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LSVKBS0927/12 Honey Moon Tai Brizo PEK1 KP 

Narttumainen, erittäin hyvä runkoinen & sopusuhtainen ikäisekseen. Tasapainoinen pää. Tummat silmät. Suloinen ilme. 

Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Keskinkertaiset, mutta tasapainoiset kulmaukset tällä hetkellä. Tyypillinen turkki 

& merkit. Kaulaa saisi olla enemmän. Terveet liikkeet kunhan rauhoittuu. 

FI46419/11 Bernarossa Lord Of The Rings JUN EH4 

Urosmainen, erittäin hyvä runkoinen, vaikkakin hieman pehmeä tällä hetkellä. Urosmainen pää. Hieman korostunut 

otsapenger. Tummissa, riittävän suurissa silmissä lämmin ilme. Hyvät kulmaukset, hyvä ylälinja ja lantio. Liikkuu 

ahtaasti takaa ja löysästi edestä tällä hetkellä. 

FI35380/11 Berndream´s Dark Design JUN ERI3 

Urosmainen ja riittävä runko ikäisekseen. Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Miellyttävä pää & ilme. Tummat silmät. 

Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Liikkuu sujuvasti. 

FI53751/11 Goldbear´s Wallander JUN ERI1 SA PU2 SERT 

Laadukas nuori uros. Erittäin hyvä runkoinen & sopusuhtainen ikäisekseen. Miellyttävä pää & ilme. Hyvä kaula, ylälinja 

ja lantio. Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Hyvin kulmautunut. Terve takaosa. Lavat voisivat olla kulmautuneet 

enemmän. Tyypillinen turkki & merkit. Terveet maatavoittavat liikkeet. 

FI48474/11 Jukuripään Amor JUN ERI2 

Tasapainoinen. Riittävästi massaa ikäisekseen. Miellyttävä pää & ilme. Tummat silmät. Vahva luusto & vahvat 

välikämmenet. Hyvät kulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. Rinnan pitää täyttyä ja etuliikkeen asettua. 

MET216/11 Labanc-Völgyi James Bond JUN EH 

Urosmainen, erittäin hyvä runkoinen ikäisekseen. Kehittynyt pää, tummissa, hyvän muotoisissa silmissä lämmin ilme. 

Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Hyvä turkki & hyvät merkit. Melko pehmeä ylälinja. Pitkä lanne. Suora takaa ja 

löysät  liikkeet. 

FI14124/11 Funatic Mucho Gusto NUO ERI1 SA 

Urosmainen, hyvä runkoinen & sopusuhtainen. Tasapainoinen pää, viehättävä ilme. Riittävän tummat silmät. Hyvä 

ylälinja & lantio. Riittävän hyvät kulmaukset. Hieman löysä välikämmen. Hyvä turkki & hyvät merkit. Liikkuu sujuvasti 

juuri riittävällä voimalla. 

LV25483/11 Milbu Oligarch Osborn NUO H 

Urosmainen ja riittävä runkoinen ikäisekseen. Tyypillinen pää & ilme. Tummat silmät. Keskinkertaiset etukulmaukset, 

hyvät takakulmaukset. Hieman pitkä lanne ja pysty lantio. Hyvä turkki & merkit. Eturinnan ja rintakehän pitää kehittyä. 

Hieman ujo & hermostunut luonne. 

RKF2596059 Alpina-Balt Idalgo AVO ERI1 SA PU3 VASERT VACA 

Urosmainen pää, tyypillinen ilme. Hyvät ääriviivat & mittasuhteet. Vahva luusto & vahvat välikämmenet. 

Keskinkertaiset etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Rintakehä vielä kehittymässä. Terveet liikkeet. 

FI20520 /09 Maroussia Oracle Sign Of Amor AVO H 

Urosmainen, hyvä runkoinen & sopusuhtainen. Tasapainoinen pää. Riittävän tummat silmät. Hyvä luusto. Voisi olla 

valkoista enemmän päässä, kaula pitempi, enemmän eturintaa ja pitempi olkavarsi. Hyvä turkki. Ylälinja hieman köyry. 

Etuliikkeet melko löysät ja leveät. 

RKF2844167 Sennenhund Rossii Ferdinand AVO EVA 

Urosmainen, kehittynyt pää, tyypillinen ilme, tummat silmät.  Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Hyvä turkki & 

hyvät merkit. Riittävät kulmaukset. Kohtalaisesti kehittynyt rintakehä. Hieman pitkä lanne ja litteä lantio. Ontuu, ei voida 

arvostella. 

FIN50809/08 Berondan Albin VAL ERI 

Hyvä runkoinen & sopusuhtainen. Kohtalainen pää, melko urosmainen. Tummat silmät. Hyvä ylälinja & lantio. 

Keskinkertaiset mutta tasapainoiset kulmaukset. Keskipitkät etujalat. Tyypillinen turkki & merkit. Liikkuu sujuvasti 

kohtalaisella voimalla. 

FI60518/09 Berondan Baritone VAL ERI 

Urosmainen ja sopusuhtainen. Riittävästi massaa. Erittäin viehättävä pää & ilme. Keskinkertaiset mutta tasapainoiset 

kulmaukset. Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Eturintaa voisi olla enemmän & rintakehä voisi olla kehittyneempi. 

Hieman pitkä lanne. Tyypillinen turkki & merkit.Voimakkaat maatavoittavat sivuliikkeet, voisivat olla paremmat edestä. 

FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo VAL ERI4 SA 

Erittäin hyvä tyyppi, tasapaino & urosmaisuus & massa. Miellyttävä pää & ilme. Hyvin kulmautunut takaosa. Riittävä 

eturinta & rintakehä. Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Tyypillinen turkki & merkit. Maatavoittavat sivuliikkeet. 

Säilyttää ääriviivat. Etuliikkeet melko löysät.  

FI59559/09 Bernarossa Jetro VAL ERI 

Urosmainen & tasapainoinen & hyvärunkoinen & sopusuhtainen. Miellyttävä pää & ilme. Hyvä ylälinja & turkki. Vahva 

luusto & välikämmen. Riittävät kulmaukset. Terveet liikkeet. 

FIN50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI3 SA 

Tasapainoinen, urosmainen myös elegantti. Riittävä massa. Tasapainoinen pää. Riittävän tummat silmät. Silmänympärys 

pigmentti voisi olla tummempi. Riittävät kulmaukset. Vahva luusto, välikämmen & ylälinja. Liikkuu melko ahtaasti 



takaa, leveästi edestä, hyvin sivulta. 

FIN46738/06 Funatic Taittinger VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

Urosmainen, hyvä runkoinen & sopusuhtainen. Viehättävä pää & tummien silmien ilme. Vahva luusto & vahvat 

välikämmenet. Keskinkertainen eturinta, hieman ylikulmautunut takaa. Tyypillinen turkki & merkit. Liikkuu hyvin 

riittävällä voimalla. 

DK21220/2008 Pa-Di Sinclair´s Eternity VAL ERI 

Urosmainen, hyvä runkoinen & sopusuhtainen. Hieman kapea, mutta tasapainoinen pää. Riittävän tummat silmät. Vahva 

luusto & vahvat välikämmenet. Oikea ylälinja, turkki & merkit. Riittävät kulmaukset. Terveet liikkeet, riittävä voima. 

FIN41573/08 Shedcape Birger VAL ERI2 SA PU4 

Urosmainen, myös elegantti, hyvä runkoinen & sopusuhtainen. Viehättävä pää & ilme. Vahva luusto & vahvat 

välikämmenet. Hyvät kulmaukset & hyvä ylälinja. Hyvät sivuliikkeet. Voisi olla paremmat etuliikkeet. 

FI35196/11 Alpigiano Ilare Ida JUN ERI1 

Narttumainen, sopusuhtainen, tällä hetkellä kohtalainen massa. Tasapainoinen pää, mutta tarvitsee aikaa kehittyäkseen. 

Hyvät kulmaukset & hyvä ylälinja. Vapaat ,maatavoittavat sivuliikkeet. 

FI46441/11 Eoszline Oprah JUN ERI4 

Narttumainen, hyvä runkoinen & sopusuhtainen. Riittävän kehittynyt tasapainoinen pää. Tummat silmät & pigmentti. 

Kohtalainen kaulan pituus. Hyvät kulmaukset & hyvä ylälinja. Riittävän vahva luusto. Liikkuu hyvin ikäisekseen. 

FI51494/11 Labanc-Völgyi Tamara JUN ERI2 

Narttumainen, hyvä massa ikäisekseen. Tasapainoinen pää. Tummat silmät & pigmentti. Keskinkertaiset kulmaukset. 

Hyvä turkki & hyvät merkit. Terveet liikkeet. 

FI32581/11 Lipasun Moonshine JUN EH 

Narttumainen, tällä hetkellä kohtalainen massa. Tasapainoinen pää, vielä kapea, tummat silmät & tumma pigmentti. 

Keskivahva luusto & hieman kapea reisi. Hyvä turkki. Jonkin verran mustaa väriä tassuissa  valkoisessa värissä.  

Liikkuu hyvin ikäisekseen. 

FI17196/12 Lusion My Sweet Baby JUN EH 

Narttumainen, riittävä massa ikäisekseen. Erittäin viehättävä pää & ilme. Tummat silmät & pigmentti. Hyvä luusto & 

välikämmen. Hyvä turkki. Liian suorat takakulmaukset ja ahtaat takaliikkeet. Hyvä etu- ja sivuliikkeet. 

FI27433/11 Pandemian Dos Vancos JUN ERI3 

Narttumainen, hyvä runko ikäisekseen & sopusuhtainen. Viehättävä pää & ilme. Hyvä kaula. Vahva luusto & 

välikämmen. Keskinkertaiset, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja & lantio. Terveet liikkeet. 

FI43448/11 Thelma JUN EH 

Narttumainen, hyvä runko & sopusuhtainen ikäisekseen. Tasapainoinen pää. Tummat silmät & pigmentti. Vahva luusto & 

välikämmen. Keskinkertaiset, mutta tasapainoiset kulmaukset. Terveet liikkeet, voisi olla enemmän voimaa. 

FI60273/10 Alpweiden Please Be Jackpot NUO ERI 

Narttumainen, hyvä runko & sopusuhtainen. Kehittynyt pää. Hieman pienet, tummat silmät. Vahva luusto & välikämmen. 

Keskinkertaiset, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja ja lantio. Vapaat sivuliikkeet, hieman leveät takaa. 

FI14125/11 Funatic Miss Behaving NUO ERI1 SA PN3 

Narttumainen, hyvä runko ikäisekseen. Hieman pitkä lanne, mutta hyvä jalkojen pituus. Viehättävä pää & ilme. Tummat 

silmät & tumma pigmentti. Vahva luusto & välikämmen. Riittävät etukulmaukset, erittäin hyvät takakulmaukset. Hyvä 

turkki. Vapaat ja terveet liikkeet. 

FI57445/10 Zweierteam Ramonda NUO ERI3 

Narttumainen, riittävä massa. Viehättävä pää & ilme. Tummat silmät & tumma pigmentti.  Keskinkertaiset, mutta 

tasapainoiset kulmaukset. Ylälinja hieman köyry. Hyvä turkki. Terveet liikkeet. 

FIN47463/08 Alpweiden Forever Jackpot AVO ERI4 

Narttumainen, hyvä runko & sopusuhtainen. Tasapainoinen, hieman kapea pää. Pehmeä ilme. Keskipitkä kaula ja 

keskinkertaiset etukulmaukset. Hyvä ylälinja & takaosa. Ei parhaassa turkissa. Terveet liikkeet. 

FI49004/10Funatic Nobiz Like Shobiz AVO ERI2 SA PN2 VASERT VACA 

Narttumainen, hyvä runko & sopusuhtainen. Viehättävä pää & ilme. Riittävän tummat silmät. Keskipitkä kaula. Vahva 

luusto & vahvat välikämmenet. Keskinkertaiset, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja & lantio. Melko pehmeä 

turkin laatu ja kuonon sävy. Terveet liikkeet. 

FI49003/10 Funatic Now I´m Stepping Out AVO ERI1 SA PN1 SERT FI MVA CACIB ROP 

Narttumainen, tasapainoinen, hyvä runko & sopusuhtainen. Viehättävä pää & ilme. Riittävän tummat silmät. Vahva 

luusto & vahvat välikämmenet. Hyvät kulmaukset, ylälinja & lantio. Vapaat ja terveet liikkeet. 

FIN10620 Maroussia Enya-Edelina AVO EH 

Narttumainen, hyvä luustoinen & sopusuhtainen. Tasapainoinen pää. Tummat silmät & pigmentti. Valkoinen väri 

kuonossa voisi olla symmetrisempi. Eturinta on kapea ja etujalat ovat ulospäin. Keskinkertaiset, mutta tasapainoiset 

kulmaukset. Hyvä ylälinja & lantio. Terveet liikkeet. 

FI56314/11 Milbu Magnifico AVO ERI 

Hyvä runko & sopusuhtainen. Kehittynyt pää. Tummat silmät & pigmentti. Keskipitkä kaula. Hyvät takakulmaukset & 

ylälinja & lantio. Vapaat sivuliikkeet, melko löysät & leveät etuliikkeet. 

FIN55712/07 Ragdolls Cotton Candy AVO EH 

Hieman urosmainen pää, tummat silmät & pigmentti. Hyvä runko, mutta melko löysä ja lihava. Vahva luusto & vahvat 

välikämmenet. Hieman lyhyet jalat. Hyvä turkki & merkit. Riittävät takakulmaukset. Vapaat sivuliikkeet. 



FI17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq AVO EH 

Narttumainen, sopusuhtainen, mutta eturinta, kehittynyt rintakehä ja massa puuttuvat. Tasapainoinen pää. Tummat silmät 

& tumma pigmentti. Keskinkertainen luusto. Hyvä ylälinja & lantio. Riittävät kulmaukset. Vapaat sivuliikkeet. 

RKF2844168 Sennenhund Rossii Fleur De Sharm AVO ERI3 SA 

Narttumainen, sopusuhtainen, riittävä massa, hyvä lihaskunto. Miellyttävä pää & ilme. Riittävän tummat silmät. Hyvä  

kaula. Riittävät etukulmaukset. Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Hyvät takakulmaukset. Hieman litteä lantio. 

Terveet liikkeet. 

RKF2027947 Sennenhund Rossii Alberta VAL ERI4 SA 

Narttumainen, hyvä runko & sopusuhtainen. Otsapenger voisi olla parempi. Tummat silmät. Hyvät kulmaukset. Riittävä 

jalkojen pituus. Hieman litteä lantio. Vapaat ja terveet liikkeet. 

FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL EH 

Hieman iso ja raskas rakenne. Tasapainoinen pää. Tummat silmät. Lyhyt kaula. Hyvät kulmaukset, hieman ulkonevat 

kyynärpäät ja pitkä lanne. Vapaat sivuliikkeet. Hieman ujo luonne. 

FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI1 SA PN4 

Narttumainen, hyvä runko & sopusuhtainen. Viehättävä pää & ilme. Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Keskipitkät 

jalat. Hyvät kulmaukset. Hieman litteä lantio. Vapaat sivuliikkeet, etutassut kääntyvät sisäänpäin. 

Bouncy Buffoon´s Annie Hall VAL EH 

Hyvä tyyppi. Hyvä runko & sopusuhtainen. Hyvä pää & ilme. Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Riittävät  

kulmaukset. Liikkuu voimattomasti. 

FIN16050/07 Goldbear´s Qualitystreet VAL EH 

Viehättävä pää & ilme. Hyvä massa. Keskipitkät jalat. Vahva luusto. Melko lyhyt välikämmen. Keskinkertaiset, mutta 

tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkki. Liikkuu kohtalaisella voimalla. 

FI38111/09 Lipasun Lollydolly VAL ERI3 SA 
Narttumainen, hyvä runko & sopusuhtainen. Viehättävä pää & ilme. Tummat silmät & tumma pigmentti. Hyvä jalkojen 

pituus. Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvät kulmaukset. Terveet liikkeet. 

FIN41548/05 Momandan Serafiina VAL ERI2 SA 

Narttumainen, hyvä runko & sopusuhtainen. Miellyttävä pää & ilme. Riittävä jalkojen pituus & riittävät kulmaukset.  

Eturintaa voisi olla enemmän. Vapaat ja voimakkaat sivuliikkeet. 

DK18083/2009 Pa-Di Sinclair´s Invisible Touch VAL ERI 

Narttumainen, sopusuhtainen. Miellyttävä pää & ilme. Eturintaa voisi olla enemmän, olkavarsi voisi olla pitempi. Terve,  

hyvin kulmautunut takaosa.  Vapaat ja terveet liikkeet. 

FI54009/09 Willabernes Amanda VAL EH 

Narttumainen, sopusuhtainen, hyvä jalkojen pituus ja riittävä massa.  Tasapainoinen pää. Tummat silmät. Huulet 

voisivat olla tiiviimmät. Hyvä ylälinja, lantio ja takakulmaukset. Riittävän hyvät sivuliikkeet, heikot ja löysät etuliikkeet. 

FIN12654/03 Fridkullas Rhonda VET ERI1 SA ROP-VET 

Hyvä tyyppi ja hyvässä kunnossa ikäisekseen. Miellyttävä pää & ilme. Hyvä runko ja sopusuhtainen. Hyvä ylälinja & 

lantio. Vahva luusto & vahvat välikämmenet. Liikkuu sujuvasti riittävällä voimalla, voisi olla parempi edestä. 

 

Kennel Berondan KASV1 KP 

Albin, Baritone, Asgeir Olasson,  Belicia 

Melko yhtenäinen ryhmä, hyvä koko & hyvä jalkojen pituus. Tyypilliset päät & merkit. Tummat silmät & pigmentit. 

Eturintaa voisi olla enemmän. Erinomaiset liikkeet & turkkien laadut. 

Kennel Funatic KASV2 KP 

Mucho Gusto, Taittinger, Miss Behaving, Now I´m Stepping Out 

Melko yhtenäinen ryhmä. Hyvä massa. Riittävän hyvät pään merkit. Muutamilla eturinta voisi olla kehittynyt enemmän. 

Tummat silmät. Terveet liikkeet. 

 


