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FI30174/12 Bom Bom´s Deinhard PEN1 KP ROP-pentu 

8 kuukautta. Jopa ikäisekseen toivoisin kehittyneemmän kuonon. Oikea otsapenger. Hyvä silmien väri. Hyvä purenta. 

Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Hieman kapea edestä. Kokoon sopiva luusto. Hyvä lantio & hännän kiinnitys. Hyvin 

kulmautunut takaa. Hyvät taka- ja sivuliikkeet. Kapea edestä. Hyvä turkin laatu. Hyvä luonne. 

FI30995/12 Soo-Soo Casillero Del Diablo PEN2 

7 kuukautta. Tarvitsee urosmaisemman pään. Hyvä purenta. Silmät ovat liian lähekkäin. Oikea otsapenger. Hyvin 

asettuneet korvat. Riittävä kaula. Hyvä lapa, kyynärvarren pituus. Mutta jopa ikäisekseen tarvitsee leveämmän 

eturinnan. Hyvä ylälinja. Hieman laineikas turkki, mutta laatu on hyvä. Hyvät takakulmaukset, mutta hieman korkea 

kinner. Vapaat sivuliikkeet, yhdensuuntaiset takaa, ahtaat edestä. Hyvä luonne. 

FI46419/11 Bernarossa Lord Of The Rings JUN ERI4 

16 kuukautta. Urosmainen pää. Hyvä kuono. Hieman liikaa otsapengertä. Oikea purenta. Lämmin ilme. Hyvä kallo. 

Hyvin asettuneet korvat, hieman suuret. Riittävä kaula. Hyvä lapa, mutta lyhyt olkavarsi. Eturinta voisi olla leveämpi. 

Hyvä kylkien kaari. Hyvä ylälinja. Oikea lantio & hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. Stabiili 

edestä, hieman ahdas edestä. Miellyttävä luonne. 

FI17710/12 Brilliant Oizzy Av Lee Armand JUN ERI3 

Keskikokoinen, 13 kuukautta. Hyvä kuono. Oikea purenta. Oikea otsapenger, haluaisin nähdä leveämmän kallon jopa 

ikäisekseen. Hieman lähekkäin asettuneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Ikäisekseen toivoisin enemmän luustoa. Oikea 

lantio & hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Hyvä turkin laatu. Vapaat liikkeet. Hyvä luonne. 

FI55434/11 Coupidon Eos Everestas JUN H 

15 kuukautta. Koira, jolle haluaisin urosmaisemman pään. Oikea purenta. Liian kapea kuono. Silmät ovat liian pyöreät 

ja silmäluomi näkyy hieman. Hyvin asettuneet korvat. Riittävä kaula. Suora lapa ja lyhyt olkavarsi. Hyvin kapea 

eturinta. Hyvä kylkien kaari. Liian jyrkkä lantio ja takakulmaukset voisivat olla paremmat. Liian  korkea kinner. 

Tarvitsee paljon enemmän voimaa liikkeeseen, on ahdas edestä ja pihtikinttuinen. Hieno turkin laatu. 

RKF3211550 Dakota Clab Komelio Vin Dizel JUN EH 

1-vuotias. Hyvä koko. Tarvitsee leveämmän kallon. Tummat silmät, mutta silmäluomi näkyy liikaa. Hyväksyttävä lapa, 

mutta lyhyt olkavarsi. Tarvitsee paljon leveämmän rinnan. Liian pitkä lanne. Hieman jyrkkä lantio. Hyvät 

takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, mutta ahtaat edestakaisliikkeet. Hyvät liikkeet & luonne. Hyvin esitetty. 

FI58586/11 Fridkullas Åiva JUN T 

13 kuukautta. Pieni ja liian narttumainen. Oikeat mittasuhteet hyvän anatomian kanssa, etukulmaukset ovat 

sopusoinnussa takakulmauksien kanssa, seuraa hyvät liikkeet. Turkki on hyvin valmisteltu ja on hyvälaatuinen. 

Sukupuolileiman puuttuessa voin antaa vain tyydyttävä. Hyvä luonne ja hyvin esitetty. 

FI53751/11 Goldbear´s Wallander JUN ERI1 JV-12 

13 kuukautta. Ei  suurin, mutta harmoninen. Hieman leveämpi kuono sopisi herrasmiehelle. Oikea otsapenger. Hyvät 

silmät. Hyvin asettuneet korvat. Riittävä kaula. Hyvä eturinta ja olkavarsi. Hyvät kylkiluut. Kokoon sopiva luusto. 

Hieman jyrkkä lantio. Hyväksyttävät kulmaukset takana. Vapaat liikkeet. Miellyttävä luonne. 

FI53752/11 Goldbear´s Willegalle JUN H 

14 kuukautta. Hyvä koko. Liian pitkä kuono. Oikea purenta. Oikea otsapenger. Tarvitsee paremman kallon. Hieman 

lyhyt kaula. Korvat ovat liian alas asettuneet & liian suuret. Tarvitsee enemmän luustoa. Suora lapa, lyhyt olkavarsi. 

Hieman ulkokierteiset etukäpälät. Lyhyt, jyrkkä lantio. Hyväksyttävät takakulmaukset, mutta erittäin epävakaa liike. 

Tarvitsee lisää voimaa sivuliikkeeseen. Miellyttävä luonne. Hyvin esitetty. 

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico JUN EH 

10 kuukautta. Hyvä koko. Hyväksyttävä kuono. Liian löysät huulet. Haluan nähdä hieman enemmän kulmakarvoja. 

Tarvitsee leveämmän kallon. Hyväksyttävä korvien sijainti. Riittävä kaula. Hieman suora lapa, mutta hyvä olkavarren 

pituus. Haluan hieman enemmän luustoa hänen kokoiselleen. Hyvät kylkiluut. Liian jyrkkä lantio. Hieman iloinen 

häntä. Haluan enemmän takakulmauksia. Ahdas edestakaisliike. Hyväksyttävä sivuliike. Miellyttävä luonne. 

FI19319/12 Riccarron Rolls Royce JUN ERI2 

10 kuukautta. Erittäin harmoninen uros. Hieman pitkä kuono. Voisi olla paremmin täyttynyt silmien alta. Miellyttävä 

ilme. Hieman lisää otsapengertä. Hyväksyttävä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaulan pituus. Vahva ylälinja. Etu- 

ja takakulmaukset ovat sopusoinnussa, tekee liikkumisen hyvin helpoksi hänelle. Oikea lantio & hännän kiinnitys. 

Luustoa voisi olla enemmän. Hyvin esitetty. Hyvä turkin laatu. 

FI58616/11 Tassupihan Barrikadix JUN EH 

13 kuukautta. Ei suurin. Miellyttävä urosmainen pää, jossa hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet.  Tummat silmät. Hyvin 

asettuneet korvat. Lyhyt kaula. Hyväksyttävä lapa. Lyhyt olkavarsi. Hieman lyhyet jalat. Liian laineikas turkki. Liian 

jyrkkä lantio. Oikea hännän pituus. Hyvin avoimet etuliikkeet. Hyvät takaliikkeet, samoin sivuliikkeet. Miellyttävä 

luonne. 

FI14124/11 Funatic Mucho Gusto NUO ERI2 

23 kuukautta. Sopusuhtainen uros. Urosmainen pää. Hyvät kuonon & kallon mittasuhteet. Silmät voisivat olla 

tummemmat. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Hyvä lapa & olkavarren pituus. Hyvä eturinta. Riittävä luusto 



kokoiselleen. Hyvät kylkiluut. Hieman pitkä lanne. Hyväksyttävä lantio & hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. 

Vahva kinner. Vapaat liikkeet. Hyvin esitetty. Hyvä luonne. 

NO37507/11 Nöklebyåsens Ådne NUO ERI1 SA 

21 kuukautta. Erittäin hyvä koko. Urosmainen pää, jossa hyvät kuonon & kallon mittasuhteet. Silmät ovat hieman 

pyöreät ja voisivat olla tummemmat. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Vahva ylälinja. Hyvä kylkien kaari. 

Hyväksyttävä eturinta. Hyvät takakulmaukset. Vahva kinner. Hyvä lantio & hännän kiinnitys. Hyvät sivuliikkeet. 

Hieman ahdas takaa. Erittäin hyvä turkki. Miellyttävä luonne. Hyvin esitetty. 

Algrand Berni Arden Black Diamond AVO H 

Keskikokoinen. Tarvitsee paljon leveämmän kuonon. Hyväksyttävät silmät. Hieman enemmän kalloa. Hyvin asettuneet 

korvat. Oikea purenta. Hyväksyttävä kaulan pituus. Erittäin suora lapa & lyhyt olkavarsi. Eturinnan pitää olla leveämpi. 

Hyvä kylkien kaari. Lantio on liian jyrkkä ja häntä liian korkealle asettunut ja sillä on kovin iloinen häntä liikkeessä 

Takakulmaukset voisivat olla paremmat. Korkea kinner.  Liikkuu erittäin lyhyellä askeleella. Kauniisti kunnostettu & 

hyvin esitetty. 

FI36984/09 Bernarossa Io AVO H 

3,5-vuotias.  Hyvä koko. Hieman pitkä kuono. Liikaa huulia. Hyväksyttävä otsapenger. Hyvä kallo. Korvat liian alas 

asettuneet. Hyväksyttävä kaulan pituus. Suora lapa. Lyhyt olkavarsi. Hyvä eturinta, mutta pitää olla leveämpi. Liian 

pitkä runko. Liian litteä lantio. Iloinen häntä. Tarvitsee paremmat takakulmaukset. Hyvät, vahvat tassut. Tarvitsee 

paljon enemmän voimaa takaliikkeeseen. Ulkokierteiset etukäpälät ja hieman ahdas takaa. Hyvä turkki. Hyvin esitetty. 

SE60189/2010 Berntiers Simply The Best AVO ERI2 SA PU4 VASERT 

Erittäin miellyttävä sopusuhtainen uros. Urosmainen pää. Hyvät kuonon & kallon mittasuhteet. Hyvä purenta. 

Miellyttävä ilme. Riittävä kallo ikäisekseen. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Erittäin hyvä kaula & ylälinja. Hyvä 

eturinta. Erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä hännän kanto. Erittäin hyvät liikkeet kaikin puolin. Erittäin lyhyt 

turkki tänään, mutta hyvä turkin laatu. Miellyttävä luonne. 

FIN48593/08 Dandybern Biccu-Keno AVO ERI 

4-vuotias.  Ei  suurin, mutta harmoninen. Urosmainen pää, hieman pitkä kuono. Oikea purenta. Hyvä silmien väri. 

Korvat ovat liian alas asettuneet. Kaula voisi olla pitempi. Hyväksyttävä lapa ja olkavarren pituus. Haluaisin sille 

hieman pitemmät jalat. Hyvä kylkien kaari. Oikea lantio & hännän kiinnitys. Hieman ahdas takaa. Oikeat etuliikkeet. 

Hyvä sivuliikkeen ulottuvuus. 

FI50700/10 Goldbear´s Val Kilmer AVO ERI3 SA 

2-vuotias. Urosmainen pää. Suussa voisi olla parempi pigmentti. Oikea purenta. Kauniit tummat silmät. Hyvä 

otsapenger. Hyvin asettuneet korvat. Riittävä kaulan pituus. Hyvä lapakulmaus & hyvä olkavarsi. Hyvä eturinta, mutta 

pitää olla leveämpi. Hyvä kylkien kaari. Hyvä hännän kiinnitys. Sopusuhtaiset takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. 

Hieman ahdas takaa. Erittäin hyvä turkki. Erittäin ainutlaatuinen luonne.  

RKF3050480 Margarita Nigra Jamiroquai AVO ERI4 

2-vuotias. Sopusuhtainen uros. Urosmainen pää. Tummat silmät. Riittävä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaulan 

pituus. Vahva ylälinja. Erittäin hyvät lapakulmaukset. Hyvä olkavarren pituus. Vahvat tassut. Hyvä rintakehä. Oikea 

lantio & hännän kiinnitys. Liikkuu erittäin kauniisti sivulta & edestä, valitettavasti melkein pihtikinttuinen takaa. Hyvin 

esitetty ja miellyttävä luonne.  

NO00049/08 Zenedin Zenedan Av Hiselfoss AVO ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP V-12 

Pidän tästä uroksesta hyvin paljon. Ei ole suurin, mutta täysin sopusuhtainen. Urosmainen pää, hyvät kuonon & kallon 

mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Luusto on sopusuhtainen kokoon nähden. Hyvät etu- ja 

takakulmaukset. Hyvä lantio & hännän kiinnitys. Vapaat ja virheettömät liikkeet. Hyvä turkki. Hyvin esitetty. 

Miellyttävä luonne. 

FI59559/09 Bernarossa Jetro VAL ERI4 

Hyvänkokoinen valio. Hyvä kuono. Oikea purenta. Tummat, hieman pyöreät silmät. Oikea otsapenger. Haluaisin 

leveämmän kallon. Hyväksyttävä korvien sijainti. Hieman lyhyt kaula. Hyvä lapa & olkavarren pituus.  Hyvä luusto. 

Riittävä rungon tilavuus. Hieman litteä lantio ja iloinen häntä. Takakulmauksia voisi olla hieman enemmän. Liikkuu 

hyvin sivulta & edestä, hieman ahtaasti takaa. Voisi olla paremmin harjattu. 

S55462/2007 Bernerdalens Å De Vie VAL ERI3 SA 

Keskikokoinen. Urosmainen pää. Silmät voisivat olla pienemmät ja tummemmat. Hyvin asettuneet korvat. Lyhyt kaula. 

Hyvä lapa & olkavarsi. Hyvä eturinta. Hyvät kylkiluut. Oikea lantio & hännän kiinnitys. Hyväksyttävät etu- ja 

takakulmaukset. Vahvat tassut. Hyvät liikkeet. Oikea turkki. Miellyttävä luonne. 

FIN50809/08 Berondan Albin VAL H 

4-vuotias valiouros. Haluan vain nähdä paljon enemmän hänessä. Oikea purenta. Kuono voisi olla leveämpi, hieman 

enemmän kulmakarvoja. Riittävä kallo. Hieman lyhyt kaula.  Oikea lapa & olkavarsi. Riittävä eturinta. Tarvitsee paljon 

enemmän luustoa, erikoisesti takaosaan. Hieman litteä lantio. Oikea hännän pituus. Yhdensuuntaiset liikkeet, mutta 

ahtaat ja haluan nähdä enemmän voimaa takaliikkeessä. Oikea turkin laatu. Miellyttävä luonne.  

FIN50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI 

4-vuotias. Oikea koko. Hieman ohut kuono. Haluan tummemmat silmät ja hieman enemmän kulmakarvoja. Hyvä kallo. 

Hyvin asettuneet korvat. Riittävä kaulan pituus. Hieman suora lapa. Lyhyt olkavarsi. Haluaisin leveämmän eturinnan. 



Vahva ylälinja. Hyväksyttävä lantio & hännän kiinnitys. Oikeat takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, mutta liian ahtaat 

takaliikkeet ja voisi olla enemmän ? edestä. Tuomari on hyvällä tuulella ja antaa ystävällisesti erinomaisen. 

RKF2772574 Dakota Clab Yanik VAL EH 

Ei suurin mahdollinen 2-vuotias. Pää voisi olla vahvempi, mutta mittasuhteet ovat hyvät. Alas asettuneet korvat, jotka 

ovat liian suuret. Riittävä kaulan pituus. Suora lapa, lyhyt olkavarsi. Liian litteät kylkiluut. Hyväksyttävä hännän 

kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Hyvä hännän pituus. Hyvä, oikean laatuinen turkki. Liikkuu erittäin vapaasti sivusta, 

ahtaasti mennen tullen. Haluan kaikkea lisää hänessä, siksi erittäin hyvä.  

FIN50216/07 Funatic Roquefort VAL ERI 

5-vuotias, erittäin hyvän kokoinen. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet. Haluaisin tummemmat silmät ja leveämmän 

kallon. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä lapa & olkavarren pituus. Hyvä eturinta. Sopusuhtainen luusto kokoon nähden. 

Oikea lantio & hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet, hyvä voima takaliikkeessä. Oikea, 

hyvän pituinen turkki. 

FIN46738/06 Funatic Taittinger VAL ERI 

Keskikokoinen. Urosmainen pää. Hyvä silmien väri. Liian alas asettuneet korvat. Riittävä kaulan pituus. Hieman lyhyt 

olkavarsi. Riittävä lapa. Haluan lisää leveyttä eturintaan. Hyvä rungon tilavuus. Oikea hännän kiinnitys. Erittäin hyvät 

takakulmaukset. Liikkuu hyvällä voimalla sivusta, mutta hieman epävakaasti edestä. Hyvä turkki. 

FI40610/09 Goldbear´s Suburban VAL ERI1 SA PU3 VACA 

Keskikokoinen, urosmainen pää, jossa hyvät kuonon & kallon mittasuhteet. Hyvä purenta. Ystävällinen ilme. Hieman 

alas asettuneet korvat. Hyvä kaulan pituus. Täydellinen lapa & olkavarren pituus. Erinomainen eturinta. Hyvä rungon 

tilavuus. Oikea lantio & hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset ja käyttää ? erittäin hyvin liikkeissä, jotka ovat erittäin 

puhtaat mennen tullen. Hyvä turkki. Erittäin hyvin esitetty.  

FI53334/09 Goldbear´s Tic Tac VAL EH 

Keskikokoinen. Oikea purenta. Toivon enemmän leveyttä kuonoon. Hieman pyöreät silmät. Riittävä otsapenger. Hyvä 

kallo. Liian alas asettuneet korvat. Lyhyt kaula. Suora lapa, lyhyt olkavarsi. Haluan lisää leveyttä eturintaan. Luustoa 

voisi olla enemmän, erityisesti takana. Hyväksyttävä lantio & hännän kiinnitys. Vapaat sivuliikkeet, mutta ahtaat edestä. 

Yhdensuuntaiset, mutta ahtaat edestä. Ei täydessä turkissa. Miellyttävä luonne. 

FI17166/10 Goldbear´s U Rock My World VAL EH 

3-vuotias, keskikokoinen. Hieman  ohut kuono. Oikea otsapenger. Tummat silmät. Silmäluomi näkyy vähän. 

Hyväksyttävä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Riittävä kaula. Hyväksyttävä lapa, mutta lyhyt olkavarsi. Tarvitsee 

ikäisekseen paljon enemmän tilavuutta runkoon ja kylkiluut ovat litteät. Luusto on suhteessa runkoon. Hieman litteä 

lantio. Takakulmaukset voisivat olla paremmat, mutta käyttää niitä hyvin liikkeessä. Hyvät pyöreät tassut. Häntä pitää 

kammata paremmin. Miellyttävä luonne.  

DK07810/2009 Sennetta´s Columbo VAL ERI2 SA 

3-vuotias. Erittäin sopusuhtainen uros. Urosmainen pää, hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet. Oikea otsapenger. 

Toivoisin tummemmat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyväksyttävä kaula, erittäin hyvä ylälinja. Rungon tilavuus on 

erittäin hyvä, toivoisin hieman enemmän luustoa. Oikea lantio & hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. 

Yhdensuuntainen mennen tullen, mutta hieman enemmän tehoa olisi eduksi herrasmiehelle. Kauniisti esitetty ja hieno 

turkki. 

FI60676/09 Pandemian Cum Vagus VAL H 

3-vuotias valiouros, haluan häneltä kaikkea lisää. Pää on suhteessa kuonoon ja kalloon. Tummat silmät, oikea purenta. 

Liian alas asettuneet korvat. Hyväksyttävä kaula. Hyvä lapa, lyhyt olkavarsi. Tarvitsee paljon enemmän luustoa. Litteät 

kylkiluut. Litteä lantio. Hieman iloinen häntä. Hyväksyttävät takakulmaukset, mutta kintereet ovat liian korkeat ja 

epävakaat. Hyvät sivuliikkeet, mutta myös epävakaat etuliikkeet. Hyvä turkki. Hyvä luonne. 

FIN43423/03 Riccarron Kroisos Pennonen VET ERI1 SA PU2 VV-12 

9,5-vuotias, loistava laatu. Urosmainen pää, ei liioiteltu Kauniit, tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat, mutta hieman 

suuret. Kaunis ylälinja. Etukulmaukset suhteessa takakulmauksiin saavat aikaan vaivattomat liikkeet. Esitetään tänään 

kauniissa turkissa. Kaunis, vahva luusto. Hyvin esitetty. 

FI45046/11 Funatic Kiss And Tell JUN ERI3 

Keskikokoinen. Narttumainen. Hieman pitkä kuono. Tummat silmät. Kalloa voisi olla enemmän. Hyvin asettuneet 

korvat. Hyvä kaula. Hyvä lapa. Hyvä olkavarren pituus. Riittävästi eturintaa ikäisekseen. Riittävä rungon tilavuus. 

Oikea lantio & hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Luustoa voisi olla enemmän. Hyvä turkin laatu, mutta turkkia 

voisi olla enemmän. Kaikin puolin hyvät liikkeet. Miellyttävä luonne. 

FI50414/12 Kreta Van´t Pachthof JUN H 

Keskikokoinen. Liian ohut kuono. Oikea otsapenger. Tummat, mutta liian pyöreät silmät. Oikea kallo. Liian alas 

asettuneet korvat. Hyväksyttävä kaulan pituus. Suora lapa. Lyhyt olkavarsi. Liian avoin edestä. Hyväksyttävä rungon 

tilavuus. Liian pitkä laskeva lantio, liian alhainen hännän kiinnitys ja häntä on kippura liikkeessä. Toivoisin lisää 

voimaa takaliikkeeseen. Miellyttävä luonne. 

SLRBS001426 Krush On You From Orsina´s Land JUN ERI 



10 kk. Harmoninen narttu. Narttumainen, miellyttävä ilmeinen pää. Oikea purenta. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula 

& ylälinja. Hyvä lapa & olkavarren pituus. Hyvä eturinta. Hyvä rungon tilavuus ikäisekseen. Oikea lantio & hännän 

kiinnitys. Erittäin hyvä sivuliike, mutta hieman ahdas takaa ja pitää olla varmempi kehässä. Hieman avoin turkki. 

FI19092/12 Kultaruskam Ace-Of-Diamonds JUN EH 

10 kk. Keskikokoinen. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet. Mutta liian suuret vaaleat silmät. Matalalle kiinnittyneet 

korvat, jotka ovat liian suuret. Hyvä kaula. Hyvä lapa & olkavarren pituus. Hyvä eturinta. Hieman ? luustoa voisi sopia 

leidille. Hyvä kylkiluiden tilavuus. Liian jyrkkä laskeva lantio. Häntä menee liikkeessä rullalle. Hieman liian energinen 

liikkeessä. Hyvä turkin laatu. Miellyttävä luonne. 

FI19094/12 Kultaruskan Amaranth JUN ERI2 SA 

Miellyttävä harmoninen narttu, 10 kk. Sievä narttumainen pää. Tummat silmät. Oikea otsapenger. Hyvä kallo. Hyvin 

asettuneet, mutta hieman suuret korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Erittäin tilava runko. Hyvät etu- ja takakulmaukset. 

Liikkuu vapaasti joka suunnasta. Miellyttävä luonne. 

FI48164/11 Leniences Friderica JUN H 

17 kuukautta. Tänään olisi pikemminkin voinut jäädä kotiin keräämään massaa & turkkia. Narttumainen pää Haluaisin 

koiralle tummemmat silmät. Lyhyt kaula. Suora lapa. Lyhyt olkavarsi. Tarvitsee enemmän luustoa kokoon nähden. 

Litteät kylkiluut. Jyrkkä lantio. Hyväksyttävät takakulmaukset. Tarvitsee lisää voimaa liikkeeseen. Ahdas mennen 

tullen. Miellyttävä luonne. 

RKF3186594 Sennenhund Rossii Look And Smile JUN ERI1 SA PN3 JV-12 

Kaunis nuori narttu, jolla narttumainen pää. Kauniit tummat silmät. Kulmakarvoja voisi olla enemmän. Kaunis kaula, 

ylälinja, hännän kiinnitys, lantio. Erinomainen etuosa. Erittäin hyvä rungon tilavuus. Hyvät takakulmaukset, mutta 

hieman ahdas liike. Kauniit sivu- ja etuliikkeet. Kaunis turkki. Hyvin esitetty.  

FI43164/11 Soo-Soo American Beauty JUN ERI 

17 kk. Hyvä koko. Narttumainen pää, ystävälliset silmät. Liian alas asettuneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Hyvät 

kulmaukset, lapa. Lyhyt olkavarsi. Eturinta voisi olla leveämpi. Hyväksyttävä lantio & hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin 

sivulta. Hieman ahtaasti edestä & takaa. Hyvä turkki. Miellyttävä luonne. 

FI42975/11 Soo-Soo Bonnie And Clyde JUN EH 

17 kuukautta. Keskikokoinen. Liian ohut kuono. Oikea otsapenger. Hyväksyttävä kallo. Kaula voisi olla pitempi. Suora 

lapa. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä kylkiluiden tilavuus. Luuston pitää olla vahvempi. Hieman jyrkkä lantio. 

Hyväksyttävät takakulmaukset. Tarvitsee lisää voimaa liikkeeseen, hieman ahdas mennen tullen. Erittäin miellyttävä 

luonne. Hyvän laatuinen turkki. 

FI43481/11 Thelma JUN ERI4 

Ei suurin, 17 kk. Narttumainen pää. Tummat, mutta liian pyöreät silmät. Hyvä kallo. Oikein asettuneet korvat. Hyvä 

kaula +  ylälinja, lantio & hännänkiinnitys. Luusto on suhteessa kokoon. Hyvät kulmaukset edessä & takana. Liikkuu 

vapaasti joka suunnalta. Sääli, että kaikki turkki on poissa, mutta hyvän rakenteen vuoksi annan erinomaisen. 

FI32581/11 Lipasun Moonshine NUO EH4 

19 kuukautta, hyvä koko. Liian ohut kuono. Hyväksyttävä otsapenger, mutta tarvitsee lisää kalloa. Hyväksyttävä 

korvien sijainti, korvat ovat hieman isot. Hyvä kaulan pituus. Suora lapa. Lyhyt olkavarsi. Kokoiselleen luustoa voisi 

olla enemmän. Hyvä rungon laajuus. Jyrkkä lantio. Takakulmaukset voisivat olla paremmat. Liikkuu yhdensuuntaisesti, 

mutta ahtaasti & sivuliikkeessä voisi olla lisää voimaa. Hyvä turkki. Miellyttävä luonne. 

SHSB701535 Luminara Vom Ruedenthal NUO H 

1,5-vuotias. Pitkähkö malli. Voisi olla paremmin täyttynyt silmien alta, silmät ovat liian pyöreät. Oikea otsapenger & 

kallo. Alas asettuneet korvat. Lyhyt kaula. Erittäin suora lapa. Lyhyt olkavarsi. Tarvitsee paljon lisää tilavuutta 

eturintaan. Liian laskeva lantio. Hyväksyttävät takakulmaukset, mutta kinner on liian korkea. Ahdas, mutta 

yhdensuuntainen. Tarvitsee paljon lisää voimaa takaosan liikkeisiin. Hyvä turkin laatu. 

FI27433/11 Pandemian Dos Vancos NUO ERI2 

Keskikokoinen. 1,5-vuotias. Narttumainen pää. Tummat silmät. Hieman enemmän kalloa. Hyvin asettuneet korvat. 

Hyvä kaula & ylälinja. Hyvä lapa. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä rungon tilavuus. Luustoa voisi olla hieman enemmän 

erityisesti takaosassa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta hieman enemmän tehoa takaosaan sopisi leidille. Hyvä turkin 

laatu. Miellyttävä luonne. 

RKF3346083 Private-Stefal Meici To Ridon Hennet NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP V-12 

Melkein 2-vuotias. Kaunis, narttumainen. Ihana pää. Tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hieman pitempi kaula 

sopisi leidille. Vahva ylälinja. Hyvä lapa. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä kylkiluiden tilavuus. Hyvä leveä ? Hyvät 

takakulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. Hieman ahtaat takaliikkeet, muuten erittäin hyvät sivu- ja etuliikkeet. Kauniisti 

esitetty. Hyvä turkki.  

FI34954/11 Vuorenpeikon Emma NUO ERI3 

Hyvän kokoinen narttu, melkein 2-vuotias. Narttumainen pää. Hyvät kuonon & kallon mittasuhteet. Hyvä kaula. Hyvät 

etu- ja takakulmaukset. Ei ole unohtanut aterioitaan ja se näkyy ylälinjassa. Oikea lantio & hännän kiinnitys. 

Harmoniset takakulmaukset. Yhdensuuntainen mennen tullen, mutta tarvitsee enemmän potkua sivuliikkeeseen. Myös 

luustoa voisi olla enemmän kokoiselleen. Kiltti erinomainen. 

N01093/07 Dale Gudbrand`s Ghianti Baam AVO ERI1 SA 



Melkein 7 v. Ei suurin kooltaan, mutta harmoninen. Oikea kuono. Tummat silmät. Kulmakarvoja voisi olla enemmän. 

Hyväksyttävä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Hyvä lapa & olkavarren pituus. Hyvä kylkiluiden 

tilavuus. Hyvä lantio & hännän kiinnitys. Oikeat takakulmaukset. Luustoa voisi olla enemmän. Kaunis turkki.  

FI14126/11 Funatic Mulberry AVO EH4 

23 kk. Hyvän kokoinen narttu. Narttumainen, mutta voimakas pää. Oikea purenta. Hyvä silmien väri. Hyvä kaula. 

Oikea lapa & olkavarren pituus. Aivan liian pitkä lanne. Ei ole unohtanut ruokaansa. Oikea lantio & hännän kiinnitys. 

Hyvät takakulmaukset. Hyvä sivuliike, mutta ylälinja on liian heikko. Yhdensuuntainen edestä, mutta hyvin ahdas 

takaa. Hyvä turkin laatu. Erittäin hyvin esitetty. 

FI59697/10 Matildan Obladii Onerva AVO ERI3 

2-vuotias. Ei ole tänään täydessä turkissa. Narttumainen pää. Hyvät kuonon & kallon mittasuhteet. Hyvin asettuneet 

korvat, mutta hieman isot. Hyvä kaula & ylälinja, lantio & hännän kiinnitys. Erittäin hyvä rungon tilavuus. 

Yhdensuuntaiset liikkeet, erittäin hyvä voima takaliikkeessä. Haluaisin nähdä tämän leidin paremmassa turkissa. 

EST04154/10 Ridon Hennet Ikaria AVO ERI2 SA 

Ei suurin kooltaan, mutta harmoninen 2-vuotias narttu. Ihana narttumainen pää, mutta kuonoa saisi olla enemmän. 

Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Luusto on kokoon sopiva ja tassut ovat 

vahvat. Vapaat liikkeet kaikin puolin. Liian avonainen turkki tänään. Miellyttävä luonne.  

NO41717/10 Berneramici´s Musella Maghi AVO EVA 

Kaunis, narttumainen hyvän kokoinen narttu. Vahva nartun pää. Hyvät kuonon & kallon mittasuhteet. Kauniit tummat 

silmät. Hyvin asettuneet korvat. Riittävä kaula. Hyvät etukulmaukset, pitkä olkavarsi. Hieman pitkä lanne. Erittäin hyvä 

rungon tilavuus. Oikea lantio & hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvä turkki. Ylälinja laskee hieman 

lapaan päin liikkeessä. Ja valitettavasti ontuu tänään. Siksi ei voida arvostella. 

S66828/2007 Bernntiers Irresistible VAL ERI3 SA 

Hyvän kokoinen narttu. Narttumainen pää. Tummat silmät, mutta silmäluomi näkyy hieman. Hyvä kallo. Hyvä korvien 

sijainti. Hyvä kaula & ylälinja. Erittäin hyvä rungon laajuus. Luusto on suhteessa kokoon. Oikea lantio & hännän 

kiinnitys. Hyvin kulmautunut takaosa. Yhdensuuntainen mennen tullen, mutta liian energinen sivuliikkeessä. Hyvä 

turkki. 

SE11463/2010 Calmaritens Koccos VAL ERI2 SA PN4 

Erittäin miellyttävä tyyppi, 3-vuotias. Kaunis narttumainen pää, tummat silmät. Oikea purenta. Hyvin asettuneet korvat. 

Hyvä kaulan pituus. Vahva ylälinja. Erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset.  Hyvä rungon tilavuus. Oikea lantio & 

hännän kiinnitys. Luusto on suhteessa kokoon.  Erittäin hyvä turkki ja esiintyy vaivatta kehässä. 

FI27331/09 Fonacot´s Jouful Jessica VAL ERI 

Keskikokoinen 3-vuotias. Narttumainen pää, mutta hieman suuret silmät. Oikea kallo & korvien sijainti. Hyvä kaula & 

ylälinja. Riittävä kylkiluiden tilavuus. Hieman pitkä lanne. Luusto on suhteessa kokoon. Oikea lantio & hännän 

kiinnitys. Vahva takaosa. Hyvä turkin kunto. Vapaat liikkeet. 

FI49004/10 Funatic Nobiz Like Shobiz VAL EH 

2-vuotias. Narttu esiintyy ”bikineissään”. Narttumainen pää, miellyttävä ilme. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula & 

ylälinja. Hieman suora lapa. Olkavarsi voisi olla pitempi. Kokoon sopiva luusto. Oikea lantio & hännän kiinnitys. 

Hieman ahdas takaa, mutta sivuliikkeessä on voimaa. Tänään ei ole kunnossa ja siksi erittäin hyvä. 

FI49003/10 Funatic Now I´m Stepping Out VAL EH 

2-vuotias. Kaunis, narttumainen, joka olisi voinut pikemminkin olla kotona vähäisen turkin vuoksi. Oikea pää. Hyvät 

silmät. Hyvin asettuneet korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Luusto on suhteessa kokoon. Eturinta voisi olla hieman 

leveämpi. Yhdensuuntaiset liikkeet ja erittäin hyvä ulottuvuus, mutta ei ole kunnossa tänään. Miellyttävä luonne. Hyvin 

esitetty. 

FIN16050/07 Goldbear´s Qualitystreet VAL EVA 

Kaunis narttu, narttumaisin pää. Kauniit silmät. Hyvä kallo. Hieman alas asettuneet korvat. Kaunis kaula & ylälinja. 

Oikea lantio & hännän kiinnitys. Erittäin tilava runko. Kaunis luusto. Esitetään täydellisessä turkissa.  Etu- ja 

takakulmaukset ovat sopusoinnussa. Valitettavasti narttu ontuu eikä sitä voida arvostella. 

NO52946/09 Madison Av Milkcreek VAL ERI1 SA PN2 VASERT VACA 

3-vuorias. Kaunis, narttumainen ja hyvän kokoinen. Kaunis narttumainen pää, jossa hyvät kuonon & kallon 

mittasuhteet. Kaunis ilme. Hieman ? asettuneet korvat, jotka voisivat olla hieman pienemmät. Hyvä kaula & ylälinja. 

Luusto on suhteessa kokoon. Oikea lantio & hännän kiinnitys. Erittäin hyvät takakulmaukset. Vahvat tassut. Esitettään 

kauniissa turkissa. 

FIN41548/05 Momandan Serafiina VAL ERI 

7-vuotias. Hyvän kokoinen narttu. Narttumainen pää. Tummat silmät. Oikea otsapenger. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä 

kaula. Hieman pehmeä ylälinja. Hieman suora lapa, mutta hyvä olkavarren pituus. Eturinta voisi olla leveämpi. Hyvä 

rungon laajuus. Hieman laineikas turkki. Oikea lantio & hännän kiinnitys. Liikkuu yhdensuuntaisesti mennen tullen, 

mutta hieman lisää voimaa sopisi leidille. Miellyttävä luonne. 

NO41182/09 Nöklebyåsen´s Zelina VAL ERI4 SA 

Hyvän kokoinen 3½-vuotias narttu. Narttumainen pää, jossa hyvät kuonon & kallon mittasuhteet. Hieman pyöreät 

silmät. Hyväksyttävä kaulan pituus. Hieman suora lapa, olkavarsi voisi olla pitempi. Hyväksyttävä eturinta. Vahva 



ylälinja. Hyvä rungon tilavuus. Oikea hännän kiinnitys & lantio. Hyvät takakulmaukset. Yhdensuuntainen mennen 

tullen. Hyvät sivuliikkeet. Esitetään hyvässä turkissa. 

RKF2619852 Qiannah Van De Weyenberg VAL EVA 

Hyvän kokoinen narttu. Narttumainen pää, mutta liian suuret & pyöreät silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Hyvä 

kallo. Kauniit korvat. Vahva ylälinja. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. Etukulmaukset ovat 

suhteessa takakulmauksiin. Yhdensuuntainen mennen tullen. Mutta tänään ontuu eikä voida arvostella. 

FIN47463/08 Alpweiden Forever Jackpot VAL EH 

Keskikokoinen narttu. Liian ohut kuono. Tummat silmät, otsapengertä voisi olla enemmän. Hyvin asettuneet korvat. 

Lyhyt kaula. Hyvä lapa & olkavarren pituus. Ylipainoinen tänään. Liian heikko välikämmen. Tarvitsee vahvemman 

ylälinjan. Oikea lantio & hännän kiinnitys. Yhdensuuntainen mennen tullen. Ylipainolla on vaikutus sivuliikkeeseen ja 

siksi erittäin hyvä. 

FIN12654/03 Fridkullas Rhonda VET ERI1 VSP-VET VV-12 

Hyvä koko, 10-vuotias. Pää voisi olla suurempi. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Hyvät etu- ja 

takakulmaukset. Riittävä rungon tilavuus. Hyvä lantio & hännän kiinnitys. Luusto on suhteessa runkoon. Hyvä 

sivuliike. Hieman ahdas mennen tullen. Hyvä turkki. 

FIN34141/03 Riccarron Just Tiina VET EH3 

Ei suurin, mutta harmoninen 9½-vuotias veteraani. Hieman ohut kuono. Pyöreät silmät. Oikea kallo. Hyvin asettuneet 

korvat. Riittävä kaula. Toivoisin koiralle pitemmät jalat. Hyvä lapa & olkavarren pituus. Hieman lihava tänään. Oikea 

lantio & hännän kiinnitys. Hieman ahtaat etu- ja takaliikkeet ja mielestäni liian energiset sivuliikkeet. Kaunis turkki. 

Hyvin esitetty.  

FIN25732/04 Riccarron Milla Magia VET ERI2 

Hyvän kokoinen veteraani narttu. Erittäin miellyttävä pää. Hyvät silmät. Hyvä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä 

kaula & ylälinja. Erittäin hyvä luusto. Hyvä rungon tilavuus. Oikea lantio & hännän kiinnitys. Yhdensuuntaiset 

etuliikkeet, hieman ahtaat takaa. Hyväksyttävät sivuliikkeet. Erittäin hyvä turkki tänään. Ystävällinen luonne.  


