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SE24168/2012 Werner Wix Quattro JUN ERI1 
Vankka uros, oikealinjainen uroksen pää, silmät saisivat olla tummemmat, löysät huulet. Riittävä kaula. 

Vankka luusto, riittävät kulmaukset. Saa kasvaa vielä raajakorkeutta. Vahva runko. hyvät värimerkit. Hyvä 

karva. Reipas iloinen luonne. Korkea häntä liikkeessä. Hyvät sivuliikkeet, hieman leveä edestä. 

58586/11 Fridkullas Åiva NUO ERI2 
Riittävän kokoinen, turhan pitkä runkoinen uros. Oikealinjainen pää jonka tulee täyttyä iän myötä, hyvä 

ilme. Sopiva luusto, riittävät kulmaukset edessä paremmat takana. Saa kasvaa raajakorkeutta. Hyvä väritys. 

Turhan korkea häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin. 

53751/11 Goldbear’s Wallander NUO ERI1 SA PU3 VASERT 
Erinomainen tyyppi. Oikealinjainen pää, hieman kevyt kuono. Sopivasti kulmautunut. Vahva luusto lupaava 

eturinta. Saa kasvaa raajakorkeutta. Vahva runko. Erinomaiset värimerkit kaunis karva. Häntä saisi olla 

suorempi. Hyvä luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin. 

54474/09 Alpigiano Felice Fidenzio AVO ERI1  
Vankka pitkärunkoinen uros. Vahva pää, alaskiinnittyneet korvat häiritsevät ilmettä. Hieman roikkuvat 

huulet. Hyvä rakenne. Vankka luusto. Hyvä rungon malli, kovin pitkä lanne. Kaunis karva hyvä väri. Hyvät 

sivuliikkeet. Hieman kapea takaa, löysä edestä. 

35381/11 Berndream’s Dark Dancer AVO ERI2 
Hyvät mittasuhteet. Riittävän vankka pää, hyvä ilme. Saisi olla kauttaaltaan linjakkaampi. Lyhyt kaula, 

niukat kulmaukset. Hyvä luusto, vankka runko. Hyvä karvan laatu joka ei parhaassa kunnossa tänään. Hyvä 

luonne. Hieman löysä edestä muuten hyvin. 

50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI2 SA PU2 
Erinomainen tyyppi. Kauttaaltaan lyhytlinjainen uros. Oikealinjainen lyhyt pää ilme saisi olla pehmeämpi. 

Riittävä kaula ja ?? hyvä eturinta. Sopiva luusto, oikeanmallinen runko. Ei aivan parhaassa karvassa tänään. 

Erinomainen luonne. Hyvät sivuliikkeet. Hieman kapea takaa ja leveä edestä. 

50949/09 Lapinlauhan Monticola VAL ERI3 SA PU4 
Sopivan kokoinen maskuliininen kokonaisuus. Riittävän ??? pää jossa hyvät linjat, hieman löysät huulet. 

Riittävä kaula ja etukulmaus. Voimakas eturinta, vahva luusto, voimakas runko. Hieman luisu lantio. Hyvät 

värit, ei parhaassa karvassa tänään. Hieman korkea häntä liikkeessä. Riittävän pitkä taka-askel joka saisi olla 

suorempi. Löysä edestä. 

S04778/2009 Werner Wix Nemo VAL ERI1 SA VSP SERT FI MVA 
Vankka uros. Vahva pää hieman roikkuvat huulet, pienet hampaat. Vahva eturinta, erittäin vahva luusto. 

Hyvä runko. Riittävä polvikulma. Hyvät värimerkit. Erinomainen luonne. Liikkui hyvin. 

21664/12 Bicculammukan Dincatinka JUN ERI1 
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Lupaava pää. Kovin etuasentoiset lavat. Eturinta saa 

kehittyä iän myötä. Kokoon sopiva luusto. Hyvä runko. Hyvät takakulmaukset. Oikealaatuinen karva vielä 

lyhyt hieman vaalea tan-väri. Erinomainen luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin sivusta 

hieman löysä edestä. 

30990/12 Soo-Soo Chatonnière JUN EH2 
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Pieni kokoinen. Vielä kapea pää. Sopivat kulmaukset, lupaava eturinta 

avoimet kyynärpäät. Kokoon sopiva luusto. Hyvä runko. Hyvä takakulmaus ja reidet. Kaunis karva, hyvä 

väri. Hyvä luonne. Liikkeessä häntä nousee. Liikkuu hyvin. 

46441/11 Eoszline Oprah NUO EH2  
Sopivan kokoinen narttumainen kokonaisuus. Kapea kuono, tuima ilme silmät saisivat olla tummemmat. 

Riittävä kaula, riittävä etukulmaus, puutteellinen eturinta. Hyvä luusto. Varsin oikeanmallinen runko. Vahvat 

reidet, riittävä polvikulma. Kaunis karva. Hieman pyöreä. Hyvä selkälinja. Vilkas luonne. Liikkuu hyvin 

sivusta hieman kapea takaa. 

46442/11 Eoszline Orchidea NUO ERI1 
Hyvät mittasuhteet.???pää, hieman kapea pää, hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula riittävä kulmaus sekä 

eturinta. Sopiva luusto. ikään sopiva runko. Sopiva takakulmaus hieman luisu lanne. Ei parhaassa karvassa 

tänäään. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin sivusta, kovin leveä edestä. 

46810/07 Bouncy Buffoon’s Ava Gardner AVO ERI2 SA PN4 



Erinomainen tyyppi. Hyvä nartun pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Voimakas eturinta. Voimakas luusto. 

Sopivasti kulmautunut. Hyvä runko. Ei parhaassa karvassa , tan-väri saisi olla tummempi. Erinomainen 

luonne. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin. 

59698/10 Matildan Obladii Olivia AVO ERI1 SA PN3 VASERT 
Erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen tyyppi, voimakas narttu. Hyvä pää, hieman pyöreät silmät häiritsevät 

ilmettä. Hyvä kaula sopivat kulmaukset. Hieman löysät huulet. Hyvä eturinta. Erinomainen luusto ja 

oikeanmallinen runko. Hyvä karva. Hieman pehmeä selkä sekä liikkeessä että seistessä. Liikkuu hyvin. 

10195/08 Ninicon Alberta AVO ERI3 
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Riittävä koko. Oikealinjainen pää ja riittävä. Lyhyt kaula. Hyvä rungon 

malli. Riittävät kulmaukset edessä ja sopivat takana. Kokoon sopiva luusto. Hyvä luonne. Ei parhaassa 

karvassa tänään, tan-väri voisi olla tummempi. Liikkeessä edestä löysä, muuten hyvä. 

17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq AVO ERI4 
Narttumainen kokonaisuus. Reipas luonne. Riittävän vahva pää, hieman levottomat korvat hyvä ilme. 

Riittävät kulmaukset, keskivahva luusto. Riittävä eturinta, hyvä runko. Vasemmassa etutassussa korkealle 

nouseva valkoinen väri, saisi olla tummempi tan-väri. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu oikealla asenteella, 

kapeasti takaa leveästi edestä. 

46812/07 Bouncy Buffoon’s Annie Hall VAL ERI1 SA PN1 ROP 
Erinomainen vankka narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Hyvä kaula ja selkälinja. 

Sopusuhtaisesti kulmautunut. Sopiva luusto. Voimakas oikeanmallinen runko. Hyvä karva, hyvä väritys. 

Erinomainen luonne. Liikkuu hyvin. 

S32503/2006 Werner Wix Kick Off VAL ERI2 SA PN2 SERT FI MVA 
Hyvin voimakas narttu. Vahva hieman urosmainen pää. Erinomainen rakenne. Hyvä kaula, voimakas luusto. 

Vankka erittäin syvä runko. Kaunis karva. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin sivusta hieman kapeasti. 


