20130505 Tampere KV, DEUTCHER ERWIN
30174/12 Bom Bom's Deinhard JUN ERI1 SA
Erittäin hyvä ilme, oikeanlainen pää ja mustat silmät, korvat ja häntä oikeanlaiset, erinomainen
turkki, voimakas rintakehä, erittäin hyvät kaula ja ylälinja, erittäin hyvät kulmaukset, erittäin hyvät
liikkeet, erittäin hyvä luonne.
44349/12 Fridkullas Ävensom Ädelsman JUN ERI3
Oikeanlainen runko, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, oikeanlainen pää mustilla silmillä, pieni
rintakehä, erittäin hyvä turkki, oikea väritys, erittäin hyvät kulmaukset, erinomaiset liikkeet ja
luonne.
19089/12 Kultaruskan Ace-Of-Spades JUN ERI2 SA
Erittäin kaunis ilme, kaunis pää, kaula sekä ylälinja. Korvat asettuneet oikein, oikea
hännänkiinnitys, voimakas rintakehä, erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
19317/12 Riccarron Rico Enrico JUN ERI4
Erinomainen ilme, kauniit pää, kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä turkki, voimakas rintakehä.
Oikeanlaiset korvat ja häntä. Erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
17710/12 Brilliant Oizzy Av Lee Armand NUO ERI2 SA PU3 SERT VACA
Erinomainen ilme, kaunis pää, erinomaiset kaula ja ylälinja. Voimakas rintakehä, erittäin hyvä
turkki sekä väritys. Oikeanlaiset korvat ja häntä. Erinomaiset kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet,
erinomainen luonne.
53752/11 Goldbear's Willegalle NUO ERI2 SA
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, kaula sekä ylälinja. Erittäin hyvä turkki sekä väritys. Voimakas
rintakehä. Oikeanlaiset korvat ja häntä. Erittäin hyvät kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet, hyvä
luonne.
54506/11 Hexa-Han Casper NUO EH4
Erittäin hyvä ilme, oikeanlainen pää. Oikeanlaiset korvat ja pää. Erittäin hyvä kaula sekä ylälinja,
pieni rintakehä, aavistuksen ulkokierteiset käpälät, erittäin hyvät kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet,
oikeanlainen luonne.
35856/11 Piharinteen Vani Juniori NUO ERI3
Voimakas runko, kaunis pää, erinomaiset kaula ja ylälinja. Voimakas rintakehä, voimakas luusto,
oikeanlaiset korvat ja häntä. Erinomainen turkki sekä väritys. Erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä
luonne.
22974/11 Bom Bom's Courvoisier AVO ERI3
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, kaula sekä ylälinja. Erittäin hyvä turkki sekä väritys, voimakas
rintakehä ja luusto. Oikeanlaiset korvat ja häntä. Erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
Liikkeessä hännänkanto hieman korkealla.
39160/11 Chin Chin Grisu Vom Rummelsbach AVO ERI1 SA PU4 VASERT
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, kaula sekä ylälinja. Erinomainen pää, voimakas rintakehä sekä
luusto. Oikeanlaiset korvat ja häntä, erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
48593/08 Dandybern Biccu-Keno AVO EH4
Erittäin hyvä ilme, oikeanlainen pää, erittäin hyvä ylälinja. Oikeanlaiset korvat ja häntä.
Aavistuksen pieni rintakehä. Oikea käpälä hieman ulkokierteinen. Erittäin hyvät kulmaukset, ahtaat
liikkeet, erittäin hyvä luonne.
46668/09 Tassupihan Akvavitix AVO EH
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, kaula sekä ylälinja. Voimakas rintakehä sekä luusto, erittäin hyvä
turkki sekä väritys. Oikea käpälä hieman ulkokierteinen. Erittäin hyvät kulmaukset, oikeanlaiset
liikkeet, erittäin hyvä luonne.
56301/10 Xantran Dark Destroyer AVO ERI2 SA
Erittäin hyvä runko, kaunis pää, erittäin hyvä kaula sekä ylälinja. Erittäin hyvä turkki, aavistuksen
pieni rintakehä, oikeanlainen luusto. Oikeanlaiset korvat ja häntä, erittäin hyvät kulmaukset, erittäin
hyvät liikkeet.
38109/09 Lipasun Luckyman VAL ERI3

Erittäin hyvä ilme, erinomainen pää, kaula sekä ylälinja. Kaunis turkki ja väritys, voimakas
rintakehä sekä luusto. Oikeanlaiset korvat ja häntä. Erinomaiset kulmaukset ja luonne, erittäin hyvät
likkeet.
50809/08 Berondan Albin VAL ERI2 SA
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, kaula sekä ylälinja. Oikeanlaiset korvat ja häntä. Erittäin hyvä turkki
sekä väritys, voimakas rintakehä ja luusto. Erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
14124/11 Funatic Mucho Gusto VAL ERI
Erinomainen ilme, kaunis pää, kaula sekä ylälinja. Oikeanlaiset korvat ja häntä, erinomainen turkki
sekä väritys. Kulmaukset, liikkeet ja luonne erinomaiset.
53334/09 Goldbear's Tic Tac VAL ERI
Erittäin hyvä ilme, erinomainen pää, kaula, ylälinja, turkki sekä väritys. Oikeanlaiset korvat ja
häntä, voimakas rintakehä, oikeanlainen luusto, erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
56300/10 Xantran Damn-The-Weather VAL ERI4
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, oikeanlaiset silmät, korvat ja häntä. Erittäin hyvä kaula sekä ylälinja,
voimakas rintakehä sekä luusto. Erinomainen turkki ja väritys, erinomaiset kulmaukset ja luonne.
Erittäin hyvät liikkeet.
31951/05 Zweierteam Krameris VAL ERI1 SA PU2 CACIB
Erinomainen tyyppi, kauniit pää, kaula sekä ylälinja. Oikeanlaiset korvat ja häntä, voimakas
rintakehä ja luusto. Kaunis väri sekä turkki, liikkuu erittäin hyvin, erinomaiset kulmaukset ja
luonne.
25842/05 Black Amiikos Quatro Quent VET ERI2
Erittäin hyvä ilme, erittäin hyvä pää, kaula sekä elälinja. Erittäin hyvä rintakehä, voimakas luusto,
erittäin hyvä turkki ja väritys. Häntä aavistuksen korkealla. Erittäin hyvät kulmaukset, erittäin hyvät
liikkeet.
35273/08 Uj Jezuska Av Lee Armand VET ERI1 SA PU1 ROP ROP-VET
Kaunis ilme, erinomainen pää, kaula sekä ylälinja. Oikeanlaiset silmät, voimakas rintakehä sekä
luusto. Erinomainen turkki ja väritys, erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
30178/12 Bom Bom's Dooleys JUN ERI1 SA PN3 VASERT
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, erittäin hyvä kaula sekä ylälinja. Oikeanlaiset korvat ja häntä,
voimakas rintakehä ja luusto. Erittäin hyvä turkki ja väritys, erittäin hyvät kulmaukset, liikkuu
erittäin hyvin, erinomainen luonne.
45305/12 Kastetassun Dreamer JUN ERI2
Erittäin hyvä ilme, oikeanlainen pää, oikeanlaiset korvat ja häntä. Erittäin voimakas kaula, ylälinja
sekä rintakehä. Voimakas luusto. Erittäin hyvät kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin, erittäin hyvä
luonne.
19094/12 Kultaruskan Amaranth JUN EH3
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, erittäin hyvä kaula sekä ylälinja. Aavistuksen pieni rintakehä,
hivenen löysät kyynärpäät, erittäin hyvät kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet ja erinomainen luonne.
42857/11 Chic Choix Annabella Von Zwiss NUO ERI2 SA
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, oikeanlainen kaula sekä ylälinja. Voimakas rintakehä ja luusto,
erinomainen turkki, väritys sekä kulmaukset. Oikeanlaiset korvat ja häntä, liikkuu erittäin hyvin,
erittäin hyvä luonne.
SHSB/LOS70153 Luminara Vom Ruederthal NUO ERI1 SA
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, erittäin hyvä kaula sekä ylälinja. Erittäin hyvä turkki ja väritys,
oikeanlaiset korvat ja häntä. Voimakas rintakehä ja luusto, erittäin hyvät kulmaukset, liikkuu erittäin
hyvin.
44076/11 Maroussia Rosebud NUO ERI4
Erittäin hyvä ilme, oikeanlainen pää sekä silmät. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvä turkki
sekä väritys. Voimakas luusto, erittäin hyvä rintakehä. Erinomaiset kulmaukset, liikkeet ja luonne.
36501/11 Zweierteam Tazetta NUO ERI3
Kaunis ilme, pää, kaula sekä ylälinja. Oikeanlaiset silmät, korvat ja häntä. Voimakas rintakehä ja
luusto, erittäin hyvä turkki ja väritys, erinomaiset kulmaukset, liikkeet ja luonne.

36502/11 Zweierteam Tomentella NUO ERI
Erittäin hyvä ilme, oikeanlainen pää, erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Aavistuksen voimakas
rintakehä, erittäin hyvä luusto, erittäin hyvä väritys ja turkki. Erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä
luonne.
25431/09 Bernario Daydream AVO ERI2 SA
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, kaula ja ylälinja. Oikeanlaiset korvat ja häntä. Erinomainen turkki ja
väritys, erittäin hyvä luusto ja rintakehä. Erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
36987/09 Bernarossa Il Diiva AVO EH
Erittäin hyvä ilme, oikeanlainen pää, erittäin hyvä kaula, ylälinja sekä rintakehä. Etuosa aavistuksen
pieni. Oikeanpuoleinen käpälä aavistuksen ulkokierteinen. Oikeanlaiset korvat ja häntä. Erittäin
hyvät kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet, erinomainen luonne.
22529/07 Bom Bom's Amaretto Coffee AVO ERI3
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, erinomainen turkki ja väritys. Oikeanlaiset korvat ja häntä. Erittäin
hyvä rintakehä, voimakas luusto, erittäin hyvät kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
14126/11 Funatic Mullberry AVO ERI4
Erinomainen ilme, kaunis pää, erinomainen kaula ja runko. Oikeanlaiset korvat ja häntä, voimakas
rintakehä sekä luusto. Erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
38113/09 Lipasun Lemondaisy AVO ERI
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, kaula sekä ylälinja. Oikeanlaiset korvat ja häntä, erittäin hyvä
rintakehä, voimakas luusto, erittäin hyvät kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet, erittäin hyvä luonne.
34955/11 Vuorenpeikon Eela AVO ERI
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, erittäin hyvä kaula sekä ylälinja. Voimakas rintakehä sekä luusto,
erittäin hyvä väritys sekä turkki. Häntä ok, erittäin hyvät kulmaukset, erittäin hyvät likkeet ja
luonne.
34956/11 Vuorenpeikon Eevi AVO ERI
Voimakas runko ja erittäin hyvä ilme. Kaunis pää, erittäin hyvä kaula, ylälinja, korvat ja häntä.
Voimakas rintakehä ja luusto, erinomainen turkki ja väritys. Erittäin hyvät kulmaukset, liikkuu
erittäin hyvin, erittäin hyvä luonne.
57445/10 Zweierteam Ramonda AVO ERI1 SA PN1 VSP SERT CACIB
Elegantti ilme, kaunis pää, oikeanlainen kaula sekä ylälinja. Erittäin hyvät korvat, häntä sekä
rintakehä. Voimakas luusto, erinomaiset kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
28344/06 Bendoran Adele VAL ERI4
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen turkki ja väritys,
oikeanlaiset korvat ja häntä. Voimakas rintakehä ja luusto, erinomaiset kulmaukset, liikkeet ja
luonne.
27784/06 Jaarlin Arnevi VAL ERI1 SA PN2 VARACA
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, kaula sekä ylälinja. Oikeanlaiset korvat ja häntä, voimakas rintakehä
ja luusto. Erittäin hyvä turkki ja väritys, erinomaiset liikkeet ja luonne.
41548/05 Momandan Serafiina VAL ERI3
Erittäin hyvä ilme, kaunis pää, kaula ja ylälinja. Erinomainen turkki ja väritys, voimakas rintakehä
ja luusto. Oikeanlaiset korvat ja häntä, erittäin hyvät kulmaukset, liikkeet sekä luonne.
26671/09 Vinkizz Original VAL ERI2 SA PN4
Erinomainen ilme, pää, kaula sekä ylälinja. Oikeanlaiset korvat ja häntä, erittäin hyvä turkki sekä
väritys. Voimakas rintakehä ja luusto, erinomaiset liikkeet, kulmaukset ja luonne.
39829/04 Zweierteam Indica VET ERI1 SA VSP-VET
Erinomainen ilme, kaunis pää, kaula ja ylälinja. Erinomainen turkki, pää ja rintakehä, voimakas
luusto. Oikeanlaiset korvat ja häntä, erinomaiset kulmaukset, liikkeet ja luonne.
Kennel Zweierteam (Krameris, Tazetta, Ramonda, Indica) KASV1 KP
Kaikilla erittäin hyvä ilme sekä oikeanlaiset päät ja silmät. Erittäin hyvät kaulat ja ylälinjat, turkki
ja väritys. Voimakkaat rintakehät ja luustot, erittäin hyvät kulmaukset ja erittäin hyvät liikkeet.

