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EST02764/12 Ridon Hennet Newman PEK1 KP ROP PEN 
Hyväntyyppinen vanhaluustoinen pentu, jolla hyvät rungonmittasuhteet. Melko hyvä pää, oikea 

purenta. Turhan vaaleat silmät, hieman löysät alahuulet. Hyvä karva ja ylälinja. Voisi olla 

kulmautunut takaa paremmin. Selkä elää vielä liikkeessä. Hyvä Luonne. Hyvät värimerkit. 

MET503/12 Môkusvölgyi Tara PEK1 KP VSP PEN 
Hyväntyyppinen narttupentu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta, kapea alaleuka. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hieman luisu lantio. Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. Hyvä turkin laatu. Hyvä 

rintakehän syvyys ja muoto. Liikkuu takaa sidotusti, etuliike vielä vallatonta. Hyvät värimerkit. 

58586/11 Fridkullas Åiva JUN ERI1 
Pienehkö nuori mies, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää ja oikea purenta. Hyvin asettuneet 

korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän muoto ja syvyys. Liikkuu sivusta pitkällä 

sujuvalla askeleella, hieman vallattomasti edestä. Hyvä turkinlaatu. 

48405/12 Linus Van’T Pachthof JUN EH2 
Rungonmittasuhteiltaan sopusuhtainen kookas uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta, vahva luusto, 

hyvä rungon muoto. Hyvä rintakehän muoto ja syvyys. Liikkeessä iloinen häntä. Saisi olla 

kulmautunut takaa paremmin. Hieman lyhyt lantio. Kinnerkulma voisi olla parempi. Hyvät 

värimerkit. Selkä elää liikkeessä. 

48392/12 Lucas Van’T Pachthof JUN EH3 
Kookas vahvaluustoinen nuori mies, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta, hyvät 

rungonmittasuhteet. Turhan löysät alahuulet, hyvin asettuneet korvat. Hyvä rintakehän muoto ja 

mitta. Hieman pehmeä karvanlaatu. Saisi olla takaa kulmautunut paremmin. Koira liikkuu sidotuin 

takaliikkein ja askelmitta voisi olla pidempää. 

46419/11 Bernarossa Lord Of The Rings NUO EH 
Vahvaluustoinen rungonmittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori mies, jolla hyvä rungonmuoto. hyvä 

pää, oikea purenta. Runsaasti valkoista naamassa. Hyvä kaula ja  ylälinja. Selkä elää liikkeessä. 

Liikkuu edestä kovin vallattomasti, sivuliike sujuvaa. Hyvä turkin laatu. 

35381/11 Berndream’s Dark Dancer NUO ERI4 
Melko hyväntyyppinen nuori mies, jolla selvä sukupuolileima. Oikea purenta, hyvä pää. Hyvä kaula 

ja ylälinja. Riittävä rinnansyvyys. Saisi olla kulmautunut paremmin. Koira liikkuu sivusta lyhyellä 

askeleella, edestä kovin vallattomasti. Selkä elää liikkeessä. 

35380/11 Berndream’s Dark Desing NUO EH 
Melko hyväntyyppinen uros, joka hieman ilmava. Luusto voisi olla vahvempi. melko hyvä pää, 

oikea purenta. Kiinteät huulet, hyvä ylälinja. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että 

takaa. Hyvä karvanlaatu. esiintyy erinomaisesti. Liikkuu edestä vallattomasti. 

46439/11 Eoszline Orlando NUO ERI3 
Hyväntyyppinen kokkonsa nähden riittävän luuston omaava nuori mies. Hyvä pää, oikea purenta. 

Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän muoto. Tasapainoiset kulmaukset. 

Sujuvat sivuliikkeet. Askelmitta voisi olla pidempi takaa. Liikkeessä iloinen häntä. 

48475/11 Jukuripään Apollo NUO EH 
Hieman kevytluustoinen hyvät rungonmittasuhteet omaava uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta, 

hyvä kaula ja ylälinja. Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. Lyhyt luisu lantio. Sujuvat 

sivuliikkeet. Liike vaivatonta. Erinomainen luonne. Hyvä turkin laatu. Rungon tulee vielä täyttyä. 

Hyvät värimerkit. 

48476/11 Jukuripään Ares NUO ERI1 SA PU4 VASERT 
Hyväntyyppinen rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla melko hyvä pää. Hieman pyöreä 

kallo. Oikea purenta. Hieman löysät alahuulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. 

Koira liikkuu sivusta sujuvasti, etuliike hieman vallatonta. 

39818/12 Labanc-Völgyi James Bond NUO ERI 



Hyväntyyppinen vahvaluustoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää, oikea purenta. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä rinnan syvyys, liikkeessä hieman iloinen häntä ja selkä elää 

liikkeessä. Hieman pehmeä turkin laatu. 

35856/11 Piharinteen Vani Juniori NUO ERI2 SA 
Hyväntyyppinen vahvaluustoinen uros, jolla melko hyvä pää. Vanha kuono, oikea purenta. Hieman 

löysät alahuulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Sujuvat 

sivuliikkeet. Hyvä turkin laatu. Liikkeessä hieman iloinen häntä. 

34959/11 Vuorenpeikon Eskimo NUO EH 
Riittävän luuston omaava uros, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Löysät alahuulet. Hyvä kaula 

ja ylälinja. Koira liikkuu sidotuin takaliikkein, liikkeestä puuttuu voima. Lyhyt lantio ja häntä. 

Hieman pehmeä turkin laatu. 

54474/09 Alpigiano Felice Fidenzio AVO EH2 
Riittävän luuston omaava uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Voimakas pää. Oikea purenta. 

Löysät alahuulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. Rungon tulee vielä 

täyttyä. iloinen häntä liikkeessä. Hyvä karvan laatu. 

10160/10 Eoszline Elijah AVO ERI1 SA PU3 SERT 
Kokoonsa nähden riittävän luuston omaava uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Tasapainoiset 

kulmaukset. Riittävä rungon syvyys. Hyvät värimerkit. Sivuliike vaivatonta. Takaa koira liikkuu 

hieman kinnerahtaasti, etuliike ok. 

59559/09 Bernarossa Jetro VAL ERI3 
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla hyvä luusto. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvin asettuneet 

korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän muoto ja syvyys. Hyvät värimerkit. Melko hyvä 

turkin laatu. Liikkeessä ylpeä hännästään. Sujuvat liikkeet. 

60518/09 Berondan Baritone VAL ERI4 
Hyväntyyppinen riittävän luuston omaava uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hieman löysät 

alahuulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Rinnan syvyys riittävä. saisi olla kulmautunut takaa paremmin. 

Liikkeessä ylpeä hännästään. Liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti. 

46738/06 Funatic Taittinger VAL ERI1 SA PU1 ROP 
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää, oikea purenta. Hieman 

löysät silmäluomet. Hieman löysät alahuulet. Hyvä kaula, säkä ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Hyvä 

turkin laatu. Hyvät kulmaukset. Sujuvat liikkeet.  

41573/08 Shedcape Birger VAL ERI2 SA PU2 
Hyväntyyppinen ja -luustoinen uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä rintakehän muoto. Hyvä 

kaula, säkä ja ylälinja. Sujuvat sivuliikkeet. Hieman vallattomat etuliikkeet. Hyvä karvanlaatu. 

Tummat silmät. 

21511/12 Leukoinrannan Ainogertrud JUN EH3 
Hieman kevytluustoinen kuitenkin rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla hyvä pää. 

Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset. Hyvä rintakehän muoto. Rungon tulee 

vielä täyttyä. Liikkuu edestä hieman leveästi, takaliike ok. 

28603/12 Monte Perosan Diandra JUN ERI1 
Hyväntyyppinen vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Hyvä rintakehän muoto. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman lyhyt lantio. Askelmitta takaa voisi olla 

pidempi. Melko hyvä turkinlaatu. 

27640/12 Muddlehead’s Amore Le Rose JUN EH2 
Riittävän luuston omaava narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Melko hyvä pää. Oikea purenta. 

Ylälinja ei aivan korrekti. Hyvä rintakehän muoto. Hyvä punainen väri. Rungon tulee vielä täyttyä. 

Hieman pehmeä karvanlaatu. Sujuvat sivuliikkeet, selkä elää liikkeessä. 

35196/11 Alpigiano Ilare Ida NUO EH4 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, joka esitetään hieman kevyessä kunnossa. 

Kokonaisuus vielä kovin kapea ja kevyt. Rinnan syvyys ei riittävä. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä 



kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Melko hyvä turkin laatu. Sujuvat sivuliikkeet, 

vallattomat etuliikkeet. Esiintyy erinomaisesti. 

35197/11 Alpigiano Ilare Ines NUO H 
Vahvaluustoinen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvin asettuneet 

korvat. Seistessä hieman takakorkea. Hyvät rungon mittasuhteet. Saisi olla kulmautunut paremmin 

takaa. Liikkeessä koira putoaa eteenpäin. Takaliike sidottu. Karvan laatu hyvä. Selässä mustan 

karvan paikoittain päät ruskeaa, musta väri ei puhdasta. Koira liikkuu edestä vallattomasti. 

46440/11 Eoszline Ophelie NUO EH2 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Rinnan syvyys ja kaarevuus ei vielä riittävä. Kokonaisuus kapea. Tasapainoiset kulmaukset. 

Vaivattomat ja sujuvat sivuliikkeet. Erinomainen karvanlaatu. Tarvitsee aikaa. 

46441/11 Eoszline Oprah NUO ERI1 
Hyväntyyppinen tasapainoinen narttu, jolla riittävä luuston vahvuus. Hyvä pää. Oikea purenta. 

Hieman kapea alaleuka. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen täyteläinen runo. Tasapainoiset 

kulmaukset. Rodunomaiset liikkeet. Selkä elää liikkeessä. 

48473/11 Jukuripään Afrodite NUO EH3 
Hyväntyyppinen vielä hieman kevytrunkoinen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Melko hyvä 

pää. Oikea purenta. Rinnan syvyys riittävä. Sujuvat sivuliikkeet. Tasapainoiset kulmaukset. 

Aurinkoinen luonne. Tarvitsee aikaa. 

47092/10 Anglia AVO ERI4 
Hyväntyyppinen vahvarunkoinen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hieman lyhyt lantio, joka voisi olla viistompi. koira liikkuu edestä hieman leveästi, 

takaliike voisi olla pidempää. Melko hyvä karvanlaatu. 

49276/10 Anu AVO H 
Kookas narttu, jolla melko hyvä pää. Tummat silmät. Oikea purenta. Ylälinja ei aivan korrekti. 

Rungon tulee vielä täyttyä. Hieman luisu lantio. Voisi olla kulmautunut takaa paremmin –myös 

edestä. Selkä elää liikkeessä, perä nousee, liikkuu takaa kinnerahtaasti. Erinomainen luonne. 

19652/10 Berndream’s Copy Of Geisha-Fun AVO ERI3 
Hieman matalaraajaiselta vaikuttava vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Pitkähkö lanneosa. Lyhyt häntä. Liikkuu pitkällä sujuvalla askeleella. Hieman 

pehmeä turkin laatu. Tasapainoiset kulmaukset. 

14356/10 Bernissimo Duchess AVO ERI1 SA PN2 SERT 
Hyväntyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Oikea purenta. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Rinnan syvyys riittävä. Liikkuu edestä hieman leveästi ja vallattomasti. 

Sivuliike sujuvaa. Hyvä karvanlaatu. Selkä elää hieman liikeessä. 

14125/11 Funatic Miss Behaving AVO ERI2 SA PN3 VASERT 
Hyväntyyppinen riittävän luuston omaava narttu, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Etukulmaukset voisivat olla paremmat. Hyvä rintakehän syvyys. Koira liikkuu sujuvasti 

sivusta. Hyvä turkin laatu. 

19168/08 Funatic Qt-Ness AVO H 
Rungonmittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Voimakas pää. Oikea 

purenta. Löysät silmäluomet. Valkoinen täplä niskassa. Hyvä ylälinja. Hyvä rintakehän syvyys. 

Tasapainoiset kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Valitettavasti karva tänään bikinimallissa, laatu 

kuitenkin hyvä. 

LV25819/11 Milbu Quixote AVO H 
Hieman ujosteleva. Riittävän luuston omaava narttu, jolla oikea purenta. Hyvä rungon syvyys ja 

kaarevuus. Hieman lyhyt olkavarsi. Hieman lyhyt lantio. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä 

edestä että takaa. Ylälinja ei aivan korrekti. Liikkeessä perä nousee, sivuliike sujuvaa. Tarvitsee 

kehätottumusta. 

60526/09 Berondan Belicia VAL ERI2 



Hyväntyyppinen mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Selkä elää hieman liikkeessä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu sujuvasti sivusta. 

Etuliike hieman vallatonta. Liikkeessä ylpeä hännästään. Karvanlaatu hyvä, jota kuitenkin niukasti. 

46812/07 Bouncy Buffoon’s Annie Hall VAL ERI1 SA PN1 VSP 
Hyväntyyppinen riittävän luuston omaava narttu, jolla täyteläinen runko. Hyvä pää ja purenta. 

Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Yhdensuuntaiset liikkeet. Sivuliike sujuvaa. Hyvä 

karvanlaatu. 

10069/06 Fridkullas Ultra Bra VAL ERI3 
Hyväntyyppinen narttu, jolla riittävä luuston vahvuus. Melko hyvä pää. Silmät voisivat olla 

tummemmat, Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Täyteläinen runko. Kinnerkulma voisi olla 

parempi. Rodunomaiset liikkeet. Liikkeessä iloinen häntä. 

54094/09 Willabernes Amanda VAL ERI4 
Hyväntyyppinen voimakaspäinen narttu. Oikea purenta. Löysät alahuulet. Hyvä kaula. Ylälinja ei 

aivan korrekti. hyvä rintakehän syvyys ja kaarevuus. Hieman lyhyt olkavarsi. Koira liikkuu edestä 

leveästi. Selkä elää liikkeessä. 

Kennel Eoszline (Orlando,Elijah,Ophelie,Oprah) KASV1 KP 
Ryhmä koostuu erinomaisesti liikkuvista koirista, joilla on hyvät rintakehän syvyydet, melko hyvät 

päät, hyvät turkin laadut, riittävät luustot, erinomaiset luonteet. Onnittelut kasvattajalle. 


