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Batman Bertosz PKR.II-115070 JUN EH2
Vajaa vuoden ikäinen uros, joka tänään karvattomassa kunnossa. Hyvä raajaluusto. Ikäisekseen
hyvä runko. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä pään profiili, joka saa vielä voimistua. Turhan vaaleat
silmät. Lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä liikunta.
Miellyttävä kokonaisuus, jota kuitenkin karvattomuus häiritsee.
Lionheart 37894/13 JUN ERI1
13 kk ikäinen. Hyväluustoinen uros, jolla hyvä runko ja karvapeite. Hyvä pään profiili, mutta saa
vielä voimistua. Sopivasti kulmautunut takaosa. Hieman niukasti kulmautunut etuosa. Turhan luisu
lantio. Sopiva kaula. Hieman kapeat takaliikkeet, vielä löysät edestä. Hyvämuotoiset silmät ja tiiviit
huulet. Väritys ok. Esitetään hyvin.
Matildan Mårten Å 43493/13 JUN H
11 kk. Hyvätyyppinen uros, jolla vielä kapea runko. Sopiva raajaluusto. Niukat kulmaukset edessä
ja takana. Turhan löysät huulet. Pää saa vielä levitä. Vielä kovin holtittomat etuliikkeet ja
kinnerahtaat takaa. Kääntää eturaajojaan liian paljon ulospäin.
Vuorenpeikon Hubert 43505/13 JUN H
Vuoden ikäinen pitkärunkoinen uros, joka vielä kovin takakorkea. Kokoon sopiva luusto. Hyvä
runko ja turkki. Kevyt kuono-osa ja kapea ala-leuka. Tiukka purenta. Takakulmaukset voisivat olla
hieman voimakkaammat. Vielä löysät etuliikkeet. Väritys ok. Tiiviit silmäluomet, hyvät huulet.
Esitetään hyvin.
Vuorenpeikon Innocence 46438/13 JUN H
10 kk. Vahvaluustoinen uros, jolla turhan niukat takakulmat. Tänään vielä takakorkea. Hyvät
mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Löysät silmäluomet ja huulet häiritsevät ilmettä. Edestakaisessa
liikkeessä kulkee kahta uraa, löysästi edestä. Ei parhaassa turkissa. Tarvitsee aikaa. Esitetään hyvin.
Muddlehead's Easy To Be The Best 22040/13 NUO EH2
1 v 4 kk. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan kompakti uros, jolla hyvä luusto. Ei parhaassa
karvassa. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Pää ja ilme ok. Tasapainoiset liikkeet, mutta
liikerata saisi olla paljon pidempi. Väritys ok. Esitetään hyvin.
Ridon Hennet Newman 45489/13 NUO ERI1 SA PU3 SERT
23 kk. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Vahva luusto. Erinomainen uroksen pää, hyvä ilme.
Väritys ok. Hyvä kaula, ylälinja, hännän asento. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu
yhdensuuntaisesti, mutta hyvin haluttomasti tänään. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Valkeakoivun Figaro 13515/13 NUO T
18 kk. Vahvaluustoinen uros, jolla hyvä runko, joka hieman löysässä kunnossa. Hyvä turkki, väritys
ok. Aivan liian vaaleat silmät. Liian roikkuvat silmäluomet ja erityisesti huulet. Esiintyy hieman
hermostuneesti. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu sopivalla askelpituudella, hyvin löysästi
edestä. Hyvä hännän asento. Pään virheet pudottavat palkintosijaa.
Bouncy Buffoon's Bart 36544/12 AVO EH3
25 kk. Hyväluustoinen, hieman karvattomassa kunnossa esitetty uros. Hieman niukasti kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvänmuotoinen pää, voisi olla aavistuksen enempi runkoa ja varsinkin eturintaa.
Miellyttävä käytös. Liikkuu edestä turhan löysästi ja sidotusti. Hyvä kaula, hyvä tanväri. Hännän
asento ok.
Ferro Frimann Av Hiselfoss 49357/13 AVO EH2
5 v. uros. Erinomaista tyyppiä ja hyvä luusto. Hyvä pään profiili. Silmät saisivat olla tummemmat.
Hyvä runkoja turkki ja häntä. Hieman vaalea tanväri. Hieman nokisia merkkejä. Polvikulma saisi
olla voimakkaampi. Turhan painuneet välikämmenet. Liikkuu liian kapeasti takaa. Putoaa eteen
liikkeessä. Etuliikkeestä puuttuu voima. Seisoessaan miellyttävä kokonaiskuva, liikunta pudottaa
palkintosijaa.
Pandemian Dos Focus 27432/11 AVO HYL
Hyväluustoinen uros, jolla liian niukat kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen karvanlaatu,
mutta ei täydessä turkissa. Hyvä tanväri. Hyvä runko. Liian korkea hännän asento. Suuret, pyöreät

silmät. Liian kapea alaleuka, kulmahampaat painuvat ikeneen. Takaliike ok, edestä turhan löysä ja
sidottu. Käyttäytyy hyvin, esitetään hyvin.
Vuorenpeikon Frapin 25701/12 AVO ERI1
27 kk. Sopivaluustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Tanväri saisi olla tummempi. Hyvän
muotoinen uroksen pää. Löysät silmät, luomet ja huulet häiritsevät ilmettä. Sopivasti kulmautunut.
Hyvä runko. Hyvä hännän asento. Liikkuu sopivalla askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja
takaa. Käyttäytyy hyvin. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Vuorenpeikon Famous 25700/12 VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Erinomainen tyyppi. Hyvä luusto. Erinomainen runko. Hyvä karvapeite, väritys ok. Hyvä uroksen
pää. Liian löysät huulet pilaavat ilmettä. Hyvä hännän asento. Hyvin kulmautunut takaa, hieman
niukasti edestä. Huulipigmentti saisi olla tummempi. Liikkeet ok. Esitetään hyvin.
Fridkulla's Åiva 58586/11 VAL EH4
Aaavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava uros, jolla saisi olla maskuliinisempi pää ja ilme.
Kuono-osa ja alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvä runko. Hyvä karvapeite, väritys ok. Hyvä
hännän asento. Hyvä liikunta. Hyvä kehäkäytös. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Goldbear's Val Kilmer 50700/10 VAL ERI2 SA PU2 VARACA
Vajaa 4 v. hyvin vahvaluustoinen uros, jonka lanneosa saisi olla lyhyempi. Kaunis väritys. Sopiva
runko. Kokoon sopiva pää. Turhan löysät huulet häiritsevät ilmettä. Ylälinja hieman painunut.
Kapea eturinta. Polvikulma saisi olla voimakkaampi. Takaliike ok. Kääntää etutassujaan hieman
ulospäin. Liikkuu hieman epäpuhtaasti edestä tänään. Esiintyy ja esitetään hyvin. Sentti enempi
korkeutta parantaisi kokonaiskuvaa.
Goldbear's Wallander 53751/11 VAL ERI3
2,5 v. hyvät mittasuhteet omaava uros, jonka raajaluusto voisi olla voimakkaampi. Hyvä karvapeite,
väritys ok. Turhan iloinen häntä. Riittävästi kulmautunut takaosa, etukulmaukset saisivat olla
voimakkaammat ja etuaskel pitempi. Hyvä pään profiili, mutta kuono-osa voisi olla uroksella
voimakkaampi. Liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Bicculammukan E-Mail Catinculta 21453/13 JUN ERI2
15 kk. mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla kokoon sopiva raajaluusto. Hyvä runko.
Tasapainoisesti kulmautunut, joskin askel voisi olla pidempi ja voimakkaampi. Pää
kokonaisuudessaan vielä kapea. Hieman löysät huulet. Sopiva runko. Hieman löysyyttä edessä
liikkeessä. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Muddlehead's Salli Mcqueen 48233/13 JUN ERI1 SA PN2 SERT
15 kk. erinomaiset mittasuhteet omaava kaunislinjainen narttu., jolla kokoon sopiva raajaluusto.
Erinomaiset kulmaukset ja tehokas liikunta sivusta. Etuliike vielä hieman löysä. Erinomainen runko
ja turkki ja hännän asento. Pää kokonaisuudessaan vielä kapea. Otsapenger voisi olla aavistuksen
voimakkaampi. Hyvä väritys. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Chic Choix Bella Fina Von Zwiss 52824/12 NUO ERI2 SA
1 v. 9 kk. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis kaula, ylälinja ja hännän asento. Miellyttävä
pää ja ilme. Erinomainen kehäkäytös. Erinomaiset kulmaukset. Väritys ok. Liikkuu joka suunnasta
hyvin. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Muddlehead's Excuse Me I'm Star 22043/13 NUO EH3
Erinomaiset mittasuhteet omaava sopivaluustoinen narttu, joka ei tänään parhaassa karvassa. Vielä
hieman kevytpiirteinen pää. Niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut. Väritys saisi olla parempi
eritoten eturaajoissa, hieman mustavoittoinen. Hyvä runko. Liike nopeaa, mutta liikerata saisi olla
pidempi. Esitetään hyvin.
Ragdolls Glamour Girl 51426/12 NUO ERI1 SA
1 v. 10 kk erinomaiset mittasuhteet omaava sopivaluustoinen narttu, joka ei tänään parhaassa
turkissa. Hyvä kaula ja ylälinja. Kaunis pää ja ilme. Sopivasti kulmautunut. Liikkuu hyvin sivusta,
aavistuksen leveästi edestä. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Valkeakoivun Fiona 13516/13 NUO T
18 kk liian matalaraajainen narttu, jolla vahva luusto. Takakorkea tänään. Väritys ok. Liian vaaleat
silmät ja liian löysät huulet. Jyrkkä otsapenger. Niukasti kulmautunut takaosa. Hyvä hännänasento.

Löysät etuliikkeet. Karvanlaatu ok. Esitetään hyvin.
Bearessence Flaming Farrah 26467/12 AVO EVA
2 v. erinomaiset mittasuhteet omaava kaunislinjainen narttu, jolla vahva luusto. Hieman kevyt
kuono-osa. Pään väritys voisi olla parempi, valkoista puuttuu. Hyvä hännän asento, erinomainen
kehäkäytös. Hyvä runko ja turkki. Valitettavasti koira ontuu toista eturaajaa, josta syystä
palkintosija.
Bouncy Buffoon's Maggie 36545/12 AVO ERI1 SA PN3 VASERT VARACA
2 v. erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, joka ei tänään parhaassa karvassa. Hyvä pää ja ilme.
Hyvä hännän asento. Väritys ok. Kaunis kaula ja ylälinja. Vankka runko, voisi olla hieman
tiiviimmässä kunnossa. Erinomaiset takakulmaukset, hieman niukat edessä. Liikkuu
yhdensuuntaisesti, joskin hieman löysästi edestä., hyvin sivusta. Esiintyyja esitetään hyvin.
Cordial Amie Allègre 14570/11 AVO H
3,5 v. narttu, jolla vankka runko. Raajakorkeus voisi olla parempi. Hyvä karvanlaatu, turhan paljon
nokisuutta tanvärissä. Tiiviit huulet. Vahva kaulaosa. Turhan niukat takakulmat ja pysty lantio.
Takaliikkeistä puuttuu voima ja ulottuvuus. Hyvä kehäkäytös, esitetään hyvin.
Funatic Moschino 14127/11 AVO ERI3
3,5 v. erinomaista tyyppiä oleva. Erinomaiset mittasuhteet omaava, jolla kaunis kaula, ylälinja ja
hännän asento. Hieman kapea pää kokonaisuuteen. Hyvä turkki ja runko. Hieman niukasti valkoista.
Hyvä liikkuja. Hyvä kehäkäytös. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Honey Moon Tai Brizo 16509/13 AVO EH
2 v. 7 kk. hyvin vankkarunkoinen narttu, joka tänään turhan pulskassa ja löysässä kunnossa. Riittävä
raajaluusto. Ei parhaassa karvassa. Hieman kapea pää, otsapenger saisi olla voimakkaampi. Hyvät
kulmaukset takana, hieman niukat edestä. Pehmeät välikämmenet. Löysyys häiritsee tänään.
Esiintyy ja esitetään hyvin.
Milbu Wanted 41220/13 AVO ERI
2 v. 2 kk mittasuhteiltaan erinomainen narttu, joka ei tänään parhaassa karvassa. Hyvä runko, kaula
ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvä liikunta. Kokonaisuudessaan hieman kevyt pää, hyvin
voimakas otsauurre. Hyvä hännän asento. Hyvä kehäkäytös. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Mókusvölgyi Tara 15902/14 AVO ERI4
2 v. suuri vankka narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Sopiva raajaluusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Turhan löysät huulet. Hyvä hännän asento. Kapeat takaliikkeet, mutta liikkuu sivusta
hyvällä askelpituudella. Voisi esiintyä hieman vapautuneemmin.
Muddlehead's Amore La Ragazza 27638/12 AVO ERI2
2 v. 4 kk. mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla hyvä runko ja sopiva raajaluusto. Pää
kokonaisuudessaan voisi olla täyteläisempija otsapenger voimakkaampi. Hyvä karva, hännän
asento. Hyvät kulmaukset. Liikkuu ok sivusta, edestä leveästi ja löysästi.
Vuorenpeikon Four Rose's 25706/12 VAL ERI2 SA
2 v. 2 kk. vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä karva. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä runko. Silmät
voisivat olla hieman tummemmat ja huulipigmentti parempi. Väritys ok. Hyvä kaula. Hyvä
hännänasento. Hieman kapeat takaliikkeet, yhdensuuntaiset etuliikkeet, mutta liikkuu tänään
hieman laiskasti. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Alpweiden Face The Winner 47460/08 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Melkein 6 v. erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet. Kaunis nartun pää, hyvä ilme.
Kaunismuotoiset silmät, tiiviit huulet. Erinomainen runko ja karva. Väritys ok. Kaunis kaula ja
ylälinja. Hyvä luusto. Erinomainen hännän asento. Erinomainen liikkuja. Erinomainen
esiintyminen. Hyvin laadukas narttu.
Berondan Belicia 60526/09 VAL ERI3
Vahvaluustoinen narttu, joka aavistuksen matalaraajainen. Vankka runko, voisi olla hieman
tiiviimmässä kunnossa. Erinomainen karva, väritys ok. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Hyvä pää ja
ilme. Hyvä hännänasento. Kääntää eturaajojaan sisäänpäin hieman liikkeessä.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VET ERI1 SA PN4 ROP-VET
8,5 v. veteraaninarttu. Erinomaista tyyppiä, erinomaisilla mittasuhteilla.Hyvä raajaluusto. Kaunis

kaula, ylälinja ja hännänasento. Miellyttävä pää ja ilme. Tanväri saisi olla tummempi. Sopivasti
kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, erinomaisella askelpituudella. Esiintyy ja
esitetään hyvin.
Kennel Muddlehead's (Easy To Be The Best, Salli Mcqueen, Excuse Me I'm Star, Amore La
Ragazza) KASV1 KP
Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Hyvät luustot ja mittasuhteet. Hyvät rungot ja turkin
laadut. Kaikki miellyttäviä liikkujia. Kasvattajalle vinkiksi, voi jatkossa kiinnittää huommiota pään
muotoihin. Mutta miellyttävää kasvatustyötä kokonaisuudessaan.

