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FI46004/12 Bernirannan Abraham PEN1 KP ROP-PENTU 

7kk. Eloisa nuori herra. Lupaava pää. Hyvä purenta. Hyvät silmät ja korvat, kallon ja kuonon 

mittasuhteet. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Hyvä runko. Eturinnan tulee luonnollisesti täyttyä. Oikein 

kulmautunut takaa. Hieman pysty olkavarsi. Keskivoimakas luusto. Liikkuu vielä löysästi edestä, 

mutta hyvällä askelmitalla. Erinomainen karva & väritys. Miellyttävä käytös. 

FI48405/12 Linus Van't Pachthof JUN EH1 

1v. Hyvänkokoinen maskuliininen uros. Hyvä purenta. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvät 

korvat. Keskipitkä kaula. Säkä voisi olla selkeämpi. Hyvä runko. Keskivoimakas luusto. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Lyhyt pysty lantio. Hyvät tiiviit käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä. 

Kaunis karva ja väritys. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta tänään takaraajat rungon alla. 

Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi. Tarvitsee kehätottumusta. 

FI48392/12 Lucas Van't Pachthof JUN H 

1v. Kookas, maskuliininen uros. Hyvä purenta. Oikeat kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvät silmät 

& korvat. Lyhyt kaula. Hyvä runko. Riittävä eturinta. Lyhyt pysty lantio. Hyvä luusto. Tiiviit 

käpälät. Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi. Liikkuu takaraajat rungon alla. Hyvä häntä, myös 

liikkeessä. Hyvä karva ja väritys. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin. Palkinnon määrää takaosan 

rakenne ja liike. 

FI34505/11 Alpweiden Rebel Lover NUO ERI1 SA PU2 SERT 

22kk. Hyvänkokoinen erinomaiset ääriviivat omaava nuori herra. Vahva uroksen pää. Hyvä purenta, 

silmät & korvat. Hyvä kaula. Vahva selkä. Tilava runko ja hyvä eturinta. Kauniisti kulmautunut. 

Vahvaluustoiset raajat. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Hyvät tiiviit käpälät. Tasapainoiset liikkeet 

mennen tullen. Hyvät värimerkit. Hieman kuiva karva. 

FI35382/11 Berndream's Dark Dodge NUO EH4 

22kk. Vielä hieman ilmavan vaikutelman antava uros. Pään tulee kauttaaltaan voimistua. Hyvä 

purenta, kauniit silmät. Hyvät korvat ja kaula. Tasainen selkä. Riittävä runko. Eturinnan tulee 

täyttyä ja rintakehän alaosastaan tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Sopivasti kulmautunut takaa. 

Pysty olkavarsi. Toivoisin hieman vahvemman luuston. Kauniit tiiviit käpälät. Liikkuu löysästi 

edestä, muuten ok. Hyvät värimerkit ja karvan laatu. 

FI46439/11 Eoszline Orlando NUO H 

20kk. Pienehkö uros, jolle toivoisin paremman sukupuolileiman. Hyvä purenta. Kauniit tummat 

silmät. Pään tulisi olla kauttaaltaan voimakkaampi urokselle. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä runko ja 

eturinta. Kokoon nähden sopiva luusto. Hyvät tiiviit käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Liikkuu 

hyvällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. Hyvä karva ja värimerkit. Miellyttävä käytös, 

Esitetään hyvin. 

FI48475/11 Jukuripään Apollo NUO H 

19kk. Vielä ilmava ja kovin kevyt uros. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaulan pituus. 

Tasainen selkä. Lyhyt pysty lantio. Suora olkavarsi. Riittävästi kulmautunut takaa, mutta 

aavistuksen korkea kinner. Riittävä runko. Eturinnan tulee voimistua. Hyvä häntä, myös liikkeessä. 

Kevyt luusto. Kauniit, tiiviit käpälät. Hyvä karva & värimerkit. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. 

Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin. 

FI48476/11 Jukuripään Ares NUO EH3 

19kk. Hyvänkokoinen. Kauniit ääriviivat omaava uros. Hyvä pää, purenta, silmät ja korvat. Hieman 

pyöreyttä kallossa. Hyvä kaula & selkä. Lyhyt pysty lantio. Hyvä runko. Eturinnan tulee täyttyä. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Keskivahva luusto. Kauniit, tiiviit käpälät. Hyvät värimerkit. Liikkuu 

vielä kauhoen edestä ja takatyöntö voisi olla voimakkaampi. 

 

 

 

 

 



FI39818/12 Lapanc-Völgey James Bond NUO ERI2 

22kk. Hyväkokoinen ja -voimakkuuksinen. Aavistuksen pitkärunkoinen uros, jolla erinomainen 

sukupuolileima. Vahva uroksen pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula. Pehmeyttä selässä. 

Tilava runko. Hyvä eturinta. Oikein kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Hyvä häntä, myös 

liikkeessä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelmitalla, mutta selän pehmeys näkyy liikkeessä. 

Hyvä karva & värimerkit. Tulee tiivistyä kauttaaltaan. 

FI51717/09 Bollbölen Nimrod AVO H 

3v. Pienikokoinen kevyt uros, jolle toivoisin paremman sukupuolileiman. Hyvä purenta, silmät ja 

korvat. Pään tulisi olla vahvempi kauttaaltaan. Kaunis kaula. Tasainen selkä. Riittävä runko. 

Eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Kevyt luusto. Kauniit käpälät. Kulmautunut tasapainoisesti. 

Hyvä häntä, myös liikkeessä. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten ok. Hyvä karva & värimerkit. 

Eloisa herrasmies. Esitetään hyvin. 

FI39820/12 Milbu Oligarch Osborn AVO ERI1 

Suuri, hyvä sukupuolileima. Vahva pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Lyhyt kaula. Tasainen selkä. 

Tilava runko. Hyvä eturinta. Pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Keskivahva luusto. Hyvät 

tiiviit käpälät. Turhan pitkälle ulottuvat valkoiset värimerkit oikeanpuoleisessa etujalassa ja 

vasemmassa takajalassa. Yhdensuuntaiset liikkeet. Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen. 

FIN41573/08 Shedcape Birger VAL ERI1 SA PU1 ROP 

4v. Valiotittelinsä arvoinen uros. Erinomaiset rotutyypilliset yksityiskohdat. Tilava runko, vahva 

luusto. Oikein kulmautuneet raajat. Ihana karva. Rotutyypilliset liikkeet. 

FI21511/12 Leukoinrannan Ainogertrud JUN EH1 

13kk. Keskikokoinen, erinomaisen sukupuolileiman & mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta, 

silmät & korvat, mutta pään tulee vielä kauttaaltaan vahvistua. Kaunis kaula. Tasainen selkä. Hyvä 

runko. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Oikein kulmautuneet takaraajat. Pysty olkavarsi. Toivoisin 

hieman voimakkaamman luuston. Hyvät käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Kauniisti 

kunnostettu hyvälaatuinen karva. Hyvät värimerkit. Liikkuu vielä löysästi edestä, muuten ok. 

Miellyttävä käytös. Esitetään erinomaisesti. 

FI35196/11 Alpigiano Ilare Ida NUO ERI4 

22kk. Kauniit ääriviivat, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Hyvä raajakorkeus. Hyvä purenta, 

silmät ja korvat. Kaunis kaula. Tasainen selkä. Riittävä runko. Rintakehän tulee täyttyä alaosasta 

tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Kauniisti kulmautunut takaa. Keskivoimakas luusto. 

Erinomainen häntä, myös liikkeessä. Hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu vielä hieman löysästi edestä, 

erinomainen askelmitta ja takatyöntö. Erinomainen karva. 

FI46440/11 Eoszline Ophelie NUO EH 

20kk. Pienehkö kevyt narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kevyt kuono-osa. Hyvä kaula & selkä. 

Lyhyt pysty lantio. Suora olkavarsi. Riittävästi kulmautunut takaa. Luusto voisi olla voimakkaampi. 

Erinomainen häntä. Hyvä karva ja värimerkit. Liikkuu vielä löysästi edestä ja takatyönnön tulisi 

olla voimakkaampi. Liikkuu tänään takaraajat rungon alla ilman työntöä. Miellyttävä käytös. 

Esitetään edukseen. 

CMKU9072/11 Galaxy Od Trotinskeho Potoka NUO ERI2 

20kk. Erinomainen tyyppi. Kauniit ääriviivat ja mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta, silmät ja 

korvat. Erinomainen kaula ja selkä ja runko. Kauniisti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Tiiviit 

käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelmitalla. Miellyttävä 

käytös. Esitetään hyvin. 

FI48473/11 Jukuripään Afrodite NUO H 

19kk. Feminiininen, tänään kovin hoikassa kunnossa esitetty narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Hyvä kaula. Tasainen selkä. Rungon tulee täyttyä, samoin eturinnan. Pysty olkavarsi. Oikein 

kulmautunut takaa. Kevyt luusto. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Hyvä karva ja värimerkit ja laatu, 

mutta hieman niukassa turkissa tänään. Liikkuu vielä löysästi edestä, muuten ok. Koiran tulee 

kauttaaltaan täyttyä. 

 

 



FI32581/11 Lipasun Moonshine NUO ERI3 

22kk. Hyväkokoinen, oikean sukupuolileiman omaava keskivoimakas narttu. Hyvämuotoinen 

nartun pää. Hyvä purenta, silmät, korvat, kaula ja runko. Hieman luisu lantio. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Keskivahva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Liikkuu tänään 

hieman löysästi edestä ja takatyönnön tulisi olla voimakkaampi. Erinomainen karva. Miellyttävä 

käytös. Esitetään hyvin. Hyvät värimerkit. 

FI43164/11 Soo-Soo American Beauty NUO ERI1 SA PN2 SERT 

Erinomaisen sukupuolileiman, vahvuuden ja mittasuhteet omaava narttu. Hyvämuotoinen nartun 

pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula. Tasainen selkä. Tilava runko. Hyvä eturinta. 

Hyvä luusto. Oikein kulmautunut. Hyvät käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Liikkuu 

erinomaisella askelmitalla. Hyvä karva ja värimerkit. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin. 

FI54478/09 Alpigiano Felice Flaviana AVO ERI1 SA PN3 VASERT 

3v. Erinomaisen sukupuolileiman, mittasuhteet ja vahvuuden omaava narttu. Hyvämuotoinen nartun 

pää. Hyvä purenta. Hieman vaaleat silmät. Kaunis kaula. Tasainen selkä. Erinomainen runko. Vahva 

luusto. Hyvin kulmautunut edestä. Kinnerkulma voisi olla selkeämpi. Liikkuu löysästi edestä. 

Riittävä askelmitta. Hyvä karva & värimerkit. Miellyttävä luonne. Esitetään hyvin. 

FI47092/10 Anglia AVO ERI3 

2,5v. Keskikokoinen, erittäin hyvää tyyppiä edustava narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvän 

muotoinen nartun pää. Hyvät korvat ja silmät. Riittävä kaula. Tasainen selkä. Hyvä runko. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Keskivahva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä. 

Peitsaa mielellään. Hyvä askelmitta, kun lähtee raville. Kaunis karva & värimerkit. Miellyttävä 

käytös. 

FI49276/10 Anu AVO H 

Miellyttävän rauhallinen hyvin esiintyvä narttu, joka kovin ilmava ja kevyt. Niukka karvoitus lisää 

kevyttä vaikutelmaa. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvät korvat, mutta kauttaaltaan turhan kapea 

pää. Kiinteä selkä. Rungon tulisi olla huomattavasti täyteläisempi, samoin eturinnan. Kevyt luusto. 

Tulisi olla vahvemmin kulmautunut edestä & takaa. Korkea hännän kiinnitys. Liikkuu löysästi 

edestä. Hyvät värimerkit ja hyvänlaatuinen karva. Esiintyy varmasti ja esitetään hyvin. 

FI19652/10 Berndream's Copy Of Geisha-Fun AVO EH4 

Hyvän kokoinen vahva narttu, joka tänään hieman pulskassa kunnossa. Oikeat mittasuhteet. 

Hyvämuotoinen nartun pää. Hyvät silmät, korvat ja purenta. Lyhyt kaula häiritsee kokonaiskuvaa. 

Tasainen selkä. Täyteläinen eturinta. Aavistuksen luisu lantio. Tasapainoiset kulmaukset. Vahva 

luusto. Tiiviit käpälät. Turhan lyhyt häntä. Liikkuu edestä ok, mutta takatyönnön tulisi olla 

voimakkaampi ja askelpituuden pidempi. Hyvä karva, joka kauniisti kunnostettu. Hyvät värimerkit. 

FI39819/12 Milbu Qiannah AVO ERI2 

2v. Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava narttu. Hyvämuotoinen nartun pää. Hyvä purenta, 

silmät ja korvat. Hyvä kaula. Hieman pehmeyttä selässä. Hyvä runko. Eturinnan tulee täyttyä. 

Keskivoimakas luusto. Riittävästi kulmautunut takaa. Suora olkavarsi. Hyvä häntä, myös liikkeessä. 

Liikkuu hyvällä askelmitalla yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Koiran tulee kiinteytyä kauttaaltaan. 

Hyvä karva ja värimerkit. 

FIN25734/04 Riccarron Madam Tosca VET ERI1 SA PN1 VSP  ROP-VET 

9v. Ihastuttavassa kunnossa oleva veteraaninarttu, joka kunniaksi omistajalleen. Kaunisilmeinen 

nartun pää. Erinomaiset kulmaukset, runko ja luusto. Yhdensuuntaiset, vapaat liikkeet. Kunniaksi 

omistajalleen. 


