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FI22566/13 Sennenland's Guns'n' Rose PEK1 KP ROP-PENTU 

Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt. Hyväilmeinen maskuliininen pää. Hyvät rungon mittasuhteet. 

Vielä kovin kehittymätön rungoltaan, erityisesti etupään tulee kiinteytyä. Liikkeet? 

FI34348/12 Alpweiden Walk Like A Man JUN EH 

Vielä kovin raajakkaan vaikutuksen tekevä juniori. Hieman pitkä kuono-osa.Ryhdikäs kaula. Vahva 

selkä. Eturinta puuttuu lähes kokonaan ja runko kauttaaltaan kovin kapea. Riittävä raajaluusto, ja 

raajojen kulmaukset. Löysyyttä etuliikkeissä, takaliike ok. 

FI46004/12 Bernirannan Abraham JUN EH4 

Erinomainen tyyppi. Kapea kallo. Kovin pentumaisen vaikutuksen tekevä (10 kk). Ikä huomioiden 

erinomainen runko, joskin selässä vielä pennun pehmeyttä. Liikkuu löysästi edestä, hieman 

ahtaastitakaa. Liikkeessä hieman korkea häntä. Hyvä väritys. 

FI19089/12 Kultaruskan Ace-Of-Spades JUN EH3 

Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet. Riittävä kaukan pituus. Hyvä runko. 

Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Toivoisin hieman vahvemman raajaluuston. Liikkuu 

epävakaasti edestä, sivulta ja takaa ok. 

EST02764/12 Ridon Hennet Newman JUN ERI1 SA PU4 VASERT 

Hyvät rungon mittasuhteet. Erittäin hyväilmeinen pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Ikä huomioiden 

erittäin hyvä runko. Riittävä raajaluusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Upeat vetävät liikkeet, 

joskin hieman ahdas takaa. 

FI50874/12 Sonza's Amazing Sabaton JUN EH2 

Erinomaiset rungon mittasuhteet. Vielä hieman pitkä ja kapea pää. Riittävä kaulan pituus. Vielä 

täysin kehittymätön rintakehä, samoin rungossa pennun pehmeyttä. Riittävästi kulmautunut edestä 

ja takaa. Liikkeet ok. 

FI30992/12 Soo-Soo Carlo Rossi JUN H 

Melko hyvää rotutyyppiä oleva uros. Hyvä pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Vielä hyvin puutteellinen 

rintakehä ja koko runko. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeessä häntä kiertyy selälle. 

Liikkuu leveästi ja hyvin löysästi edestä, ahtaasti takaa. 

FI54508/11 Hexa-Han Chevy Van NUO EH2 

Hyvät rungon mittasuhteet. Voimakas uroksen pää ja ilme. Hieman etuaentoiset lavat. Niukka 

eturinta. Vielä kovin kapea rungoltaan. Liikkeessä korkea häntä. Hieman nouseva vatsaviiva. 

Liikkuu epävakaasti edestä, takaa ok. 

FI17953/12 Ottomar NUO H 

Hyvät rungon mittasuhteet omaava uros, jolle toivoisin aavistuksen enemmän maskuliinisuutta. 

Riittävä kaulan pituus. Hyvä selkälinja. Pyrkii seisomaan etutassut ulospäin. Kapea joskin hyvin 

jäntevä runko. Riittävä raajaluusto. Takakäpälät voisivat olla tiiviimmät. Kaunis väritys. Liikkeessä 

korkea häntä. Toivoisin lisää draivia liikkeeseen. Hieman vaaleat silmät. 

FI58616/11 Tassupihan Barrikadix NUO EH1 

Erinomainen Tyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyväilmeinen maskuliininen pää. Hyvä rintakehä 

ja koko runko. Erinomainen raajaluusto. Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu hyvin. 

FI22975/11 Bom Bom's Casalferro AVO EH3 

Hyvät pään mittasuhteet. Hieman vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja selkälinja. 

Hieman etuasentoiset lavat. Aavistuksen pitkä lanneosa, ja hieman kapea reisi. Liikkeessä korkea 

häntä. Vapaat vetävät liikkeet. Karva ei tänään parhaassa mahdollisessa näyttelykunnossa. Kaunis 

väritys. 

FI59694/10 Matildan Obladii Oscar AVO ERI1 SA PU3 SERT 

Erinomainen tyyppi. Hyväilmeinen maskuliininen pää. Hieman vaaleat silmät. Voisi olla paremmin 

kulmautunut etuosa. Hyvä runko ja takaosa. Kaunis väritys. Vapaat vetävät liikkeet. 

FI35856/11 Piharinteen Vani Juniori AVO EH2 

Erinomainen tyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Kallon tulee vielä levitä. Hyvä kaula ja selkälinja. 

Hyvä rungon massa. Hyvä raajaluusto ja kulmaukset. Hieman lyhyt lantio. Aavistuksen kapea reisi. 



Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu hyvin. 

FI53336/09 Goldbear's Toffifee VAL ERI2 SA PU2 

Erinomainen tyyppi. Erittäin hyväilmeinen pää. Hyvät rungon mittasuhteet. Erittäin hyvä runko ja 

raajarakenne. Liikkuu hyvin. Kaunis väritys. 

FI38109/09 Lipasun Luckyman VAL ERI3 SA 

Erinomainen tyyppi. Hyväilmeinen uroksen pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Hieman etuasentoiset 

lavat. Erittäin hyvä runko ja takaosa. Koko huomioiden raajaluusto saisi olla vahvempaa. Kaunis 

väritys. Hyvä häntä. Epävakaat etuliikkeet, takaa ok. 

FIN41573/08 Shedcape Birger VAL ERI1 SA PU1 ROP 

Kookkaanpuoleinen kaunislinjainen uros. Hyvä maskuliininen pää. Aavistuksen pitkä lanneosa. 

Koko huomioiden raajaluusto voisi olla aavistuksen järeämpää. Hieman lyhyt olkavarsi, mikä 

näkyy etuliikkeessä. Sivuliike hyvä. Hyvä väritys. 

FI56300/10 Xantran Damn-The-Weather VAL ERI4 

Hyvät pään mittasuhteet, joskin toivoisin enemmän maskuliinisuutta päähän. Hyvä kaula ja 

selklinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Karva hieman avoin tänään. Liikkuu edestä ja sivulta 

ok, hieman ahtaasti takaa. 

FI37539/12 Bernoban Wetehinen JUN ERI1 

Erinomainen tyyppi. Kaunis feminiininen pää. Hyvät rungon mittasuhteet. Hieman vaaleat silmät 

häiritsevät ilmettä. Kaunis kaula ja selkälinja. Ryhdikkäästi esiintyvä kokonaisuus. Riittävät 

raajojen kulmaukset. Ikä huomioiden (12 kk) hyvin kehittynyt runko. Maatapeittävät liikkeet. 

Kaunis väritys. 

FI30179/12 Bom Bom's Disaronno JUN ERI3 

Erinomainen tyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyväilmeinen feminiininen pää, joskin kuono-osa 

voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hyvä kaula. Riittävä rungon syvyys. Hyvin kulmautunut edestä ja 

takaa. Hieman löysät ranteet. Liikkeet ok. Melko hyvä häntä, liikkeessä korkea. Kaunis väritys. 

FI50638/12 Kuunarin Birttihirmu JUN H 

Vielä täysin pentumaisen vaikutuksen tekevä juniori (9 kk), jonka toivoisi vielä kasvavan. Ilmettä 

häiritsevät keltaiset silmät. Eturinta olematon., runko kapea. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. 

Liikkeessä vielä paljon pennun pehmeyttä. Hieman ujo esiintyminen.  

FI37513/12 Matildan Nallekesän Lempi JUN ERI2 

Erinomainen tyyppi, joskin runko voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hyvät pään mittasuhteet, joskin 

kuono-osa voisi olla aavistuksen täyteläisempi, etenkin silmien alta. Hyvä runko ja raajarakenne. 

Kaunis väritys. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin. 

FI30990/12 Soo-Soo Chatonniere JUN EVA 

Hieman raajakkaan vaikutuksen tekevä juniori, jolla hyvät pään mittasuhteet. Hieman heikko 

alaleuka. Hyvä kaula. Koira ei anna tuomarin käsitellä itseään ja käyttäytyy muutenkin epävarmasti. 

Suhtautuminen tuomariin: väistää. 

FI41031/11 Cei-Cei Fiorano NUO ERI1 

Hyväilmeinen nartun pää. Hieman etuasentoiset lavat. Koira pyrkii seisomaan etutassut ulospäin. 

Riittävä massa rungossa. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä takaosa. Esitetään kauniissa karvassa. Hyvä 

häntä. Maatavoittavat liikkeet. Hiemn vaalea tan-väri. 

FI34510/11 Alpweiden Really Much Jackpot AVO H 

Melko hyvää tyyppiä oleva. Toivoisin hieman feminiinisyyttä päähän. Etuasentoiset lavat. Hyvä 

selkä. Kapea reisi. Riittävä polvikulma takana. Hyvänmallinen runko. Liikkuu edestä ok, 

heiveröisesti takaa. Hyvä väritys sekä luonne. 

FI38114/09 Lipasun Lippyrose AVO EH2 

Erinomainen tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Kovin kapea ja voimaton eturinta. Hieman etuasentoiset 

lavat ja koira pyrkii kääntämään tassuja ulospäin. Hyvä rungon malli. Erittäin hyvä takaosa. Hieman 

vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Liikkuu hieman epävakaasti edestä, ahtaasti takaa. Liikkeessä 

erinomainen häntä. 

FI32581/11 Lipasun Moonshine AVO EH1 

Hyvä nartun pää ja ilme. Hyvä kaula ja selkälinja. Hieman lyhyt ja pysty olkavarsi ja kapea ja löysä 



eturinta. Hyvä runko ja takaosa. Liikkeessä hyvä häntä. Koko huomioiden raajojen luusto riittävä. 

Liikkuu edestä ulkonevin kyynärpäin, takaa ok. Esitetään kauniissa näyttelykunnossa. 

FI60678/09 Pandemian Cum Tetani AVO EH3 

Erittäin hyvän tyyppinen vankka narttu. Hyvä pää ja ilme, joskin hieman vaaleat silmät häiritsevät 

ilmettä. Hyvä selkälinja ja koko runko. Hieman lyhyt olkavarsi, mistä johtuen koira liikkuu 

ulkonevin kyynärpäin. Liikkuu takaa ahtaasti, mutta hyvällä draivilla. Liikkeessä hyvä häntä. Karva 

hieman avointa tänään. Hieman pitkä lanneosa. Liikkeessä hieman pehmyt selkä. 

FI59338/09 Ridon Hennet Galerie Noemie AVO H 

Erittäin varautuneesti esiintyvä narttu. Hieman pitkä kuono-osa ja keltaiset silmät. Ilme pistävä. 

Ryhdikäs kaula. Hyvä selkälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Raajaluusto ok, samoin 

väritys. 

Suhtautuminen tuomariin: väistää. 

FI32642/11 Tuiskutien Beautifull Birita AVO H 

Erittäin varauksellisesti ja pälyillen esiintyvä ja vaikeasti kosketeltavissa oleva. Hyvät pään linjat. 

Hieman niukka otsapenger. Hyvä rungon malli. Hyvä raajojen luusto. Hieman etuasentoiset lavat. 

Liikkeet ok. Tan-väri voisi olla tummempi. 

Suhtautuminen tuomariin: väistää. 

FI17952/12 White Galathus Deliza AVO EH4 

Melko hyvää rotutyyppiä oleva narttu, jolla hyvät pään mittasuhteet, kuitenkin niukka otsapenger. 

Narttu vaikuttaa aavistuksen matalaraajaiselta. Koekea kinner ja niukka polvikulma takana, josta 

johtuen takaliike heiveröistä. Liikkeessä hyvä häntä. Kaunis väritys. Hyvä luonne. 

FI14229/09 Bernoban Bistä Baremmaks VAL ERI2 SA PN2 

Erinomainen tyyppi. Hyvät pään mittasuhteet. Vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Koira esitetään 

erittäin lyhyessä turkissä ja siksi se vaikuttaa rungoltaan pitkältä. Hyvä raajaluusto ja kulmaukset. 

Liikkuu aavistuksen löysästi edestä, muuten erittäin maatavoittavasti. 

FIN41548/05 Momandan Serafiina VAL ERI1 SA PN1 VSP 

Erinomainen tyyppi. Hyvä nartun pää, joskin ilmettä häiritsevät hieman vaaleat silmät. Erittäin hyvä 

runko kauttaaltaan ja hyvä raajarakenne. Liikkuu hyvin. Kaunis karva ja väri. 

FIN19596/07 Zweierteam Muscosa VAL EH3 

Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, jonka kuono-osa tarvitsee hieman pituutta ja voimaa. 

Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä rungon malli. Riittävä 

raajaluusto. Hieman haluton esiintyjä. 

 


