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FI46419/11 Bernarossa Lord Of The Rings JUN EH4
Hyvin kehittynyt 1 v juniori, vankka runko, vahva kaula, hyvä pään profiili. Leveä etuosa, riittävä
luusto, pehmeä laineikas karva, hyvä askelpituus, liikkeet vielä pentumaisen löysät, läsi toisella
puolella yli suupielen.
FI35380/11 Berndream´s Dark Design JUN ERI1 SA
15 kk, mittasuhteiltaan oikea, riittävä luusto. Pää vielä kapea, hyvä otsapenger, hyvin kulmautuneet
raajat, avoin karvapeite. Hyvä väritys. Vapaa joustava askel, etuliikkeet kierteiset.
FI53751/11 Goldbear´s Wallander JUN EH3
10 kk, hyvin kehittynyt tasapainoinen juniori. Lupaava pään muoto, korrekti raaja- ja runkorakenne.
Pehmeä laineikas turkki, hyvä väritys. Tasapainoiset liikkeet. Koko alarajalla.
FI48474/11 Jukuripään Amor JUN H
1 v, jäntevä mutta vielä ilmava kokonaisuus, hyvä profiili, kallo vielä kapea. Oikeanmuotoinen
rintakehä, hyvät kulmaukset ja luusto. Laineikas karva. Läsi yli molempien suupielien. Kevyet
säännölliset liikkeet.
FI48475/11 Jukuripään Apollo JUN EH
1 v, runko vielä kovin kevyt ja ilmava. Korkea kallo ja otsapenger. Etuasentoiset lavat, hyvin
kulmautuneet raajat. Oikealaatuista karvaa tulossa, joustavat kevyet liikkeet.
FI48476/11 Jukuripään Ares JUN ERI2
1 v, hyvin kehittynyt juniori. Rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus. Hyvin lupaava urosmainen
pää, hyvä profiili, hyvä raajarakenne, oikean muotoinen rintakehä. Avoin karvapeite, värimerkit ok.
Joustava askel, etuliikkeet vielä epävakaat.
FI58800/11 Tassupihan Caravellix JUN H
9 kk, erittäin hyvä tyyppi, mutta vielä pentumaisen löysä kauttaaltaan. Kallossa hyvä leveys, loiva
otsapenger, tilava rintakehä, hyvä raajarakenne, kihara pentukarva. Värimerkit ok. Takaliike vielä
voimaton ja jää vielä rungon alle.
FI14124/11 Funatic Mucho Gusto NUO ERI1 SA PU3 VASERT
Hyvin kehittynyt 19 kk uros, vankka runko, leveä edestä, hyvä leveä kallo, hyvä raajarakenne, oikea
karvanlaatu, riittävät värimerkit. Joustava askel, etuliikkeissä vielä löysyyttä.
RKF2596059 Alpina-Balt Idalgo AVO ERI1 SA PU4
Kookas, komearyhtinen 3 v uros. Hyvä luusto, leveä etuosa, hyvä leveä kallo, kevyt kuono, rintakehä
tarvitsee vielä lisää tilavuutta. Karhea karva, värimerkit ok, pitkä joustava askel, etuliikkeissä
epävakautta.
FI45696/09 Bernoban Bihlajahillo AVO T
3 v, löysässä kunnossa esitetty uros. Selkä painuu seistessä, raajakorkeuttta pitäisi olla enemmän.
Korkea kinner ja seisoo takaraajat rungon alla. Hyvä leveä kallo, suippo kuono, raajoissa voimakkaat
kulmaukset, värimerkit ok. Liikkuu takaraajat pihdissä ja selkä rullaa. Äänekäs hengitys.
FIN50809/08 Berondan Albin VAL EH
Koko alarajalla, hyvin kehittynyt tiivis ja syvä runko. Raajakorkeutta pitäisi olla enemmän. Leveä
edestä, riittävä kallon leveys, alaleuan tulisi olla voimakkaampi. Tasapainoisesti kulmautunut, laineikas
karva, värimerkit ok. Etuliikkeet ahtaat ja askel jää lyhyeksi.
FI20520/09 Maroussia Oracle Sign Of Amor AVO T
Säkäkorkeus alle minimin, matalaraajainen kokonaisuus. Kiinteä selkälinja, kokoon sopiva luusto,
riittävän leveä kallo, loiva otsapenger, syvä rintakehä, raajoissa voimakkaat kulmaukset, hyvä
karvanlaatu, värimerkit ok. Takaliikkeet ahtaat, etuliikkeet leveät ja löysät etukäpälät.
RKF2844167 Sennenhund Rossii Ferdinand AVO ERI2
18 kk, komearyhtinen ja hyvin urosmainen mutta vielä ilmava kokonaisuus. Massiivinen kallo, hyvä
otsapenger, voimakkaat kulmauksett, lyhyt ja kovin kevyt rintakehä. Oikea karvanlaatu, hyvät
värimerkit. Takaliikkeet länkimäiset ja etuliikkeet ahtaat, joustavat hyvät liikkeet.
FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo VAL ERI4
Kookas komearyhtinen hyväluustoinen uros, leveä kallo. Oikea profiili, hyväasentoiset lavat, oikea
rintakehän muoto, laineikas karva, värimerkit ok. Takaliikkeet kapeat, etuliikkeet olkavarsista sidotut,
joustava askel.
FI59559/09 Bernarossa Jetro VAL ERI
Keskikokoinen tasapainoinen kokonaisuus. Hyvä luusto, leveä etuosa, takaluisu kallo ja korkea
otsapenger. Hyvä raaja- ja runkorakenne, erinomainen turkki, värimerkit ok. Takaliikkeet kovin ahtaat,
joustava askel.
FIN50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL EH

Ryhdikäs, tasapainoisesti rakentunut uros, jossa kokoa saisi olla enemmän. Hyvä pään muoto, kevyt
rintakehä, oikea karvanlaatu, hyvät värimerkit, takaliikkeet ahtaat, etuliikkeissä epäsäännöllisyyttä.
FIN45738/06 Funatic Taittinger VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIB RYP1 BIS4
Keskikokoinen hyväluustoinein uros, komea ryhti ja korkea säkä. Voimakkaat takakulmat ja seistessä
laskeva selkälinja, takaluisu kallo, korkea otsapenger, lyhyet olkavarret, oikeanmuotoinen rintakehä.
Hyvälaatuinen kesäturkki, värimerkit ok, takaliikkeet kapeat, laajat joustavat liikkeet.
DK21220/2008 Pa-Di Sinclair´s Eternity VAL ERI2 SA PU2 SERT MVA VARACA
Keskikokoinen, vankka, tiivis runko. Hyvä luusto. Riittävä kallon leveys. Hyvä otsapenger, olkavarret
saisi olla pidemmät. Tilava pitkä rintakehä. Oikea karvanlaatu. Värimerkit ok. Liikkeet säännölliset,
joustava askel.
FIN41573/08 Shedcape Birger VAL ERI3
Keskikokoinen, hieman pitkä lanneosa, hyvä raajakorkeus, erinomainen kallon muoto. Kuono saisi olla
täyteläisempi. Kyynärvarret eivät täysin yhdensuuntaiset. Hyvä raaja- ja runkorakenne. Erinomainen
karvapeite, värimerkit ok. Pitkä joustava askel, etuliikkeet kierteiset.
FI35198/11 Alpigiano Ilare Ida JUN EH
14 kk, hyvin kehittynyt. Tasapainoinen ja jäntevä juniori. Otsaluut vielä korostuneet ja otsapenger
korkea. Voimakas säkä, pitkä rintakehä, hyvin rakentunut takaosa. Laineikas karva. Hyvät värimerkit,
väljät takaliikkeet, etuliikket jäykät. Hyvä askelpituus.
FI48473/11 Jukuripään Afrodite JUN EH4
1 v, kaunisryhtinen ja mittasuhteiltaan oikea, kevyt narttumainen pää. Loiva otsapenger, B4:set
puuttuvat alhaalta, selkä painuu seistessä. Laineikas karhea karva. Hyvät värimerkit liikkeessä
etukäpälät sisäkierteiset. Hyvä askelpituus.
LOSH1103164 Kreta Van´t Pachthof JUN EH3
10 kk, hyvä koko rungossa nartulle sopivat mittasuhteet. Hyvä raajakorkeus. Lupaava narttumainen
pää. Kaunis ilme, etuasentoiset lavat, hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvin kulmautunut takaa, laineikas
karhea karva. Hyvät värimerkit. Takaliikkeet vielä kapeat ja etuliikkeet kierteiset. Häntä kiertyy sivulle
liikkeessä.
FI27433/11 Pandemian Dos Vancos JUN ERI1 SA PN3 VASERT
Hyvin kehittynyt kaunisryhtinen 13 kk juniori. Nartulle sopivat mittasuhteet rungossa. Hyvä
raajakorkeus, hyvänmallinen narttumainen pää. Hyvin rakentunut etuosa, oikeanmuotoinen rintakehä.
Oikea karvanlaatu, värimerkit ok. Liikkuu hyvin takaa, edessä vielä löysyyttä, hyvä askelpituus,
FI43481/11 Thelma JUN ERI2
Hyvin kehittynyt 1 v juniori. Ryhdikäs kaula, hieman pitkä lanneosa. Hyvin rakentunut takaosa.
Kyynärvarret eivät yhdensuuntaiset, kaunisilmeinen mallikas nartun pää. Korkea sällä. Pitkät lavat ja
olkavarret. Takaliikkeet hieman länkimäiset ja ahtaat, etuliikkeet jo nyt tasapainossa. Hyvä karva ja
värimerkit.
FI50273/10 Alpweiden Please Be Jackpot NUO ERI2
1,5 v, erinomainen tyyppi, tasapainoisesti rakentunut kaunis kaulan liittymä. Voimakas takaosa,
erinomainen pään muoto, mutta voisi olla ilmeeltään narttumaisempi. Korrekti etuosa, ikään riittävä
rintakehä. Laineikas karva, hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin edestä, kintereet vielä epävakaat ja
vasemman välijalan liike epäsäännöllinen.
FI14125/11 Funatic Miss Behaving NUO ERI1 SA PN4
19 kk, erinomainen tyyppi ja rakenteen vahvuus. Tyylikäs kaula, kiinteä selkä, voimakas mutta vielä
narttumainen pää. Viistot lavat, oikeanmuotoinen rintakehä, hyvä karvanlaatu, värimerkit ok. Vetävät
säännölliset liikkeet, hyvin laadukas kokonaisuus.
FI57445/10 Zweierteam Ramonda NUO ERI3
Kaunisryhtinen 20 kk narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus, erinomainen pään muoto. Läsi
toisella puolella yli suupielen. Korrekti etuosa. Ikään riittävä rintakehä, niukat kinnerkulmat. Hyvä
karvanlaatu. Kovin hoikassa kunnossa, tehokkaat liikkeet ja takaraajat toimivat.
FIN47463/08 Alpweiden Forever Jackpot AVO ERI2
Erittäin hyvä tyyppi, kaunis kaula. Selkä painuu seistess. Kaunisilmeinen narttumainen pää. Loiva
otsapenger. Hyvin rakentunut etuosa. Tilava rintakehä. Hyvin rakentunut lihaksikas takaosa. Kihara
karvapeite. Kauniit värimerkit. Luusto saisi olla vahvempi. Tehokkaat liikkeet ja säännölliset edessä ja
takana.
FI14356/10 Bernissimo Duchess AVO EH4
Voimakasrakenteinen, pitkälinjainen narttu. Kallossa pyöreyttä, loiva otsapenger. Kaunis ilme, pitkä
tilava rintakehä. Voimakkaat kulmaukset. Hyvä karvanlaatu, hyvät värimerkit. Säännölliset liikkeet,
mutta selkä rullaa liikkeessä.
FI50940/10 Bianco-Neri Catch That Kid AVO H

Koko alarajalla, vankka tiivis runko. Kaunis kaula, pehmeä selkä. Kaunisilmeinen narttumainen pä.
Hyvät kulmaukset, kevyt luusto. Avoin karva, hyvät värimerkit. Kevyet säännölliset liikkeet, häntä
nousee.
FI49004/10 Funatic Nobiz Like Shobiz AVO ERI1 SA PN1 VSP SERT CACIB
Erinomainen tyyppi. Rungossa oikeat mittasuhteet, tasapainoinen ylälinja ja hyvä raajakorkeus. Oikea
pään muoto, vaaleat silmät ja toisella puolella yli suupielen ulottuva. Läsi häiritsevä, erinomainen
raaja- ja runkorakenne. Ei nyt parhaassa turkissa, mutta laatu oikea. Erinomaiset täysin säännölliset
liikkeet.
FI49003/10 Funatic Now I´m Stepping Out VAL ERI1 SA PN2 VARACA
Erinomainen tyyppi, tasapainoiset linjat ja oikeat mittasuhteet. Oikea pään muoto, vaaleat silmät, hyvä
raajarakenne. Pyöreäkylkinen rintakehä. Hyvä karvan laatu ja värimerkit. Säännölliset liikkeet ja hyvä
askelpituus. Selkä rullaa.
FIN55712/07 Ragdolls Cotton Candy AVO H
Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto. Leveäkalloinen pää. Hyvä profiili. Kevyt alaleuka ja väljä purenta.
Hyväasentoiset lavat. Pyöreäkylkinen runko, oikea karvanlaatu. Hyvät värimerkit. Takaliikkeet ahtaat.
Etuliikkeet veivaavat, selkä rullaa liikkeessä.
RKF2844168 Sennenhund Rossii Fleur De Sharm AVO ERI3
Erinomainen tyyppi, ryhdikäs kaula. Jäntevä selkä, voimakkaat takakulmaukset ja luusto. Pitkät, viistot
lavat, hyvä lihaskunto. Ei parhaassa turkissa, mutta laatu oikea. Lyhyeksi saksitut vatsakarvat
häiritsevät. Takaliikkeet kapeat, etuliikkeet hieman kierteiset. Pitkä joustava askel.
FI46675/09 Tassupihan Arista AVO H
Kaunisryhtinene, pitkälinjainen narttu, jolla pitäisi raajakorkeutta olla enemmän. Selkä pehmeä.
Voimakas kallo ja otsapenger. Hyväasentoiset, pitkät lavat, lyhyet olkavarret, pyöreäkylkinen
rintakehä. Laineikas turkki, värimerkit ok. Liikkeessä etukäpälät sisäkierteiset, selkä rulllaa liikkeessä,
käsittelyssä varautunut.
FI6O526/09 Berondan Belicia VAL ERI
Kaunisryhtinen, pitkärunkoinen vahvaluustoinen narttu. Erinomainen pään muoto ja kaunis ilime.
Hyvä raajarakenne, pyöreäkylkinen runko. Oikea karvanlaatu, hyvät värimerkit. Kyynärpäät
ulkokierteiset ja etukäpälät sisäkierteiset liikkeessä. Hyvä askelpituus.
FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VAL ERI4
Erinomainen tyyppi ja koko. Syvä vankka runko, ryhdikäs kaula. Hyvä pään muoto ja ilme.
Pyöreäkylkinen rintakehä. Hyvät kulmaukset, riittävä luusto. Hyvä karvanlaatu ja värimerkit.
Takaliikkeet ahtaat, etuliikkeet yhdensuuntaiset. Selkä rullaa liikkeessä.
FIN16050/07 Goldbear´s Qualitystreet VAL EH
Vankkarunkoinen ja vahvaluustoinen narttu, oikea pään muoto, kaunis ilme. Pyöreäkylkinen rintakehä,
voimakkaat kulmaukset. Erinomainen kesäturkki, kauniit värimerkit. Liikkeessä antaa jo hieman
raskaan vaikutelman. Käsittelyssä varautunut mikä pudottaa palkintosijan.
FI38111/09 Lipasun Lollydolly VAL EH
Hyvä koko ja tyyppi, mutta esitetään löysässä kunnossa. Selkä painuu seistessä. Kyynärvarret eivät
yhdensuuntaiset. Syvä kallo ja otsapenger. Löysää kurkkunahkaa, isot korvat. Hyvä runko ja
raajarakenne. Oikea karvanlaatu, hyvät värimerkit, pitkä askel. Selkä rullaa liikkeessä.
DK18083/2009 Pa-Di Sinclair´s Invisible Touch VAL EH
Tiivisrunkoinen, kaunisryhtinen narttu. Kaunisilmeinen oikean mallinen pää. Kirsusta pigmentti
puuttuu. Etuasentoiset lavat, pyöreäkylkinen rintakehä. Riittävä luusto, kovin niukassa turkissa, runko
lähes pohjavillassa. Läsi ulottuu molemmin puolin yli suupielen. Liikkuu kierteisesti ja ahtaasti edestä.
RKF2027947 Sennenhund Rossii Alberta VAL ERI2 SA
Ryhdikäs, iloisesti esiintyvä narttu. Syvä runko, voimakas mutta vielä narttumainen pää. Hyvä runkoja raajarakenne. Pehmeä kesäturkki. Kauniit värimerkit. Takaliikkeet ahtaat, kyynärpäissä löysyyttä.
Hyvä askelpituus.
FIN15305/08 Valkeakoivun Emerentia VAL ERI3
Kookas, vankkarunkoinen narttu. Hyvä raajakorkeus, voimakaskalloinen pää. Tilava ja syvä rintakehä.
Luisu lantio. Laineikas pehmeä karva. Värimerkit ok. Liikkeet säännölliset, selkä rullaa liikkeessä.
FIN12654/03 Fridkullas Rhonda VET ERI1 SA VET ROP
Rungossa nartulle sopivat mittasuhteet. Kaunis kaulan liittymä. Vahva luusto. Kaunis pään muoto ja
ilme. Hyvä runko- ja raajarakenne. Laineikas karva, läsi toiselle puolelle yli suupielen. Takaliikkeet
ahtaat. Hyvä askelpituus, liikkeet vaivattomat. Hyvä fyysinen kunto.
Kennel Funatic KASV1 KP
853, 862, 879, 880, 2 urosta ja 2 narttua kolmesta eri yhdistelmästä. Erinomainen tyyppi ja
temperamentti läpi koko ryhmän. Selvät sukupuolileimat, voimakas terve rakenne. Tyypilliset päät,
hyvä rakenteen vahvuus, laadukas kasvatuksen tulos

