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FI22975/11 BomBom´s Casalferro JUN EH3 

Trendikäs junior, jolla on hyvä pää. Keskiruskeat silmät. Moitteeton suu. Riittävän yhdensuuntaiset pään linjat. Pitkä & 

? kaula. Hyvin kehittynyt rintakehä. Kiinteä ylälinja. Hyvä luusto & hyvät tassut. Oikeat kulmaukset. Liikkuu hyvin. 

Esitetään kesäturkissa. Mukava luonne. Pitää kiinteytyä. 

FI17710/12 Brilliant Oizzy Av Lee Armand JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP 

Erittäin miellyttävä uros. Melko pitkälle kehittynyt ikäisekseen. Kauniin mallinen oikea ilmeinen pää. Hyvät 

etuhampaat. Huulten pitäisi olla tiiviimmät. Vahva kaula & rintakehä. Erinomainen hyvin lihaksikas lanne. Erinomaiset 

tassut, erinomainen luusto & kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin jos sallitaan. Tyypillinen turkki. Vakaa luonne.  

FI58616/11 Tassupihan Barrikadix JUN EH2 

Ystävällinen & vankka uros, jonka etuosan pitää kiinteytyä Kehittymätön pää. Hyvä silmien väri. Oikea suu. Sopiva 

kaulan pituus. Hyvä runko. On ilmeisesti terve ruokahalu. Erinomainen luusto & erinomaiset tassut. Liikkuu iloisesti, 

mutta pitäisi olla enemmän ulottuvuutta. Erittäin hyvä turkki. Erinomainen luonne. Ylälinjan pitää  kiinteytyä. 

FI22974/11 Bom Bom´s Courvoisier NUO EH2 

Miellyttävä urosmainen pää, riittävän tiiviit huulet. Keskiruskeat silmät & oikea suu. Keskipitkä kaula. Rintakehän 

pitäisi olla oikein pyöristynyt. Eturinnan pitää täyttyä tarjotakseen kirjaimellisesti tukea etuosalle.  Hyvä lantio. Hyvä 

takaosa. Liikkuu hieman ponnettomasti edestä. Kesäturkki, jonka pitäisi olla hieman suorempi. Liikkuu iloisesti. 

Miellyttävä luonne. 

FI59694/10 Matildan Obladii Oscar NUO EH3 

Ystävällinen uros, jolla on erittäin miellyttävä pää. Hyvä silmien väri & oikea suu. Tarvitsee enemmän itseluottamusta 

kuolatakseen vähemmän. Hyvä kaulan pituus. Rintakehä  ei ole kunnolla kehittynyt. Tällä hetkellä ei eturintaa.  

Kehittymätön ylälinja. Lantion ei pitäisi olla näin luisu. Hyvä luusto & hyvät tassut. Keskinkertainen ulottuvuus & 

potku . Erittäin hyvä turkki. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen. 

FI56301/10 Xantran Dark Destroyer NUO ERI1 SA PU2 VASERT 

Miellyttävä maalaismainen uros, jolla on valtava kallo. Silmäluomet pitäisi ehdottomasti olla tiiviimmät. Hyvä silmien 

väri. Oikea suu. Erinomainen kaulan pituus. Erittäin hyvä runko & lantion asento. Vahva luusto. Hyvin koordinoidut 

voimakkaat liikkeet. Vakaa luonne. Miellyttävä turkki. 

FI51552/09 Berndante Hercules-Fun AVO EH3 

Vahva uros, jolla on tasaisen vahva pää. Riittävän tiiviit silmäluomet & oikea suu. Keskipitkä kaula. Hyvä ylälinja. 

Keskinkertaiset mutta sopusuhtaiset kulmaukset edessä & takana. Valtava luusto. Olkavarsi voisi olla pitempi. Hyvin 

koordinoidut liikkeet, mutta silti keskinkertainen ulottuvuus edessä & yleisesti erittäin raskas. Kaunis suora turkki.  

Päättäväinen luonne. 

FIN22532/07 Bom Bom´s Aventinus AVO ERI1 SA PU3 

Erittäin miellyttävä tyyppi & luonne. Erittäin hyvä pään profiili. Keskiruskeat silmät. Silmänympärys pitäisi olla 

hieman rennompi. Hieman kapeat leuat, muuten hyvä suu. Sopiva kaulan pituus. Hyvin ? rintakehä. Erinomainen 

ylälinja. Hyvä luusto & hyvät tassut & kulmaukset. Erinomainen turkki. Tarvitsee hampaiden huoltoa. 

FIN39160/11 Chin Chin Grisu Vom Rummelsbach AVO EH4 

Ystävällinen uros esitetään erinomaisessa näyttelykunnossa. Massiivinen urosmainen pää, kauniit tummat silmät. Oikea 

suu. Keskipitkä kaula & melko niukka runko. Eturinta pitäisi olla paremmin täyttynyt. Hyvä luusto & hyvät tassut. 

Olkavarsi pitäisi olla pitempi. Liikkuu  aktiivisesti, mutta edestä selvästi varpaat sisäänpäin. Kaunis turkki. 

FIN48593/08 Dandybern Biccu-Keno AVO ERI2 

Kaunis uros ? Miellyttävä urosmainen pää. Hyvä silmien väri. Oikea suu. Erinomainen kaulan pituus. Hyvä ylälinja. 

Lanne pitäisi olla lyhyempi. Erinomainen luusto & erinomaiset tassut. Olkavarsi voisi olla pitempi. Erittäin hyvät 

liikkeet. Kaunis turkki. Varma luonne. 

FI14845/09 Dolce Amico Fun AVO H 

Vankka & hyvin maalaismainen uros, mutta ehdottomasti liian matalaraajainen. Hyvä silmien väri. Oikea suu, huulten 

pitäisi olla paljon tiiviimmät. Liian äänekäs hengitys jopa kohtalaisessa sääolosuhteessa. Keskinkertainen kaulan pituus. 

Ylälinja antaa selvästi periksi. Hyvä luusto & hyvät tassut. Sopusuhtaiset kulmaukset. Olkavarret & sääret pitäisi olla 

pitemmät. Uskomaton turkki. Terveyssyistä : hyvä. 

FI38109/09 Lipasun Luckyman AVO H 



Ystävällinen uros, jolla erittäin miellyttävä luonne & kaunis turkki, mutta etuliikkeessä on toivomisen varaa. Puhdas, 

hyväilmeinen pää & riittävä sukupuolityyppi. Keskiruskeat silmät. Oikea suu. Keskipitkä kaula. Hoikka runko. 

Erinomaiset takakulmaukset.  Liikkuu edestä melko leveästi & kontrolloimattomasti. Erittäin hyvä turkin laatu. 

Etuliikkeet ovat todellinen ongelma. 

FI39582/11 Black Indira´s Firestorm JUN EH4 

Ystävällinen narttu, jolla tummat silmät & oikea purenta. Pää on vielä kovin kehittymätön. Elegantti kaula. 

Kehittymätön runko. Kokoon verrattuna melko kevytluustoinen. Ylälinja ei ole riittävän kiinteä Liikkuu iloisesti. 

Huoliteltu turkki, keskipitkä. 

FI44076/11 Maroussia Rosebud JUN EH2 

Ilonen narttu, joka ilmeisesti asuu lähellä keittiötä. Miellyttävä narttumainen pää & ilme. Hyvä silmien väri. Oikea suu. 

Hyvä kaulan pituus.  Hyvin ? runko. Hyvä luusto & hyvät tassut. Sopivat kulmaukset. Paino vaikuttaa etuliikkeisiin. 

Huoliteltu, riittävän suora turkki. Miellyttävä luonne. 

FI58617/11 Tassupihan Bonemine JUN EH3 

Tyypillinen narttu, jolla on erittäin vakaa luonne. Riittävän yhdensuuntaiset pään linjat. Alaleuan pitäisi ehdottomasti 

olla leveämpi. Hyvä silmien väri. Keskipitkä kaula. Kehittymätön runko ? Keskipitkät jalat. Sopusuhtaiset kulmaukset. 

Pitää kiinteytyä kaikin puolin. Huoliteltu, puhdas turkki. Miellyttävä luonne. 

FI36502/11 Zweierteam Tomentella JUN ERI1 

Hyvän kokoinen narttu, jonka rungon pitää kehittyä lisää. Hyvän mallinen, riittävän lempeä ilmeinen pää. Oikea suu, 

tummat silmät. Kehittymätön ylälinja. Sopiva kyynärvarsi. Hyvät tassut & hyvä luusto. Oikea turkki, riittävän suora. 

Liikkuu hyvin, mutta pitää kaikin puolin kiinteytyä. Varma luonne. 

FI39578/11 Black Indira´s Fairytale NUO H 

suhtautuminen tuomariin: väistää 

Vilkas narttu, jolla on erittäin vahva kallo. Miellyttävä silmien väri. Oikea suu & melko epävarma käytös. Keskipitkä 

kaula. Eturinnan alueen pitäisi olla paremmin täyttynyt. Lantio on hieman viisto & hännäntyvi ? 

Liikkuu tehokkaasti, mutta ei vakaasti. Turkki on bikini kunnossa. Tämän rodun pitäisi seistä kuin kallio. 

FI14125/11 Funatic Miss Behaving NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP 

Erittäin miellyttävä, ystävällinen & avoin, sopivan kokoinen & muotoinen narttu Hyvä silmien väri, oikea suu. Riittävän 

kiinteä ylälinja. Hyvä luusto, hyvät tassut & kulmaukset. Turkki on erinomaisessa näyttelykunnossa. Liikkuu tosissaan. 

FI14126/11 Funatic Mulberry NUO EH2 

Vahva narttu, jolla on niukka sukupuolileima. Vahva pää oikeine yksityiskohtineen. Mahtava härän kaula. Hyvin 

täyttynyt runko seurauksena runsaasta ruokahalusta. Erinomainen luusto & erinomaiset tassut. Liikkuu runsaalla 

voimalla. Pitäisi kaikin puolin olla narttumaisempi. 

FI59696/10 Matildan Obladii Ofelia NUO EVA 

suhtautuminen tuomariin: väistää 

Elegantti, erittäin narttumainen. Suuta ei voi tarkistaa kohtuullisin keinoin, ilmeisesti puuttuu itseluottamusta. ? pää, 

keskiruskeat silmät. Elegantti runko. Hännän kanto kävellessä stressaantunutta. 

FI24704/11 Metsäpirtin Daalia NUO EH3 

Pitkä narttu, jolla on ihana luonne. Miellyttävä pää & ilme. Oikea suu. Hyvä kaulan pituus & hyvin kehittynyt 

rintakehä. Valitettavasti lantio on melko luisu, siksi puuttuu luottamus & voima takaosasta. Kaunis, keskipitkä turkki. 

FI28140/10 Barlis Lisbeth AVO ERI2 SA PN3 

Sopivan kokoinen narttu, jolla on erittäin miellyttävä & vakaa luonne. Miellyttävä narttumainen pää & ilme. 

Keskiruskeat silmät. Oikea suu. Sopiva kaulan pituus. Hyvä etuosan leveys. Erinomainen runko. Lantion ei pitäisi olla 

näin luisu. Keskinkertaiset takakulmaukset, mutta hyvin koordinoidut liikkeet. Tyypillinen turkki & ? 

FI28142/10 Barlis Luna AVO H 

Hyvän kokoinen narttu, mutta melko vakavia ongelmia etuliikkeissä. Hieno pää, melko kapea kallo. Keskiruskeat silmät 

& oikea suu. Etuosa on melko jyrkkä. Ylälinja ei ole vakaa. Liikkuu kovin leveästi edestä, joka on toiminnallinen 

ongelma. Hyvä, tiheä turkki. 

FI28143/10 Barlis Lysa AVO H 

Ystävällinen narttu, jolla on melkoisia ongelmia ylälinjassa. Miellyttävä  pää & ilme. Oikea suu. Keskipitkä kaula. 

Kyynärpäät melko sidotut & etuosan liike ei ole yhdensuuntainen. Hyvä turkki. Ihana luonne. Toiminnallisten 

ongelmien vuoksi ”hyvä”. 



FI36987/09 Bernarossa Il Diiva AVO ERI3 

Miellyttävä tasapainoinen narttu, jolla on erinomainen luonne. Narttumainen, oikeailmeinen pää & oikeat 

yksityiskohdat. Hyvä kaulan pituus. Erinomainen runko & ylälinja. Keskinkertainen luusto.  Sopusuhtaiset kulmaukset. 

Liikkuu iloisesti & vapaasti. Ihana luonne. 

VDH53207 Charlene Vom Rummelsbach AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

Erittäin miellyttävä tasapainoinen narttu, jolla on viehättävä, vapaa luonne. Narttumainen pää & ilme. Oikeat pään 

yksityiskohdat. Erinomainen profiili & muoto. Hyvä luusto & hyvät  tassut & kulmaukset. Turkki on erinomaisessa 

näyttelykunnossa. Ei mitään muuta toivottavaa.  

 

 

 


