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FI57891/11 Alppitähden Lilo PEK1
Normaalisti kehittynyt vahva nuori narttu. Tarpeeksi kokoa ikään nähden. Pitkä kuono, tummat silmät
hyvä selkälinja, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Vankka luusto. Eturaajat ei aivan suorat. Hyvät
takakulm. Ahtaat takaliikkeet. Selästä hieman kihartuva karva. Otsapiirto pieni ja epäsymmetrinen,
muuten värimerkit ok. Käytös tottumatona ja hieman hermostunutta.
FI35381/11 Berndream´s Dark Dancer JUN ERI1 SA PU4 VSERT
Erittäin hyvin kehittynyt, tarpeeksi suuri vankka nuori uros. Korkea otsapenger ja pyöreä otsa. Tummat
silmät, lyhyehkö kaula. Hyvä selkälinja, erinom.luusto. etuasentoiset lavat, erinom.takakulmaukset.
täyteläinen rintakehä, hyväasentoinen häntä. Selästä voimakkaasti kihartuva karva ja mustassa hieman
auringonpolttamaa ruskehtavaa sävyä. Punaruskeat nousee eturaajoissa melko ylös.
FI53751/11 Goldbear´s Wallander JUN EH2
Normaalisti kehittynyt mutta pienehkö uros, narttumainen pää. Hyvä pään profiili, hieman pitkä kuono.
Tummat silmät. Hyvä ylälinja. Vankka luusto, lyhyt olkavarsi samoin sääriluu. Melko niukat raajojen
kulmaukset. Selässä karva kihartuu selvät puhtaat värimerkit. Toivottavasti kasvaa lisää korkeutta ja
kehittyy maskuliinisemmaksi.
FI43165/11 Soo-Soo Austin Powers JUN H
Pienehkö, lyhytrunkoinen uros, korkea ja jyrkkä otsapenger, keskiruskeat silmät. Lyhyt kaula,
rintakehässä tarpeeksi syvyyttä ja tilavuutta. Lyhyt olkavarsi samoin sääriluu. Niukat kulmaukset.
Liikkeessä häntä nousee korkealle. Kannukset. Turkki on pehmeää ja pörröistä ja saa koiran
näyttämään todellisuutta raskaammalta. Selässä kiharaista. Ruskea nousee eturaajoissa korkealle.
Reipas ja touhukas käytös.
FI50949/09 Lapinlauhan Monticola AVO ERI1 SA PU3 SERT MVA
Hyvä koko, ryhdikäs ja vahva hieman pitkä kuono. Tummat silmät. Erinom.luusto ja hyvät raajojen
kulmaukset. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Hieman pitkä kuono-osa. Hyvässä kunnossa kiinteä ja
lihaksikas. Liikkuu vetävästi ja vaivattomasti. Karva on tänään kuivaa ja kiharaista. Erinom.värimerkit.
FI38109/09 Lipasun Luckyman AVO ERI2 SA
Hyvä koko, hieman pitkä runko, rintakehä voisi olla tilavampi. Hyvä pää, tummat silmät, erinom. Ryhti
ja ylälinja. Erinom.raajojen kulmaukset ja tarpeeksi vankka luusto. Eritt.kaunis turkki ja selvät
värimerkit. Liikkuu vetävästi ja vaivattomasti.
FIN50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI2 SA PU2 VARACA
Tarpeeksi kokoa ja voimaa, erinom.pää. hyvä ryhti ja ylälinja. Hyvä rungon syvyys ja tilavuus. Hyvät
raajojenn kulmaukset ja vaivattomat liikkeet. Etuliikkeet hieman leveät. Kauniit värimerkit. Karva on
pehmeää, kuivaa ja harottavaa.
FIN41573/08 Shedcape Birger VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIB
Komea hyvän kokoinen uros, erittäin hyvä pää. Erinom.ryhti ja ylälinja. Täyteläinen rintakehä, hyvät
raajojen kulmaukset. Eturaajat ei aivan suorat ja siksi etuliikkeet ei aivan yhdensuuntaiset. Hyvät
värimerkit. Karva on tänään hieman kuivaa, mutta sileää.
FI46442/11 Eoszline Orchidea JUN ERI1 SA PN4
Erittäin hyvin kehittynyt nuori narttu. Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Pää on vielä hieman kapea ja kuono
pitkähkö. Keskiruskeat silmät, erinom.ryhti ja ylälinja. Rintakehässä jo hyvä syvyys ja tilavuus. Hyvät
raajojen kulmaukset. Vetävät, vaivattomat liikkeet. Selvät kauniit värimerkit ja erittäin kaunis turkki.
FI45043/11 Funatic Kiss Kiss Bang Bang JUN ERI2
Erittäin hyvin kehittynyt vahva ja hyvärakenteinen nuori narttu. Täyteläinen pää, hieman pitkä kuono.
Kirsun pigmentti hieman haalistunut. P3 puuttuu. Hyvä ryhti ja ylälinja. Hyvä rintakehän syvyys ja
tilavuus. Hyvät raajojen kulmaukset. Hieman painuneet ranteet. Karva on vielä osittain pentumaista ja
pehmeää, selässä kihartuvaa. Kauniit, selvät värimerkit. Liikkuu hyvin.
FI45044/11 Funatic Kiss This JUN ERI3
Hyvä koko, hyvin kehittynyt. Tarpeeksi vahva. Hyvä pään profiili, mutta hieman pitkä kuono. Kirsun
pigmentti hieman haalistunut. Rintakehässä jo hyvä syvyys ja tilavuus. Hieman pitkä lanneosa.
Erinom.raajojen kulmaukset. Karva vielä pentumaista ja pehmeää, selässä voimakkaasti kihartuvaa.
Valkoiset merkit pienet.
FI42976/11 Soo-Soo Bridget Jones JUN EH4
Pienehkö, matala narttu. Tarpeeksi vahva kokoonsa nähden. Hyvä pään profiili, kuono voisi olla
täyteläisempi. Tummat silmät. Tilava rintakehä, lyhyt olkavarsi, samoin sääriluu. Niukat kulmaukset.
Kannukset. Hienot värimerkit. Voimakkaasti kihartuva karva. Toivottavasti kasvaa vielä lisää
korkeutta.
FI58949/11 White Galanthus Elana JUN H
Pienikokoinen matala ja kevyt? Narttu. Pitkä kapea pää. Kauniit tummat silmät ja erinom.pigmentti.
hyvä selkälinja. Rintakehä vielä kapea. Lyhyt olkavarsi. Hyvät takakulmaukset, selvät puhtaat

värimerkit. Karvanlähtö on vienyt turkin. Toivottavasti kasvaa vielä isommaksi ja vankistuu
kauttaaltaan.
FI60276/10 Alpweiden Pretty As Paint NUO ERI
Tarpeeksi kokoa ja voimaa, hyvät mittasuhteet. Hieman korkea otsapenger. Tummat silmät. Hyvä
rintakehän syvyys ja tilavuus. Hyvä luuston vahvuus. Raajojen kulmaukset voisivat olla
voimakkaammat. Korkea-asentoinen hieman liian lyhyt häntä. Karva kihartuu selässä. Kauniit
värimerkit.
FI54779/10 Bollbölen Passe-Partout NUO ERI4
Hyvä koko, vahva ja hyvin kehittynyt. Hieman kapea kallo ja pitkähkö kuono. Hyvä rintakehän syvyys
ja tilavuus. Hyvät raajojen kulmaukset. Selkä painuu hieman. Hieman pitkä lanneosa. Hännän kärki
kääntyy ylös. Karva kihartuu selässä. Kauniit värimerkit.
FI14570/11 Cordial Amie Allègre NUO EH
Tiivis tanakkarunkoinen narttu. Erinom.pää, mutta silmät voisivat olla tummemmat. Täyteläinen
rintakehä, niukat raajojen kulmaukset. Hieman painuneet ranteet. Hyvälaatuinen karva, joka kihartuu
selästä. Ruskeat merkit nokiset.
FI14127/11 Funatic Moschino NUO ERI1 SA
Vahva hyvän kokoinen narttu. Hyvä luusto ja rakenne. Hieman korkea otsapenger ja pitkä kuono.
Erinom.selkälinja ja tilava rintakehä. Hieman pitkä lanneosa, eirnom.raajojen kulmaukset. Erittäin
kaunis turkki. Valkoista voisi olla hieman enemmän naamassa ja käpälissä.
FI53119/10 Jedidjan Bettina NUO ERI2 SA
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva ja hyvärakenteinen. Liikkuu vaivattomasti. Turhan korkea
otsapenger, tummat silmät, hyvä kaula, ryhti ja ylälinja. Kiinteä selkä. Erinom.raajojen kulmaukset.
Hieman kihartuva karva. Värimerkit ok, valkoista ovisi olla hieman enemmän.
FI59698/10 Matildan Obladii Onerva NUO ERI3
Hyvä koko. Vahva ja hyvärakenteinen. Hyvä pään profiili, täyteläinen hieman pitkä kuono. Isot korvat.
Pigmentti voisi olla tummempi kirsussa ja huulissa. Erinom.kaula ja selkälinja. Hyvä rintakehän
tilavuus. Olkavarsi hieman lyhyt mutta takakulmaukset erinomaiset. Kihartuva karva. Leveä valkoinen
piirto ulottuu niskaan asti. Hieman harovat etuliikkeet.
FIN57066/08 Alppitähden Jannamiina AVO ERI2 SA PN3 VASERT
Hyvä koko ja mittasuhteet. Tarpeeksi vahva. Hyvä ryhti ja ylälinja. Hyvä pään profiili mutta hieman
pitkä kuono. Erinomainen raajojen kulmaukset. Tarpeeksi tilava rintakehä. Vaivattomat liikkeet.
Turkki ei olla karvanlähdön jäljiltä parhaimmillaan. Värimerkit ok, valkoinen piirto ulottuu niskaan
asti.
FI53441/09 Alpweiden Lovely Jackpot AVO ERI1 SA PN2 SERT VACA
Vankkaluinen tarpeeksi suuri narttu. Erinom.pää mutta pigmentti haalistunut. Täyteläinen rintakehä.
Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Karva kihartuu voimakkaasti selässä. Värimerkit ok,
pieni valkea niskatäplä. Liikkuu hyvin.
FIN31434/08 Amelie AVO EH4
Vankka narttu, erinom.luusto. hieman pitkä kuono ja loiva otsapenger. Lyhyt olkavarsi, samoine
sääriluu. Hieman pitkä lanneosa. Tilava rintakehä. Erittäin kiiltävä turkki joka kihartuu selässä. Hienot
puhtaat värimerkit. Tekee hieman matalaraajaisen vaikutelman.
FI533333/09 Goldbear´s Tia Maria AVO EH3
Vahvaluinen narttu. Hieman pitkä runko. Hyvä pään profiili, hieman pitkä kuono, keskiruskeat silmät.
Kirsun ja huulien pigmentti haalistunut. Painuneet ranteet. Täyteläinen rintakehä, pitkä lanneosa.
Vatsaviiva saisi olla kiinteämpi. Erinom.takakulmaukset. selkä painuu hieman. Hyvälaatuinen karva,
joka kihartuu selässä. Valk.piirto ulottuu niskaan asti ja suupielien yli. Häntä tahtoo nousta ja kaartaa
voimakkaasti.
FIN15305/08 Valkeakoivun Emerentia VAL ERI1 SA PN1 VSP CACIB
Vahva hyvän kokoinen narttu, erinom.luusto. hieman korkea otsapenger ja täyteläinen, mutta pitkähkö
kuono. Tummat silmät. Tilava rintakehä, hyvät raajojen kulmaukset. Voimakkaasti kihartuva karvaa.
Hyvät värimerkit. Liikkuu sujuvasti.

