20140426 LAHTI KV, TIMMERMANS-KADENKO NADIJA
Vuorenpeikon Ice Cream 46442/13 PEN1 KP ROP-PEN
8 kuukautta. Voimakas. Hyvä balanssi. Kauniit rodunomaiset piirteet. Oikeantyyppinen pää,
joka ei kuitenkaan ole vielä valmis. Oikea purenta. Aavistuksen avoimet silmäluomet. Hyvä
kaula ja ylälinja. Oikeanlaiset kulmaukset ja vapaat liikkeet. Värimerkit rotumääritelmän
mukaiset täyteläisellä tan-värillä.
Mettänpeikon Kirppu Koko-Elma 50823/13 PEN1
7 kuukautta. Erittäin elegantti, mutta ei tällä hetkellä kuitenkaan täysin tasapainoinen.
Tahtoisin tyypikkäämmän ja voimakkaamman pään. Ilmettä häiritsevät pyöreät silmät. Suora
ylälinja. Lyhyt kaula. Etukulmaukset liian edessä. Rintakehä ei vielä yletä kyynärpäihin
saakka. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu lyhyellä askeleella, löysästi edestä. Oikeanlainen
väritys.
Batman Bertosz PKR. II-115070 JUN H
10 kuukautta. Keskikokoinen. Keskivahva luusto. Päässä feminiininen ilme. Päässä hyvät
mittasuhteet, mutta eivät riittävät urokselle. Oikea purenta. Keskitummat silmät.
Oikeanlainen kaula sekä ylälinja. Hyvä eturinta. Laajat tasapainoiset kulmaukset.
Oikeanlainen hännänkanto. Liikkuu vapaasti. Kauniit värimerkit ja täyteläinen tan-väri.
Bernissimo Filippo 22724/13 JUN ERI1 SA
Ihastuttava tyyppi ja hyvä koko. Voimakas luusto ja oikeanlainen maskuliininen pää. Toivoisin
paremman ilmeen ja tiiviimmät silmäluomet. Keskiruskeat silmät. Pigmentaatio ei aivan
ihanteellinen. Tasapainoiset kulmaukset. Toivoisin seisovan paremmin eturaajoillaan sekä
tiiviimmät käpälät. Liikkeessä käpälissä ylimääräistä liikettä. Ihastuttava väritys ja tan-väri.
Funatic Infinity And Beyond 35560/13 JUN ERI2
Vahva ja voimakas, oikeankokoinen. Kompakti runko. Maskuliininen pää vahvalla kuonoosalla. Kehittymässä liian voimakas otsapenger ja otsa. Kallon tulisi olla avoimempi ollakseen
tasapainoisempi. Oikea purenta. Aavistuksen lyhyt kaula. Tasainen ylälinja. Hyvä eturinta ja
rintakehän syvyys. Tasapainoiset kulmaukset. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Oikeanlaiset
liikkeet joiden aikana kantaa häntänsä liian korkealla. Oikeanlaiset värimerkit. Kasvojen tanväri ei ole aivan puhdas.
Piharinteen Wiki 26828/13 JUN EH3
Iso poika jolla oikeanlaiset rungon mittasuhteet. Voimakas luusto. Hyvänkokoinen pää, mutta
aavistuksen kapea kallo liian viistolla otsapenkereellä. Ihastuttava kuono-osa. Poskien runsas
löysä nahka pilaa ilmeen. Oikea purenta. Aavistuksen lyhyt kaula. Hieman suorat
etukulmaukset, takakulmaukset paremmat. Suora ylälinja. Ihastuttavat eturaajat ja käpälät.
Liikkeet eivät ole tasapainoiset. Kiharahko karva.
Vuorenpeikon Haralt 43503/13 JUN EH3
Ihastuttava koko. Oikeanlainen vahva luusto. Kaunis rotutyyppi. Hyvät mittasuhteet. Pää ei ole
kehittynyt vielä yhtä vankaksi kuin runko. Jokseenkin elegantti kuono-osa ja tarvitsee
voimakkaamman alaleuan. Riittävä kaula. Hyvä lapa ja aavistuksen lyhyt olkavarsi. Eturaajat
asettuneet liian lähekkäin ja asennoltaan ulkokierteiset. Kauniit käpälät. Oikeanlaiset
takakulmaukset. Liikkuu melko tasapainoisesti, mutta erittäin löysästi edestä.
Bernarossa Marwin 56915/12 NUO ERI1 SA PU4 VASERT
Erinomainen tyyppi. Suuri, voimakas ja harmoninen uros. Ihastuttava pää ja ilme. Oikea
purenta. Riittävästi kaulaa. Voimakas ylälinja. Eturinnan tulee kehittyä. Voimakkaat ja suorat
eturaajat. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu vapaasti hyvällä potkulla. Oikeanlaiset
värimerkit.
Funatic Jon Stoppable 15082/13 NUO ERI4

18 kuukautta. Keskikokoinen, voimakas. Hyvät mittasuhteet. Ihastuttava pää ja ilme vahvalla
kuono-osalla. Hyvä kaula. Kohtuulliset etukulmaukset. Oikeanlainen ylälinja. Hyvä takaosa.
Liikkuu vapaasti kantaen häntäänsä korkealla. Vasen eturaaja aavistuksen ulkokierteinen.
Kauniit värimerkit, täyteläinen tan-väri.
Muddlehead’s Easy To Be The Best 22040/13 NUO ERI3
Ihastuttava tyyppi. Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Ihastuttava pää ja ilme. Oikea purenta.
Hyvä pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Suora lapa. Kohtuulliset etu- ja takakulmaukset. Kyynärpää ei
aivan rungonmyötäinen. Hännänkiinnitys on hieman liian korkealla, hännänkanto alhaalla.
Liikkeet eivät aivan tasapainoiset kun vapaa etuliike lyhentää ulottuvuutta.
Zweierteam Ulmus 38031/12 NUO ERI2
Oikean kokoinen. Erittäin kaunis tyyppi. Todella harmoninen. Voimakas hyvällä substanssilla.
Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä kaula. Voimakas ylälinja. Hyvin asettunut lapa. Aavistuksen lyhyt
olkavarsi. Erinomainen eturinta. Hyvin asettuneet eturaajat. Laadukkaat käpälät. Liikkuu
yhdensuuntaisesti hyvällä työnnöllä.
Bernarossa Kevin 28848/10 AVO EH
Oikean kokoinen. Voimakas luusto. Rakenne ei aivan tasapainossa. Ihastuttava pää ja ilme.
Suussa voisi olla parempi pigmentaatio. Lyhyt kaula. Suora etuosa. Kyynärpäät eivät aivan
rungonmyötäiset. Liian suora välikämmen. Hyvä ylälinja. Korkea hännänkiinnitys. Liikkuu
löysästi edestä. Oikeanlaiset värimerkit ja lämmin tan-väri.
Black Amiikos Rigobert Redert 44698/09 AVO ERI
Hyvä koko. Oikea tyyppi. Hyvät mittasuhteet vahvalla luustolla. Ihastuttava pää ja ilme
voimakkaalla kuono-osalla. Riittävästi kaulaa. Suora lapa. Riittävän suora ylälinja.
Oikeanlaiset eturaajat. Korkea hännänkanto. Liikkuu hyvin hyvällä työnnöllä, aavistuksen
löysästi edestä.
Bom Bom’s Casalferro 22975/11 AVO ERI1 SA PU2 SERT VARACA
Hyvänkokoinen runsaalla substanssilla sekä voimakas luusto. Kaunis pää, hivenen matala
otsapenger ja keskiruskeat silmät. Oikeanlainen kaula ja ylälinja. Leveät tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä eturinta. Liikkuu vapaasti käyttäen samalla häntäänsä. Kaunis turkki. Pään
värimerkit eivät ole symmetriset.
Goldbear’s Willegalle 53752/11 AVO EH
Hyvä koko. Voimakas hyvällä substanssilla ja rungon mittasuhteilla. Kaunis pää kauniisti
kehittyneellä kallolla. Tummat silmät. Hieman lyhyt kaula ja suora lapa. Suora ylälinja. Lyhyt
lantio. Seistessä etuosa on korrekti, mutta liikkeessä etu- ja takaosa eivät ole tasapainossa ja
vasen eturaaja on löysä kääntäen tassua sisään ja kyynärpäätä ulos.
Labanc-Völgyi Romeo 15180/12 AVO ERI4
Suuri koko. Hyvä substanssi ja voimakas luusto. Hyvät pään linjat. Hieman matala otsapenger.
Erinomainen pigmentaatio. Hyvä kaula ja ylälinja. Melko tasapainoiset kulmaukset. Seisoo
hyvin edestä. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä työnnöllä. Aavistuksen ujo.
Life Spring’s Qasimir 5944/10 AVO ERI3
Hyvä koko. Voimakas maskuliinisella päällä, hyvillä pään linjoilla ja kehittyneellä kallolla.
Lyhyehkö kaula. Suora lapa. Oikeanlainen ylälinja. Suorat etukulmaukset, paremmin
kulmautunut takaa. Hyvä eturinta. Seisoo edestä suorasti. Liikkuu hyvällä työnnöllä,
aavistuksen ahtaasti takaa ja ? edestä. Erinomainen turkki.
Lystinallen Ensi Romanssi 28678/12 AVO ERI
Keskikokoinen. Riittävän voimakas luusto. Hyvät mittasuhteet. Runko vaikuttaa liian
kevyeltä. Toivoisin syvempää runkoa. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä kaula. Voimakas ylälinja.
Edestä niukemmin kulmautunut kuin takaa. Rintakehän syvyys ei ole riittävä. Hyvät
takakulmaukset. Liikkuu hyvällä työnnöllä, löysästi edestä.
Riccarron Rico Enrico 19317/12 AVO ERI

Erinomainen tyyppi. Voimakas hyvällä volyymilla ja rungon mittasuhteilla. Ihastuttava pään
tyyppi, kallo voisi vielä kehittyä. Aavistuksen lyhyt kaula johtuen lavan pystystä asennosta.
Oikeanlainen ylälinja. ? takakulmaukset. Aavistuksen löysät liikkeet ja liikuttaessa erittäin
korkea hännänkanto.
Riccarron Rolls Royce 19319/12 AVO ERI2
Keskikokoinen. Hyvät rungon mittasuhteet ja riittävän voimakas luusto. Ihastuttava pää ja
ilme. Riittävä kaula, suora ylälinja. Aavistuksen pysty lapa, hyvä takaosa. Liikkuu vapaasti
hyvällä työnnöllä ja aavistuksen lyhyessä etuaskeleella kantaen häntää korkealla.
Bandolero’s Awesome Maradona 51301/08 VAL ERI3
Erittäin hyvä koko. Hyvä rakenne. Erinomainen tyyppi. Vahva ja voimakas. Ihastuttava pää ja
ilme. Voimakas kuono-osa. Kaksi etuhammasta puuttuu yläleuasta. Aavistuksen lyhyt kaula,
koska etujalat ovat asettuneet niin eteen. Oikeanlainen ylälinja. Hyvä takaosa. Erittäin korkea
kinner. Liikkuu hyvällä työnnöllä, löysästi edestä, kääntäen käpäliä sisäänpäin.
Bernarossa Jetro 59559/09 VAL ERI1 SA PU1 VSP CACIB
Erittäin kaunis rotutyyppi. Todella erinomainen rotunsa edustaja, jolla paljon substanssia ja
luustoa. Erittäin kaunis pää, ihastuttava kallo ja hyvä kuono-osa. Tyypillinen ilme. Tiukka
leikkaava purenta. Voimakas ylälinja. Kohtuulliset kulmaukset, melko hyvässä tasapainossa.
Liikkuu vapaasti hyvällä työnnöllä, mutta ei onnistu pitämään häntäänsä alhaalla.
Funatic Mucho Gusto 14124/11 VAL ERI2 SA PU3
Erinomainen tyyppi. Voimakas hyvällä substanssilla. Ihastuttava pää ja ilme. Toivoisin astetta
tummempaa silmien väriä. Aavistuksen suora edestä. Seisoo tukevasti raajoillaan.
Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu vapaasti hyvällä työnnöllä. Kaunis turkki. Kuono-osan
värimerkit eivät ole symmetriset.
Goldbear’s Tic Tac 53334/09 VAL EH
4 ½ -vuotias. Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Toivoisin enemmän tasapainoa kulmausten
välillä sekä paremman turkinlaadun. Ihastuttavat pään linjat ja koko, mutta ilme kärsii
aavistuksen pyöreistä silmistä ja vilkkuluomien puutteellisesta pigmentistä. Lyhyt kaula.
Suorat etukulmaukset. Liikkuessaan ei nopea kintereissä ja etuosassa.
Goldbear’s Toffifee 53336/09 VAL ERI3
Erittäin kaunis sivukuva hyvillä rungon mittasuhteilla ja substanssilla. Etuosa aavistuksen
liian leveä eturaajojen välissä. Kaunis pää ja ilme. Oikea purenta. Lyhyt kaula. Hyvä ylälinja.
Lyhyt lapa, suorat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Liikkeet eivät ole tasapainossa.
Hyvät takaa, mutta löysät edestä. Ihastuttava turkki. Oikeanlaiset värimerkit.
Bernoban Lumia 16948/13 JUN ERI1 SA PN1 ROP SERT
14 kuukautta. Erittäin ihastuttava tyyppi hyvällä tasapainolla. Kaunis pää. Erittäin mukava
luonne. Ihastuttava pää ja ilme. Upean tasapainoinen rakenne aivan kuten liikkeetkin.
Ihastuttava väritys. Erinomaiset värimerkit.
Bernoban Supermiina 20876/13 JUN ERI3
Erittäin hyvä tyyppi, koko sekä rakenne. Ihastuttava pää. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Tasapainoiset kulmaukset. Seisoo hyvin raajoillaan. Voimakas luusto. Liikkuu tasapainoisesti,
aavistuksen löysästi edestä.
Funatic In Lust We Trust 35556/13 JUN EH
11 kuukautta. Keskikokoinen. Riittävän voimakas luusto. Hyvät mittasuhteet. Pään tulee vielä
kasvaa korviin asti. Hieman liian voimakas otsapenger. Hyvä ilme. Oikeanlainen kaula ja
ylälinja. Kohtuulliset etukulmaukset. Rintakehän tulisi olla syvempi ja pidempi. Oikeanlainen
takaosa. Liikkuu hyvin hyvällä askeleella ja löysästi edestä.
Hallatuulen Adele-Angeliina 24438/13 JUN H
Oikea koko. Voimakas luusto. Ikäiselleen hyvin kehittynyt runko. Ihastuttava pää hyvällä
kallolla ja voimakkaalla kuono-osalla. Vasemman silmän alaluomi kääntyy sisäänpäin ja

ärsyttää silmämunaa, jonka seurauksena ilme ei ole terve. Hyvä kaula ja ylälinja. Avoimet
tasapainoiset kulmaukset. Erittäin löysät etuliikkeet.
Teddypark’s Adelmina 15412/13 JUN EH
Feminiininen. Keskikokoinen. Matalat raajat. Ihastuttava pää ja ilme. Oikeanlainen purenta.
Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula. Suorat etukulmaukset, oikeanlaiset takakulmaukset.
Löysät käpälät. Liikkuu huonolla työnnöllä ja löysästi edestä löysyyttä välikämmenissään.
Vuorenpeikon Havanna 43506/13 JUN ERI4
9 kuukautta. Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Hyväntyyppinen pää joka on kehittynyt hyvin
ikään nähden. Kaunis ilme. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin
asettunut lapa, lyhyt olkavarsi. Oikeanlaiset takakulmaukset. Liikkuu hyvin hyvällä työnnöllä,
aavistuksen löysästi edestä.
Xantran Enchanting Elisabet 18851/13 JUN ERI2
14 kuukautta. Oikeanlainen rotutyyppi. Erinomainen substanssi ja luuston rakenne. Erittäin
tasapainoinen runko. Kaunis pää ihastuttavalla ilmeellä, mutta tällä hetkellä otsapenger on
aavistuksen liian voimakas. Tasapainoiset kulmaukset. Oikeanlainen ylälinja. Liikkuu
tasapainoisesti heikohkolla työnnöllä. Oikeanlainen luonne.
Bernario Ijada Zhen Yu 56424/12 NUO ERI
1 ½ ikäinen, keskikokoinen narttu jolla keskivahva luusto. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä kaula.
Oikeanlaiset etukulmaukset, mutta välikämmenet ja käpälät ovat liian heikot. Seisoo kääntäen
käpäliään ulospäin. Oikeanlaiset takakulmaukset. Lyhyehkö häntä, jota kantaa liian ylhäällä ja
joka tarvitsee lisää turkkia. Oikeanlaiset takaliikkeet, mutta etuosa ei ole riittävän voimakas.
Bernarossa Malia 56916/12 NUO ERI4
18 kuukautta. Hyvä koko. Voimakas luusto. Oikeanlainen substanssi. Ihastuttavat pään linjat
ja ilme. Lyhyt kaula johtuen pystyasentoisista lavoista. Suorat etuasentoiset etukulmaukset.
Tästä syystä eturaajat ovat asettuneet leveästi. Oikeanlaiset takakulmaukset. Liikkuu oikealla
tavalla takaa, löysästi edestä. Kuono-osan väritys epäsymmetrinen.
Chic Choix Bella Zara von Zwiss 52826/12 NUO EH
Kaunistyyppinen narttu, mutta tarvitsee vahvemman ylälinjan. Erittäin kaunis pää ja ilme.
Hyvä kaula ja etukulmaukset. Välikämmenet voisivat olla vahvemmat. Hyvät takakulmaukset,
mutta seisoo pihtikinttuisesti. Liikkuu takaa ahtaasti ja edestä löysästi.
Mokusvölgyi Tara BSH503/12 NUO ERI2 SA
Kaksivuotias. Suurikokoinen. Hieno substanssi. Erinomainen vahva luusto. Ihastuttava pää
tyypillisellä ilmeellä. Oikeanlainen purenta. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset
kulmaukset. Erinomainen rintakehän syvyys sekä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset ja näin
ollen myös liikkeet.
Ridon Hennet Norah Jones 51625/12 NUO ERI1 SA
Oikea koko. Riittävä luusto. Hyvät mittasuhteet. Ikäisekseen oikeanlainen substanssi.
Tyypillinen pää jossa kauniit tummat silmät. Pitkä voimakas kaula sekä voimakas ylälinja.
Erittäin tasapainoiset kulmaukset. Oikeanlainen eturinta. Erittäin tasapainoiset liikkeet
hyvällä työnnöllä. Kääntää aavistuksen oikeaa etujalkaa sisäänpäin tullessaan kohti.
Vinkizz Raidelli 51386/12 NUO ERI3
20 kuukautta. Hyvä koko ja substanssi. Oikeanlainen tyyppi. Ihastuttava pää ja ilme. Pieniä
mustia laikkuja kuonon värityksessä. Oikeanlainen kaula sekä ylälinja. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Aavistuksen suora välikämmen. Oikeanlaiset liikkeet.
Berngeist Unelias 31256/12 AVO ERI
Keskikokoinen. Riittävän voimakas luusto. Hyvät mittasuhteet. Ihastuttava pää jossa hyvät
linjat. Oikeanlainen purenta. Pyöreähköt silmät. Oikeanlainen ylälinja. Suora lapa. Hyvä
eturinta. Riittävän syvä runko. Oikeanlaiset takakulmaukset. Liikkuu hyvällä työnnöllä mutta
löysästi kyynärpäistä.

Bom Bom’s Amaretto Coffee 22529/07 AVO ERI
Erittäin kaunis rotutyyppi, erinomainen rungon rakenne, substanssi ja ihastuttava tasapaino.
Erittäin harmillista että aavistuksen pyöreät silmät estävät tyypillisen ilmeen. Pään linjat ovat
kauniit, kulmakarvoja on kehittymässä vielä lisää. Erittäin voimakkaat hampaat.
Tasapainoiset liikkeet. Kaunis turkki.
Bom Bom’s Dooleys 30178/12 AVO EH
Keskikokoinen hyvällä luustolla. Raajakorkeutta voisi olla hieman enemmän. Kaunis pää
oikeanlaisella ilmeellä. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset ja sen myötä myös
liikkeet, mutta välikämmenet eivät ole vahvat seistessä eivätkä liikkeessä.
Bom Bom’s Drambuie 30176/12 AVO ERI
Kaksivuotias. Oikeanlainen tyyppi. Hyvä koko. Voimakas luusto ja hyvät mittasuhteet. Kaunis
pää, kallo voisi olla kehittyneempi. Oikeanlainen purenta mutta hampaat eivät ole suuria.
Riittävä kaula. Suora lapa. Lyhyt olkavarsi. Hyvä ylälinja. Oikeanlainen takaosa. Oikeanlaiset
liikkeet hyvällä työnnöllä. Kuono-osan värimerkit ulottuvat liian pitkälle ja värimerkit
puutteelliset hännän päässä.
Cei-Cei Elizabeth Taylor 53756/09 AVO ERI4
Neljävuotias. Erittäin kaunis rotutyyppi. Suuri koko. Voimakas luusto. Erinomainen pää ja
ilme. Voimakas ylälinja. Toivoisin vain parempaa etuosan rakennetta. Lapa on aavistuksen
pysty, jonka myötä myös kaula vaikuttaa lyhyeltä. Liikkuu oikein hyvällä työnnöllä, kääntäen
kyynärpäitä aavistuksen sisäänpäin.
Krush On You From Orsina’s Land SLRBS-001426 AVO ERI
Kaksivuotias. Erinomainen tyyppi. Voimakas narttu jolla erinomainen luusto. Oikeanlaiset
mittasuhteet. Etukulmaukset voisivat olla tasapainoisemmat. Upea pää ja ilme. Lyhyehkö
kaula. Ylälinja voisi olla vahvempi. Suora lapa ja etukulmaukset ja eturaajat hivenen liian
leveästi. Kauniit käpälät. Liikkuu hyvin hyvällä työnnöllä, edestä löysästi.
Labanc-Völgyi Who’s That Girl 16313/13 AVO EH
2 ½ -vuotias. Minimaalinen koko. Viimeisen kylkiluun ja takakulmausten väli melko lyhyt.
Hyvä luusto ja oikea substanssi. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset
kulmaukset. Liikkeessä astuu yli, sillä lyhyt runko ei anna riittävästi tilaa liikkeille.
Milbu Jewel 47729/11 AVO ERI2 SA
Neljävuotias. Suuri narttu. Erinomaisia ominaisuuksia. Erittäin kauniisti tasapainottunut
voimakas luusto. Hyvä substanssi. Voimakas feminiininen pää. Hyvä kaula ja ylälinja.
Etukulmaukset aavistuksen suorat. Hyvät takakulmaukset. Kauniit voimakkaat eturaajat ja
käpälät. Liikkuu hyvin.
Muddlehead’s Amore La Ragazza 27638/12 AVO ERI
2 vuotta, 2 kuukautta. Kaunis koko ja tasapaino. Voimakas luusto. Kaunis feminiininen pää.
Alaleuka voisi olla hivenen vahvempi. Riittävä kaula. Kulmautunut edestä kevyemmin kuin
takaa. Oikeanlaiset eturaajat ja käpälät. Eturinta voisi olla pidempi. Liikkuu yhdensuuntaisesti
hyvällä työnnöllä, kääntäen kyynärpäitä aavistuksen ulospäin.
Vinkizz Oh She Bangs 26669/09 AVO ERI
Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Oikea tyyppi. Voimakas luusto. Oikeanlainen pää jossa
hyvä ilme. Lyhyt kaula, mikä johtuu pystyasentoisesta lavasta. Riittävän voimakas ylälinja.
Hyvät takakulmaukset. Liikkuu oikein, aavistuksen kapeasti takaa.
Vuorenpeikon Four Rose’s 25706/12 AVO ERI1 SA PN3 VASERT CACIB
Kaunis tyyppi. Erinomainen koko hyvällä tasapainolla ja voimakkaalla luustolla. Kaunis pää
jossa ihastuttava ilme, vain silmäluomet voisivat olla tiukemmat. Pitkä kaula. Hyväasentoinen
lapa. Aavistuksen lyhyt olkavarsi. Hyvä eturinta. Riittävän syvä rintakehä. Hyvin kulmautunut
takaa. Tasapainoiset liikkeet.
Zweierteam Tazetta 36501/11 AVO ERI3

Erinomainen tyyppi, koko sekä mittasuhteet. Voimakas luusto. Tyypillinen pää ja ilme.
Voimakas kuono-osa. Voisi olla täyteläisempi silmien alta. Huomattava otsapenger. Pitkä
kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Voimakas ylälinja. Liikkuu hyvällä työnnöllä, ahtaasti takaa,
edestä kääntäen käpäliään aavistuksen ulospäin.
Bernario Chinon 43038/08 VAL ERI
Viisivuotias. Erinomainen rotutyyppi. Hyvä koko. Voimakas luusto. Oikeat mittasuhteet.
Erittäin kaunis pää jossa ihastuttava ilme. Hyvä kaula, mutta lapa on liian suora. Kääntää
kyynärpäitä sisään ja etukäpäliä ulos. Hyvät takakulmaukset. Oikeanlainen substanssi.
Tasapainoiset liikkeet, aavistuksen löysä edestä.
Berndream’s Coconut Geisha-Fun 19653/10 VAL ERI
Neljävuotias. Voimakas narttu jolla runsas substanssi ja kaunis tyyppi. Voimakas luusto.
Ihastuttava pää ja ilme. Oikea purenta. Lyhyt kaula. Heikot etukulmaukset. Heikko
välikämmen. Kohtuulliset takakulmaukset. Liikkuu edestä löysästi ja takaa ahtaasti.
Berondan Belicia 60526/09 VAL ERI1 SA PN4 VARACA
Erinomainen tyyppi. Ihastuttava pää. Suloinen ilme. Pitkä voimakas kaula ja hyvä ylälinja.
Oikea-asentoiset lavat ja eturaajat. Oikeanlaiset käpälät. Liikkuu sivusta katsottuna hyvin,
oikea etujalka on aavistuksen löysä.
Funatic Miss Behaving 14125/11 VAL ERI4
Kaunis tyyppi. Keskikokoinen. Voimakas luusto. Oikeat mittasuhteet. Etu- ja takakulmaukset
voisivat olla paremmin tasapainossa keskenään. Oikeanlainen ylälinja, aavistuksen suorat
etukulmaukset ja seisoo käpäliä ulospäin kääntäen edestä katsottuna. Liikkuu
yhdensuuntaisesti hyvällä työnnöllä.
Galaxy Od Trotinskeho Potoka 16312/13 VAL ERI2 SA
Kaunis tyyppi. Voimakas luusto. Hyvät mittasuhteet ja substanssi. Erinomainen pää ja ilme.
Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Melko tasapainoiset kulmaukset. Hyvin kehittynyt
runko. Liikkuu hyvällä työnnöllä. Voisi kannatella ylälinjaansa vahvemmin liikkuessaan.
Goldbear’s Rene Russo 11155/09 VAL ERI3
Oikea koko. Voimakas luusto. Hieno substanssi. Kaunis pään tyyppi. Ilmettä hieman pilaavat
silmien muoto sekä pigmentitön vilkkuluomi. Hyvä kaula, lapa sekä eturaajat. Oikeanlaiset
takakulmaukset. Liikkuu hyvin kääntäen aavistuksen kyynärpäitä ulospäin etuliikkeessä.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VET ERI2
Hieno temperamentti. Läpeensä feminiininen. Oikea koko. Hyvä substanssi. Keskivahva
luusto. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Takana paremmat kulmaukset kuin
edessä. Seisoo edestä oikeanlaisesti. Liikkuu oikein ilmentäen vahvasti temperamenttiaan.
Qiral Dantal 6 Av Hennumkroken 29681/08 VET ERI3
Voimakas narttu, jolla erinomainen koko ja substanssi. Ihastuttava pää. Pigmentitön
vilkkuluomi pilaa aavistuksen ilmettä. Hyvä kaula ja ylälinja. Kohtuulliset kulmaukset. Liikkuu
hyvällä työnnöllä, kääntäen käpäliään aavistuksen ulospäin.
Vinkizz Kissme 50196/05 VET EH4
Oikea rotutyyppi. Voimakas runsaalla substanssilla. Melko runsas turkki. Kaunis pää jossa
riittävän vahva kuono-osa. Lyhyt kaula. Suorat etukulmaukset ja eturaajat liian etuasentoiset.
Välikämmen voisi olla vahvempi. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu kääntäen etukäpäliään
sisäänpäin ja löysästi kyynärpäistä.
Zweierteam Indica 39829/04 VET ERI1 SA PN2 ROP-VET
Erittäin kaunis vanhanaikainen tyyppi erinomaisella rakenteella. Ihastuttava pää. Kauniit
rungon mittasuhteet. Liikkuu erittäin kauniisti.
Kennel Funatic (Infinity And Beyond, Jon Stoppable, Mucho Gusto, Miss Behaving)
KASV1 KP

Ryhmä laadultaan erinomaisia rotunsa edustajia jotka ovat rotutyypiltään yhdenmukaisia,
voimakkaat luustot, hyvä substanssi ja hyvät rakenteet.

