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44350/12 Fridkullas Äntligen Än Ädelsten JUN ERI3
1v. uros, ei kovinkaan iso mutta urosmainen. Urosmainen pää mutta haluaisin enemmän otsapengertä ja
paremmin asettuneet korvat. Kaula voisi olla pidempi. Keskinkertaiset tasapainoiset etu- ja takakulmaukset.
Hieman takakorkea seistessä. Ikäisekseen riittävästi kehittynyt runko. Paremmin edukseen liikkeessä.
Erittäin hyvä sivusta vaikka on hieman mitäänsanomaton seistessä.
19317/12 Riccarron Rico Enrico JUN ERI2 SA
1v erittäin korea silmiinpistävä uros. Urosmainen puhutteleva pää ikäisekseen. Kauniit silmät, erittäin hyvät
korvat. Voimakas ryhdikäs kaula. Hyvin kulmautunut etuosa. Siisti profiili, runsas luusto. Tasapainoiset
takakulmaukset. Kaunis turkki hieno väri, syvä tan-väri. Liikkuu energisesti vaikka hännänkanto häiritsee
hieman kokonaisuutta.
25700/12 Vuorenpeikon Famous JUN ERI1 SA PU4
15kk siisti ja voimakas urosmainen uros. Ei saa tulla raskaammaksi. Voimakas urosmainen pää, riittävä
otsapenger. Voimakas kaula. Voimakas luusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Normaalit terveet
liikkeet. Kaunis turkki ja väri tosin valkoinen väri menee hieman yli suupielen.
17710/12 Brilliant Oizzy Av Lee Armand NUO ERI1 SA PU1 ROP SERT CACIB
Erittäin siisti tasapainoinen ja hyvät mittasuhteet omaava uros. Erinomainen kokonaisuus. Urosmainen pää
kauniit silmät hieman alas kiinnittyneet korvat. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut edestä. Hyvin
kehittynyt tiivis runko, napakka selkä. Kaunis turkki ja väritys. Liikkuu oikein erinomaisesti. Erittäin hyvä
rotunsa ja sukupuolensa edustaja.
41029/11 Cei-Cei Ferrari AVO EH3
2v. urosmainen uros. Hieman pitkänomainen urosmainen pää jonka toivoisin olevan leveämpi, pyöreät
silmät. Hyvä kaula. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Ranskalainen etuosa. Taipumus
pihtikinttuisuuteen takana. Ok turkki, kaunis väri. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, mutta voisi olla vakaampi ja
leveämpi takaa.
LOE1929545 Devael Wizard AVO ERI1 SA PU2 VASERT VARACA
3,5v. erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros. Erinomainen tyyppi. Toivoisin pään olevan hieman isompi ja
voimakkaampi ja kaulan olevan hieman pidempi. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Tasapainoisesti
kulmautunut edestä ja takaa. Seisoo ja liikkuu hyvin hienoin raajoin. Siisti turkki, syvä tan-väri. Liikkuu
hyvin, tehokkaasti sivusta.
34957/11 Vuorenpeikon Einari AVO ERI2
2,5v. urosmainen uros. Mukavat mittasuhteet. Urosmainen pää tosin pitäisin leveämmästä kuono-osasta.
Normaali kaula. Hyvä eturinta ja etukulmaukset. Hyvin kehittynyt runko. Luisu lanne. Erinomainen luonne.
Kaunis turkki ja väri. Liikkuu Ok kaikin puolin.
DK02873/2007 Ber Moscow’s T-Riki Tiki Tavi VAL ERI3
7v. voimakas urosmainen uros. Puhutteleva tanakka kokonaisuus seistessä. Erittäin hyvä kallon leveys.
Tummat pyöreät silmät, erittäin hyvät korvat. Voimakas kaula. Erinomainen rungon tilavuus. Siisti profiili
seistessä. Kaunis turkki ja väri. Valitettavasti liikkeet ovat riittämättömät, melko lyhyet ja jäykät.
14124/11 Funatic Mucho Gusto VAL ERI2 SA
2v. urosmainen uros joka on hieman pitkänomainen mittasuhteiltaan. Puhutteleva pään olemus. Riittävä
otsapenger, vaaleat silmät hienot korvat. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Kaunis
turkki ja väri. Liikkuu epävakain kyynärpäin mutta erittäin hyvin sivusta. Antaa liikkeessä pitkänomaisen
kuvan.
53334/09 Goldbear’s Tic Tac VAL ERI1 SA PU3
3v uros jolla erittäin puhuttelevat mittasuhteet. Urosmainen pää jossa liian matala otsa ja otsapengertä saisi
olla enemmän. Normaali kaula keskinkertaiset ja tasapainoiset etu ja takakulmaukset. Siisti profiili. Erittäin
hyvä turkki ja väri. Liikkuu hieman epävakaasti takaa, hyväksyttävästi edestä, erittäin hyvin sivusta.
56424/12 Bernario Ijada Zhen Yu JUN ERI3
9kk narttu jolla erittäin puhutteleva tyyppi. Jalo narttumainen pää, haluaisin pigmentoituneet vilkkuluomet.
Keskinkertainen kaula. Keskinkertaiset tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Ikäisekseen erittäin
kehittynyt runko. Kaunis turkki ja väri. Liikkuu ahtaasti takaa, erittäin tehokkaasti sivusta.
56916/12 Bernarossa Malia JUN ERI2 SA PN2

9kk erittäin siisti hyvin kehittynyt narttu. Hieman matalaraajainen. Jalo narttumainen pää, erinomainen
otsapenger, voimakas kaula. Hyvin kulmautunut etuosa, erinomainen eturinta. Syvä tilava runko. Siisti
profiili. Keskinkertaiset takakulmaukset. Liikkuu erittäin terveesti ja tehokkaasti kaikin puolin.
19094/12 Kultaruskan Amaranth JUN EH4
17kk erittäin jalo narttu. Erittäin hyvin liikkuva mutta liian sporttinen ja tanakkuus puuttuu. Erittäin jalo pää
mutta haluaisin leveämmän kallon. Hieno kaula. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Tänään
pohjavilla puuttuu kokonaan. Liikkuu erittäin kevyesti ja sujuvasti ja tasapainoisesti. Paremmin edukseen
liikkeessä.
51625/12 Ridon Hennet Norah Jones JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP
12kk siisti tasapainoinen narttu. Haluaisin leveämmän kallon ja enemmän otsapengertä, keskiruskeat silmät.
Erittäin hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Keskivahva luusto. Erittäin siisti rungon
profiili. Liikkuu oikein erinomaisesti, erityisesti sivusta mutta myös edestä ja takaa. Kaunis turkki ja väri.
36291/07 Berndante Ghandi Bibienne AVO H
6v erittäin siistin tyyppinen narttu. Koottu ja kompakti. Tyypillinen pää hienot korvat mutta epätasainen ja o
vääränlainen osittainen alapurenta. Voimakas kaula, keskinkertaiset kulmaukset edessä ja takana. Haluaisin
enemmän polvikulmauksia. Erinomainen profiili. Erittäin hyvärunkoinen. Liikkuu erittäin tehokkaasti mutta
on hieman ylpeä hännästään. Purenta määrää pääosin palkinnon.
23822/08 Bianco-Neri Firestorm AVO EH2
5v. iso voimakas narttu jonka toivoisin olevan narttumaisempi. Puhutteleva pää jossa hyvä otsapenger. Hyvä
kaula. Keskinkertaiset tasapainoiset kulmaukset. edessä ja takana. Puhutteleva rungon profiili. Kaunis turkki
ja väri. Liikkuu erittäin energisesti, reilusti epävakaat kyynärpäät.
41031/11 Cei-Cei Fiorano AVO ERI1
2v jalo narttumainen narttu joka on hieman pitkänomainen. Narttumainen pää, pyöreät silmät haluaisin
enemmän otsapengertä. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu normaalisti ja
terveesti edestä ja takaa ja tasapainoisesti ja tehokkaasti sivusta. Ok turkki mutta tan-värin tulisi olla
syvempi.
34954/11 Vuorenpeikon Emma AVO EH3
2v narttumainen narttu joka on liian pitkä mittasuhteiltaan. Kompaktisuus puuttuu. Puhutteleva pää mutta
hieman pitkä kuono-osa. Normaali kaula hyvä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Turkki
ei parhaassa näyttelykunnossa, pohjavilla puuttuu. Liikkuu normaalisti terveesti ja tehokkaasti, mutta ylpeä
hännästään.
43038/08 Bernario Chinon VAL ERI1
5v. hyvät mittasuhteet omaava narttu. Tiivis. Narttumainen pää, hieman pitkä kuono-osaltaan. Voimakas
kaula hieman ranskalainen etuosaltaan. Napakka ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Erittäin hyvä väri ja
turkki. Liikkuu hyvin tasapainoisesti mutta ei aina aivan oikeassa tahdissa.
19653/10 Berndream’s Coconut Geisha-Fun VAL ERI2
3,5v. erittäin tiivis narttu. Narttumainen mutta saisi olla elegantimpi. Erittäin hyvä pää ja ilme. Voimakas
kaula, hyvin kulmautunut etuosa hyvä eturinta. Selän tulisi olla kiinteämpi ja hän on takakorkea.
Riittämättömät takakulmaukset. Erittäin kaunis turkki ja väri jossa syvä tan-väri. Liikkuu tehokkaasti sivusta,
terveesti takaa, varpaat supussa edestä.
39975/05 Fonacot’s Happy Halliwell VET ERI1 SA PN3 ROP-VET
8v. narttu jolla puhutteleva tyyppi ja kokonaisuus. Ikäisekseen erittäin hyvässä kunnossa. Puhutteleva nartun
pää joskin pyöreät silmät, keskinkertainen kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Saisi olla raajakkaampi.
Liikkuu terveesti ja tehokkaasti erinomaisella energialla iäkkäälle rouvalle.
39829/04 Zweierteam Indica VET ERI2
8v. iso voimakas narttu joka on kuitenkin narttumainen. Jalo narttumainen pää, riittävä otsapenger kuonon
leveys. Hyvä kaula hieman suora olkavarsi. Puhutteleva rungon malli. Keskinkertaiset kulmaukset takana.
Liikkuu edelleen kevein jaloin keskinkertaisella potkulla ja ulottuvuudella. Hyvä turkki ja väri.

