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Funatic Hello Good-Looking 54337/13 JUN HYL
10kk. Ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt. Erinomaista tyyppiä edustava, selkeän sukupuolileiman
omaava nuori herra. Lupaava uroksen pää, jossa hyvät yksityiskohdat. Kauniisti rakentunut. Ikään
riittävä eturinta. Erinomainen raajaluusto. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä, mutta kun rytmi
löytyy on askeleessa riittävä pituus. Valitettavasti tässä kehitysvaiheessa alapurenta mikä määrää
palkintosijan tämän muuten erinomaisen ja lupaavan koiran osalta.
Bernarossa Marwin 56915/12 NUO ERI1 SA PU2 SERT
21kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvänmuotoinen, nuoren uroksen
pää. Keskiruskeat silmät. Kirsupigmentti voisi olla mustempi. Kaunis ylälinja. Hieman jyrkkä
lantio. Ikään sopiva eturinta. Erinomainen raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Oikea rungon
muoto. Koira esitetään erinomaisessa lihaskunnossa. Hyvä turkin laatu, joskin tänään aavistuksen
bikineissä. Liikkuu vielä hieman löysästi edestä, muuten varsin hyvin. Ystävällinen käytös.
Muddlehead’s Easy To Be The Best 22040/13 NUO EH2
1,5-vuotias. Hyvin kehittynyt nuori herra. Erittäin kaunisilmeinen nuoren uroksen pää. Purenta ok.
Kirsupigmentti voisi olla hieman mustempi. Hyvä kaula. Ikään riittävä eturinta. Voimakas luusto.
Oikea rungon muoto. Hyvin kulmautunut edestä. Takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat.
Turhan jyrkkä lantio. Takakannukset. Liikkuu hieman ahtaasti takana, hyvällä teholla sivusta, mutta
tippuu liikkeessä edestä alas. Ystävällinen käytös.
Life Spring’s Qasimir 59944/10 AVO ERI2
3 vuotta 7kk. Oikeankokoinen, selkeä sukupuolileima. Sopiva voimakkuus, oikeat mittasuhteet.
Kaunisilmeinen uroksen pää. Voimakas, hieman lyhyt kaula. Hyvin kulmautunut edestä. Eturinta
saisi tässä iässä olla jo voimakkaampi. Erinomainen raajaluusto. Hyvä rungon muoto ja lanne, mutta
turhan jyrkkä lantio. Takakulmaukset ok. Liikkuu hieman löysästi, mutta kuitenkin innokkaasti
kuumuudesta huolimatta. Ystävällinen käytös.
Tassupihan Akvavitix 46668/09 AVO EH3
Lähes 5-vuotias herrasmies. Keskikokoinen, selkeä sukupuolileima, hyvä mittasuhteet.
Maskuliininen pää. Tummat silmät. Kirsupigmentti saisi olla parempi. Purenta edestä kulunut,
mutta ok. Melko lyhyt kaula. Hyvä eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto. Hyvä runko. Esitetään
hyvässä lihaskunnossa. Oikea karvanlaatu. Liikkuu ahtaasti takaa. Löysästi ja leveästi edestä.
Sivuliike ok, mutta tehoa saisi olla enemmän. Ystävällinen käytös.
Xantran Dark Destroyer 56301/10 AVO ERI1 SA PU3 VASERT
Lähes 4-vuotias. Erinomainen tyyppi, selkeä sukupuolileima, joskin koira ei saisi olla yhtään
matalaraajaisempi. Kaunisilmeinen uroksen pää. Aavistus löysyyttä alaluomissa. Purenta ok.
Kaunis ylälinja. Hyvä eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä
runko ja hännänkiinnitys. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, varsin mallikkaasti edestä ja sivusta.
Ystävällinen käytös.
Riccarron Rico Enrico 19317/12 VAL ERI1 SA PU1 ROP
2 vuotta 5kk. Erinomainen tyyppi. Kauniit mittasuhteet, selkeä sukupuolileima. Oikea koko.
Kaunisilmeinen uroksen pää, jossa voisi olla aavistuksen voimakkaampi kuono. Purenta ok. Hyvä
pigmentti. Hyvä eturinta. Erinomainen ylälinja ja runko. Kokoon sopiva raajaluusto. Kauniin
tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu mallikkaasti, joskin esittelee ylpeänä häntäänsä melko
korkealla. Oikea turkin laatu, mutta tänään hieman bikineissä. Ystävällinen käytös.

Xantran Elysium Estelle 18849/13 JUN ERI2
17kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, oikeilla mittasuhteilla varmistettu sopivan voimakas neiti.
Feminiininen pää, jossa voisi olla hieman voimakkaampi otsapenger. Keskiruskeat, aavistuksen
pyöreät silmät. Purenta ok. Ikään riittävä eturinta, kokoon sopiva raajaluusto. Kaunis ylälinja.
Tasapainoisesti kulmautunut. Oikea rungon muoto. Tehokas liikunta joka suunnasta. Oikea
karvanlaatu, mutta tänään bikinikunto. Ystävällinen käytös.
Xantran Enchanting Elisabet 18851/13 JUN ERI1 SA PN3 VASERT
17kk. Erinomainen tyyppi. Aavistuksen pitkärunkoinen, sopivan voimakas neiti. Feminiininen pää.
Kaunis, lempeä ilme. Huuli- ja kirsupigmentti saisi olla voimakkaampi. Erinomainen ylälinja,
raajaluusto ja rungon muoto. Tasapainoisesti kulmautunut. Kääntää edestä hieman varpaita sisään,
muuten liikkuu erittäin hyvin. Rauhallinen käytös. Oikea karvanlaatu.
Bernario Ijada Zhen Yu 56424/12 NUO H
1v8kk. Erittäin pienikokoinen, matalaraajaista vaikutelmaa antava neiti. Kaunis nartun pää. Purenta
ok. Kauniit silmät. Voimakas kaula. Riittävä eturinta ja raajaluusto. Aavistuksen etupainoinen
etuosa. Hyvin kulmautunut takaa, oikea rungon muoto. Hieman pitkä lanne. Tänään kovin niukassa
turkissa. Sujuva liikunta, hyvä draivi. Ystävällinen käytös. Pieni koko pudottaa palkintosijaa.
Bernarossa Mermaid 56917/12 NUO ERI1
21kk. Voimakas, kuitenkin narttumainen. Oikea koko. Feminiininen pää, hyvän muotoiset silmät,
jotka voisivat olla hieman tummemmat. Purenta ok. Erinomainen eturinta ja raajaluusto. Hieman
lyhyt kaula. Voimakas runko. Ylälinja saisi olla parempi sekä seistessä että liikkeessä. Koira jää
aavistuksen etumatalaksi. Sujuva liikunta joka suunnasta. Ystävällinen käytös.
Cissario Bernadine 56359/12 NUO H
1v11kk. Oikea koko ja mittasuhteet sekä sukupuolileima. Kokonaisuudessaan hieman kapeaksi
jäävä feminiininen pää. Tummat silmät. Purenta ok. Toivoisin lisää pigmenttiä. Hyvä kaula ja
eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Riittävä luusto. Koira on ruokaa rakastavassa kunnossa.
Aavistuksen jyrkkä lantio. Liikkuu erittäin leveästi edestä ja turhan lyhyellä askeleella takaa. Olisi
edukseen hoikemmassa kunnossa. Ystävällinen käytös.
Moravian Hurricane Fantasia 26887/13 NUO EH2
1,5-vuotias. Muuten varsin hyvänmallinen, mutta tässä vaiheessa kehitystä vielä kapeaksi jäävä.
Feminiininen pää, keskiruskeat silmät. Purenta ok. Pigmentti saisi olla mustempi. Hyvä kaula.
Eturinta tarvitsee vielä reilusti aikaa voimistuakseen. Hyvä raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset.
Hyvä runko. Liikkuu hyvällä teholla, mutta tippuu tänään liikkeessä edestä alas ja takaliikkeen
tasapaino on hieman hakusessa tänään. Ystävällinen käytös.
Berngeist Unelias 31256/12 AVO H
2-vuotias. Tänään kovin kevyen kokonaisvaikutelman antava, erittäin niukassa turkissa esiintyvä
neiti. Hyvät pään muodot muuten, mutta kokonaisleveyttä saisi olla enemmän. Keskiruskeat silmät.
Purenta ok. Eturinta saisi olla voimakkaampi, kuten myös raajaluusto. Oikea rungon muoto.
Hieman pitkä lanne. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä, ystävällinen käytös.
Cei-Cei Fiorano 41031/11 AVO ERI3
3-vuotias. Erinomainen tyyppi. Oikea koko. Hyvät mittasuhteet ja voimakkuus sekä
sukupuolileima. Kaunis nartun pää. Keskiruskeat, pyöreät silmät. Purenta ok, kuluneet
alaetuhampaat. Voimakas, hieman lyhyt kaula. Hyvä eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä rungon muoto ja karvanlaatu. Tan-väri voisi olla syvempi.
Valkoinen nousee etujalkojen takana turhan korkealle. Sujuva liikunta. Ystävällinen käytös.

Luminara Vom Ruederthal 14241/13 AVO ERI1 SA PN4
3-vuotias. Erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet ja vahvuus sekä sukupuolileima. Hyvä kallo.
Kuono-osa voisi olla hieman paremmin täyttynyt silmien alta ja pigmentti saisi olla tummempi.
Purenta ok. Hyvä kaula ja selkä sekä raajaluusto. Niukka eturinta. Paremmin kulmautunut takaa
kuin edestä. Oikea rungon muoto, hyvä lanne. Hieman lyhyt häntä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa,
muuten hyvin. Ystävällinen käytös.
Milbu Wanted 41220/13 AVO ERI2
2,5-vuotias. Oikea koko ja mittasuhteet. Sopiva voimakkuus. Selkeä sukupuolileima. Feminiininen
pää, jossa hyvät mittasuhteet, mutta kuono-osa saisi olla paremmin täyttynyt silmien alta.
Keskiruskeat oikeanmuotoiset silmät. Purenta ok. Kaunis ylälinja. Paremmin kulmautunut takaa
kuin edestä. Eturintaa voisi olla hieman enemmän. Kokoon sopiva raajaluusto. Erittäin hyvä
liikkuja. Loistava draivi kuumassa kelissä. Ystävällinen käytös.
Muddlehead’s Amore La Ragazza 27638/12 AVO EH
2,5-vuotias. Erittäin hyvän tyyppinen. Juuri riittävän kokoinen neiti. Feminiininen pää, jossa saisi
olla parempi otsapenger. Pigmentti voisi olla mustempi. Keskiruskeat, oikeanmuotoiset silmät.
Voimakas kaula. Kokoon sopiva raajaluusto. Hieman etuasentoinen etuosa. Hyvä runko ja
karvanlaatu. Takakannukset. Liikkuu tehokkaasti, hyvällä askelpituudella. Ystävällinen käytös.
Pandemian Dos Vancos 27433/11 AVO EH4
4-vuotias. Pienikokoinen, sopivan voimakas, hieman matalaraajaisen kokonaisvaikutelman antava
feminiininen narttu. Kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä eturinta ja raajaluusto. Oikea rungon muoto.
Kulmaukset voisivat olla hieman voimakkaammat. Esitetään erinomaisessa lihaskunnossa.
Takakannukset. Sujuvat, tehokkaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Bernario Chinon 43038/08 VAL ERI2
6-vuotias. Erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Oikea voimakkuus.
Feminiinen pää. Keskiruskeat, hyvänmuotoiset silmät. Pigmentti voisi olla voimakkaampi. Purenta
ok. Voimakas kaula. Hyvä eturinta. Ulkokierteiset eturaajat. Kokoon sopiva luusto. Varsin pyöreä
runko. Hyvin kulmautunut. Selkä voisi olla hieman tiiviimpi. Liikkuu hyvin muuten, mutta hieman
jäykästi edestä. Ystävällinen käytös.
Vuorenpeikon Four Rose’s 25706/12 VAL ERI1 SA PN1 VSP
2,5-vuotias. Erinomainen tyyppi, koko ja voimakkuus. Feminiininen pää, jossa sopiva voimakkuus.
Riittävä otsapenger. Hyväasentoiset korvat. Silmät saisivat olla tummemmat ja pigmentti
voimakkaampi. Erinomainen ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Kokoon sopiva raajaluusto. Hyvä
eturinta. Kääntää aavistuksen etutassuja sisään. Muuten liikkuu erinomaisesti ja esiintyy kauniisti.
Ystävällinen käytös.
Riccarron One Smiling Sun 52418/05 VET ERI1 SA PN2 SERT VET-ROP
Lähes 9-vuotias, pienikokoinen, erinomaista tyyppiä oleva hyvällä mittasuhteilla ja oikealla
sukupuolileimalla varmistettu charmantti leidi. Feminiini, lempeäilmeinen, hyvällä mittasuhteilla
varustettu nartun pää. Purenta ok. Tasapainoisesti kulmautunut. Riittävä eturinta. Kokoon sopiva
raajaluusto. Oikea rungon muoto. Aavistuksen pitkä lanne ja lyhyt häntä. Liikkuu edelleen
erinomaisesti. Ystävällinen käytös.

