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FI30174/12 Bom Bom's Deinhard JUN EH3 
13 kk vanha, sopivan maskuliininen juniori, joka voisi olla hieman enemmän raajoillaan. Erittäin 

hyvä pään muoto. Silmien tulisi olla hieman tummemmat. Oikea purenta. Hieman löysät huulet ja 

aavistuksen pigmenttirikkoa. Hyvä luusto. Vankka runko. Sopivasti kulmautunut takaosa. Liikkuu 

takaa hyvin, edestä vielä löysästi. Venyy tällä hetkellä hieman turhaa pituutta liikkeessä. 

FI19089/12 Kultaruskan Ace-of-Spades JUN EH2 
15 kk vanha. Hyvä koko ja sopiva ryhti ikäisekseen. Hyvä kallo. Sopiva otsapenger. Tummat, 

hieman kookkaat silmät. Hyvä purenta. Sopiva luusto. Hieman etuasentoinen lapa ja tällä hetkellä 

kovin löysät ja hieman leveät etuliikkeet. Erinomainen ylälinja. Hyvä takaosa & liikkeet. Hyvä 

väritys. 

FI38031/12 Zweierteam Ulmus JUN ERI1 SA PU2 VASERT 
Vasta 11 kk vanha. Esitetään taiten. Kaunis juniori. Selvä sukupuolileima. Ilmeikäs erittäin 

hyvänmuotoinen pää. Oikea purenta. Riittävän tummat silmät. Kaunis luusto. Erittäin hyvä kaula & 

ylälinja. Sopivasti kulmautunut takaosa. Voi tiivistyä vielä kyljistään. Liikkuu sujuvin askelin. 

FI17710/12 Brilliant Oizzy av Lee Armand NUO EH2 
118 kk vanha, ei niin kovin suuri, mutta vankka hyväntyyppinen nuori uros, joka voisi olla 

aavistuksen enemmän raajoillaan. Hyvä pään muoto, joskin otsapenger tulisi olla merkitympi. 

Kuauniit tummat silmät. Hyvä ilme. Oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Sopiva luusto. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin. Toivoisin hieman enemmän raajakorkeutta, mikä 

parantaisi mittasuhteita. Esitetään vastapestyssä turkissa. 

FI35856/11 Piharinteen Vani Juniori NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP 
Lähes 2-vuotias komea nuori uros. Erinomainen koko & ryhti. Hyvä sukupuolileima. Kantaa itsensä 

kauniisti niin seistessä kuin liikkeessä. Hyvä uroksen pää, jossa otsapenger voisi olla hieman 

merkitympi. Hyvä purenta. Kaunis vahva luusto. Tilava runko. Erinomainen takaosa. Turkki ei 

aivan parhaimmillaan, mutta tyyppi erinomainen. Liikkuu erinomaisin askelin. 

FI39160/11 Chin Chin Grisu vom Rummelsbach AVO ERI1 SA PU4 
3-vuotias sopivan maskuliininen, vankka uros. Erittäin hyvä päänmuoto. Kauniit silmät & ilme. 

Oikea purenta. Hyvä luusto & käpälät. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. Vankka runko. Hyvä takaosa. 

Liikkuu erittäin hyvin takaa, samoin sivusta, mutta edestä liian leveästi. Seistessä hyvä 

kokonaisuus. Hyvä väritys. 

FIN48593/08 Dandybern Biccu-Keno AVO EH3 
4-vuotias, sopiva koko. Hyvä sukupuolileima. Ei täydessä turkissa tänään. Vankkaluustoinen uros. 

Hyvä kallo. Hieman turhan pitkä kuono-osa. Purenta ok, mutta pienet alaetuhampaat. Hyvä ilme. 

Sopiva luusto. Suora lapa. Hyvä runko. Sopivasti kulmautunut takaosa. Liikkuu takaa kovin ahtaasti 

ja edestä liian leveästi ja löysästi. 

FI59694/10 Matildan Obladii Oscar AVO ERI2 
2vuotias kookas, vielä selkeästi nuori uros, jonka turkki ei ole aivan parhaimmillaan näyttelyyn. 

Selvä sukupuolileima. Hyvä pää, silmät ja ilme. Oikea purenta. Hyvä luusto. Hyvä kaula & ylälinja. 

Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu takaa hyvin. Etuliike voisi olla aavistuksen pidempi. 

Terverakenteinen nuori uros. 

FIN52075/06 Vinkizz Maranello AVO EH 
6-vuotias vankka hyvänkokoinen uros, joka esitetään kevyessä karvapeitteessä. Hyvä kallo, mutta 

otsapenger voisi tulisi olla merkitympi ja kuono-osa on hieman pitkä. Purenta ok. Hyvä luusto. 

Sopiva runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hieman laiskasti, eikä aivan puhtaasti toisella 

eturaajallaan. Hyvä luonne. 

FI56301/10 Xantran Dark Destroyer AVO EH4 
2,5-vuotias maskuliininen uros. Esitetään kevyessä turkissa, joka voisi olla hieman paremmin 

näyttelyyn kunnostettu. Hieman puutteelliset merkit. Hyvänmuotoinen pää. Tummat silmät. Oikea 

purenta. Vahvat hampaat. Hyvä luusto. Erittäin hyvä ylälinja. Riittävät takaraajojen kulmaukset. 

Aavistuksen ahdas takaa ja hieman löysä edestä. 



FI38109/09 Lipasun Luckyman VAL EH1 
4-vuotias seistessä tyypiltään hyvä, sopivan vahva uros. Esitetään tänään kuitenkin niukassa 

turkissa ja kevyessä kunnossa. Hyvä pää, silmät ja ilme. Otsapenger voisi kuitenkin olla hieman 

merkitympi. Sopiva luusto. Etuosan tulee olla huomattavasti paremmin kulmautunut. Erinomainen 

ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, etuliike on liian kauhova ja jäykkää, mikä 

vaikuttaa palkintosijaan. 

FI16872/13 Kleine Sonne Elbereth JUN ERI1 
Vuoden vanha, kauniisti näyttelyyn kunnostettu juniori, joka ei ole täydessä turkissa, mutta jolla 

erinomainen tyyppi & kauniit raamit. Hurmaava nartun pää. Erinomainen ilme. Kauniit, tummat 

silmät. Hyvä purenta. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut ja ikäisekseen 

sivusta sujuvasti liikkuva. Kaunis väritys. 

FI37513/12 Matildan Nallekesän Lempi JUN EH2 
11 kk vanha feminiininen narttu. Esitetään hiljattain pestyssä turkissa, joka on siten hieman turhan 

kihara. Kallon tulee sulaa; se on tällä hetkellä hieman turhan korostunut ja kuono-osa saisi olla 

hieman vahvempi. Hyvä purenta. Kauniit tummat silmät. Hieman etumatala. Keskivahva luusto. 

Sopivat takakulmaukset. Hieman lyhyt kaula. Riittävät liikkeet ikäisekseen. 

FI42857/11 Chic Choix Annabella von Zwiss NUO EH1 
Lähes 2-vuotias sinällään vankka & voimakas narttu, mutta väritykseltään hieman synkkä ja 

nokinen. Hyvä kallo, otsapenger voisi olla hieman merkitympi. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. 

Rungoltaan tällä hetkellä kovin kevyt ja tarvitsee enemmän massaa. Lapakulmaus tulisi olla 

parempi. Erittäin hyvin kulmautunut takaosa. Riittävät liikkeet takaa, löysät edestä. 

FI43140/11 Nalacho'n Baby You Rock NUO H 
22 kk vanha pienehkö narttu, joka sai olla paremmin raajoillaan. Erittäin kevyessä turkissa ja 

hieman tuhdissa kunnossa. Kauttaaltaan hieman kapea pää. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta. 

Etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut. Riittävästi kulmautunut takaosa. Ei oikein 

näyttelykunnossa tänään. 

FI14126/11 Funatic Mulberry AVO ERI1 SA SERT FI MVA 
2-vuotias hyvin vankka ”matruunamainen” narttu, joka esitetään hyvin kauniissa kunnossa 

turkiltaan.; kyljistä voisi sensijaan nipistää hieman. Kaunis tyyppi, joskin hyvin voimakas narttu. 

Kaunis pää, tummat silmät, hieman kookkaat korvat. Purenta ok. Vankat, hyvin kulmautuneet raajat. 

Sujuvat sivuliikkeet. Kaunis ylälinja. Hyvät värimerkit. 

FI32581/11 Lipasun Moonshine AVO ERI2 
N. 2-vuotias, monella tapaa miellyttävä narttu. Ei täydessä turkissa. Pääosian kauniisti rakentunut. 

Keskivahva luusto. Hyvä kaula & ylälinja. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvä kallo, mutta hieman 

kevyt kuono-osa. Keskiruskeat silmät. Liikkuu takaa & sivusta hyvin. Etuliike on hieman löysä. 

Hyvät värimerkit. 

FI24704/11 Metsäpirtin Daalia AVO EH3 
2 v 2 kk. Sopiva koko. Hyvä tyyppi, ei täydessä turkissa. Hyvä pään muoto. Oikea purenta. Silmien 

tulisi olla tummemmat. Keskivahva luusto. Hieman lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Etuosan tulisi olla 

paremmin kulmautunut. Riittävät takakulmaukset. Ahtaat takaliikkeet, edestä ok. 

FIN28344/06 Bendoran Adele VAL ERI4 SA PN4 
7-vuotias vankka, tukevarunkoinen narttu. Erittäin hyvän tyyppinen. Sopivat mittasuhteet.Erittäin 

hyvä pään muoto, keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Sopivan 

vankat, hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvin. Hyvin ”huollettu” turkki. Aavistuksen lyhyt 

häntä. 

FIN16049/07 Goldbear's Qismet VAL ERI1 SA PN1 VSP 
6-vuotias kaunis, tyypikäs narttu, jolla on erinomainen tasapaino. Esitetään mallikelpoisessa 

kunnossa. Hyvin soma nartun pää. Aito, kaunis bernin ilme. Hyvä purenta. Vankkaluustoinen, hyvin 

kulmautuneet raajat. Erinomainen, terve liikkuja. Tyypikäs, kaunis kokonaisuus. 

FIN27784/06 Jaarlin Arnevi VAL EH 
6-vuotias vankkarunkoinen narttu. Hyvä kallo, mutta otsapenger tulisi olla merkitympi. 

Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Keskivahva luusto. Kovin etuasentoinen lapa, mikä häiritsee 



etuosaa ja liikkeitä. Tilava runko. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Hyvät värimerkit. 

FIN41548/05 Momandan Serafiina VAL ERI3 SA PN3 
7-vuotias vankka, voimakas, feminiininen narttu. Kaunis pää, silmät ja ilme. Hyvä purenta. 

Keskivahva luusto. Ylälinja voisi olla hieman tiiviimpi. Hyvin kulmautuneet raajat. Kauniit 

värimerkit. Liikkuu varsin hyvin. 

FI26671/09 Vinkizz Original VAL ERI2 SA PN2 
4-vuotias tyypikäs, erittäin hyvä narttu. Turkki ei aivan parhaimmillaan Hyvä ryhti. Esiintyy hyvin. 

Kaunis ilmeikäs nartun pää. Hyvä purenta. Vankat hyvin kulmautuneet raajat. Riittävä runko. 

Kaunis liikkuja. Hyvät värimerkit. 

FIN42997/04 Plauditen Great Unique VET H 
8,5-vuotias, kovin niukassa turkissa ja kevyessä kunnossa esitetty veteraani, jonka yleisvaikutelma 

on hieman vaatimaton ja kapea. Hyvä pää. Ilmeen tulisi olla parempi. Hieman niukasti kulmautunut 

takaosa. Kovin lyhyet ja vaatimattomat liikkeet. Riittävä väritys. 

 


