula, 

riittävä rinta. Oikeat etukulmaukset, hieman ylikulmautunut takaa, oikeat liikkeet. Karva ei ole 

parhaassa kunnossa, luonne ei aivan varma. 

FI55355/09 Hexa-Han Zida AVO EH4 

Isokokoinen hyvänmuotoinen vahva narttu. Narttumainen pää, riittävä rinta, selkä hieman pehmeä. 

Riittävät kulmaukset, liikkeessä erittäin hyvä potku ja vakaa edestä. Karva saisi olla suorempaa. 

Luonne ei aivan varma. 

FI44806/09 Zweierteam Qulmaria AVO EH 

Erittäin hyvänkokoinen ja -muotoinen. Narttumainen pää, jonka pitäisi olla pitempi, riittävä kaula, 

oikea rinta, hyvä luusto. Hyvät etukulmaukset, suorat takakulmaukset, jonka vuoksi heikko potku 

liikkeessä. 

FIN13922/05 Alpigiano Beato Bathelma VAL EH4 

Liian matalaraajainen narttu. Oikea pää, erittäin voimakkaasti kuluneet etuhampaat. Oikea ylälinja, 

vahvasti roikkuva iho rinnan alla. Hyvä luusto, oikein kulmautunut, oikeat liikkeet ja hyvä potku, 

edestä hyvin leveät. 

FIN16050/07 Goldbear´s Qualitystreet VAL ERI1 SA PN2 CACIB 

Sopusuhtainen narttu, jolla on hyvät ääriviivat, oikea narttumainen pää, hyvä rinta ja luusto, oikein 

kulmautunut. Hyvät liikkeet, hieman leveät edestä, pehmeä karva. 

FIN15305/08 Valkeakoivun Emerentia VAL ERI2 SA 

Isokokoinen oikearakenteinen narttu. Oikea nartun pää, hieman isot silmät, hyvä rinta ja luusto, erittäin 

hyvin kulmautunut. Sujuvat liikkeet, joissa hyvä potku, riittävän vakaat. 

FI54094/09 Willabernes Amanda VAL EH3 

Hyvin suuri narttu, jolla voimakkaasti roikkuva vatsa. Riittävän narttumainen pää, hyvä kaulalinja, 

oikea rinta, riittävä luusto, oikein kulmautuneet takaraajat, selkä hieman pehmeä. Lyhyen olkavarren 

vuoksi etuliikkeet hyvin leveät ja löysät, hyvä potku liikkeessä. 

FIN44776/03 Hexa-Han Quality Girl VET ERI1 SA PN3 VET ROP 

Isokokoinen erittäin hyvärakenteinen narttu mitä parhaimmassa kunnossa. Erittäin hyvät kulmaukset, 

narttumainen pää. Erittäin hyvät liikkeet, joissa paljon potkua. 

 

 


