20150125 Turku KV, ERIKSSON EVA
Tulipános Berni Newsmaker 17517/14 JUN ERI1 SA
Urosmainen juniori uros. Hyvän mallinen pää, oikea purenta, hieman punottavat silmät. Hyvin asettuneet
korvat. Hyvä kaula, ikäisekseen erinomainen runko ja luusto. Hienot tassut. Hyvät kulmaukset. Vapaat
liikkeet joissa hyvä askel. Hieman epävakaa edestä. Hyvät värimerkit ja turkki.
Werner Wix Texas 38553/13 JUN EH2
9kk. juniori uros joka todennäköisesti vielä kasvaa. Hieman takakorkea. Miellyttävä pää ja ilme, tummat
silmät. Riittävä kaula. Erittäin hyvä runko ja luusto. Erittäin jyrkkä lantio ja niukat takakulmaukset
aiheuttavat sidotun askeleen. Hyvät värimerkit ja turkki.
Alpigiano Juvel Jörgen 19660/13 NUO ERI1 SA
Urosmainen nuori uros jolla erinomainen koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää, tummat silmät ja hyvä ilme.
Voimakas kaula. Erinomainen runko ja luusto. Hyvät kulmaukset. Vapaat liikkeet ja vapaat sivuliikkeet.
Takaosa saisi kuitenkin olla vakaampi. Hyvät värimerkit ja turkki.
Funatic Hold Your Horses 54339/13 NUO ERI2
Miellyttävä nuori uros jolla hyvä tasapaino. Hyvän mallinen pää, tummat silmät. Hyvä kaula. Erittäin hyvä
runko ja luusto. Vielä on aikaa kehittää oikea voimakkuus. Hyvät kulmaukset. Vapaat liikkeet joissa oikea
askelpituus. Hyvät värimerkit. Hyvin esitetty.
Funatic In Love 35558/13 NUO ERI3
Urosmainen nuori uros. Hyvän mallinen pää, vielä melko pyöreä kalloltaan. Tummat silmät. Voimakas
kaula. Erittäin hyvä runko ja luusto. Hyvä selkä ja risti. Riittävät kulmaukset. Liikkuu hieman jäykästi takaa
saisi olla parempi jousto muilta osin hyvin. Hyvät värimerkit ja turkki.
Matildan Mattias Å 43494/13 NUO EH
Urosmainen nuori uros jolla miellyttävä kokonaisuus. Hyvä pää, tummat silmät. Erittäin hyvä runko hyvä
luusto. Hieman lyhyt risti ja niukahkot takakulmaukset. Etuosan tulee kehittyä. Liikkuu hieman rajoittuneella
askelpituudella ja on melko löysä. Hyvät värimerkit ja turkki.
Vuorenpeikon Haralt 43503/13 NUO ERI4
Urosmainen nuori uros. Hyvän mallinen pää ja ilme. Erittäin hyvä runko ja luusto mutta hieman pitkä
lanneosaltaan. Hieman lyhyt risti. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin mutta hieman ahtaasti takaa. Hyvät
värimerkit ja turkki.
Black Amiikos Rigobert Redert 44698/09 AVO ERI3
Urosmainen erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Hyvän mallinen pää ja ilme. Tummat silmät. Erittäin
hyvä runko ja luusto. Hyvä selkä ja risti. Riittävät takakulmaukset. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin. Hyvä
turkki.
Bom Bom’s Deinhard 30174/12 AVO ERI2 SA
Tasapainoinen uros jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvän mallinen pää, tummat silmät. Voimakas kaula.
Erittäin hyvä runko ja luusto. Hienot kulmaukset. Hyvä selkä ja risti. Vapaat terveet liikkeet. Hieman runsaat
värimerkit naamassa, muilta osin hyvät värimerkit ja turkki. Hyvin esitetty. Saisi olla numeroa suurempi ja
voimakkaampi.
Fridkullas Ännu Än Triumph 44348/12 AVO ERI4
Urosmainen kaunispäinen ja ilmeinen uros. Tummat silmät. Voimakas kaula, erinomainen runko ja luusto.
Hieman niukat takakulmaukset. Hyvät värimerkit ja turkki. Liikkuu hieman rajoittuneella askeleella takaa
muilta osin hyvin. Esiintyy hyvin.
Fridkullas Äntligen Än Ädelsten 44350/12 AVO EH
Urosmainen. Hyvän mallinen pää ja ilme. Voimakas kaula. Erittäin hyvä runko ja luusto. Hieman korkealle
kiinnittynyt häntä jota kantaa ylpeästi. Hyvät takakulmaukset. Hyvät värimerkit ja turkki. Liikkuu hyvin
sivusta mutta löysästi ja epävakaasti edestä.
Goldbear’s Willegalle 53752/12 AVO EH
Urosmainen. Hyvän mallinen pää, riittävän tummat silmät. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Voimakas
kaula. Erinomainen runko ja luusto. Hyvä selkä ja risti. Liikkuu levein löysin askelin ja epävakaasti ja
kapeasti takaa. Hyvä askelpituus sivusta. Hyvät värimerkit. Hyvä sivuaskel.
Hexa-Han Casper 54506/11 AVO EH
Urosmainen keskikokoinen uros. Hyvän mallinen pää, tummat silmät. Riittävä kaula. Eturinta saisi olla
voimakkaampi. Hyvä runko ja luusto. Melko luisu lantio. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella.

Hyvät värimerkit ja turkki. Kokee kehässä olon epämiellyttäväksi ja tarvitsee enemmän harjoitusta
esiintyäkseen edukseen.
Valkeakoivun Frodo 13519/13 AVO ERI1 SA PU2 VASERT VARACA
Urosmainen tasapainoinen uros. Hyvän mallinen pää ja hyvä ilme. Tummat silmät. Kallo saisi olla
tasaisempi. Voimakas kaula. Erinomainen runko, luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella ja
tasapainolla. Hyvät värimerkit ja turkki.
Kultaruskan Ace-Of-Spades 19089/12 VAL ERI
Urosmainen tasapainoinen uros. Hyvän mallinen pää, tummat silmät ja voimakas kaula. Erittäin hyvä runko
ja luusto hieman lyhyt risti. Hyvät takakulmaukset. Hieman löysät kyynärpäät ja epävakaa etuosa. Liikkuu
erittäin hyvin sivusta. Hyvät värimerkit, riittävä turkki.
Life Spring’s Qasimir 59944/10 VAL ERI2 SA PU3
Urosmainen hyvän kokoinen uros. Hyvän mallinen pää, tummat silmät. Voimakas kaula, erinomainen runko
ja luusto. Hyvä selkä, risti ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Hieman löysästi edestä. Hyvät
värimerkit ja erittäin hyvä turkki.
Lipasun Luckyman 38109/09 VAL ERI SA
Urosmainen erittäin hyvän kokoinen uros. Hyvän mallinen kaunis pää, hyvä ilme. Riittävä kaula,
erinomainen runko ja luusto. Hyvät kulmaukset. Hieman epävakaa etuosa, liikkuu muilta osin hyvin. Hyvä
turkki ja värimerkit.
Nöklebyåsens Ådne NO37507/11 VAL ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP FIMVA
Voimakas uros jolla erinomainen kokonaisuus. Hyvän mallinen pää, tummat silmät. Voimakas kaula.
Erinomainen runko, luusto ja kulmaukset. Korrektit värimerkit joskin melko niukat valkoiset merkit. Hyvä
turkki. Liikkuu erittäin hyvin sivusta hieman ahtaasti takaa. Hyvin esitetty.
Riccarron Rico Enrico 19317/12 VAL ERI
Urosmainen erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Hyvän mallinen pää jossa hyvä ilme. Kallo saisi olla
voimakkaampi. Voimakas kaula. Erittäin hyvä runko ja luusto. Riittävä eturinta. Hyvät kulmaukset. Liikkuu
hyvällä sivuaskeleella hieman ahtaasti edestä. Hyvä turkki ja värimerkit.
Vuorenpeikon Famous 25700/12 VAL ERI3 SA
Hyvin liikkuva valio uros. Urosmainen kokonaisuus. Hyvän mallinen pää jossa runsaasti valkoista.
Erinomainen runko ja luusto. Hyvät kulmaukset. Muilta osin hyvät värimerkit ja hyvä turkki.
Zweierteam Ulmus 38031/12 VAL ERI4 SA
Tasapainoinen uros. Urosmainen hyvän mallinen pää, tummat silmät. Erinomainen runko ja luusto, hienot
kulmaukset. Hyvät värimerkit, ei parhaassa karvassa tänään, mutta turkki on tulossa. Terveet liikkeet joissa
hyvä askelpituus.
Bernandos Aygon 42441/06 VET EH2
8,5v. veteraani uros. Hyvän mallinen pää, tummat silmät. Kaula saisi olla pidempi. Erittäin hyvä runko ja
luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Ihana herrasmies.
Bernarossa Cherokee 40632/06 VET ERI1 SA PU4 VSP-VET
8,5v. urosmainen veteraani uros joka on erinomaisessa kunnossa. Hyvä pää tummat silmät. Voimakas kaula.
Riittävä lapakulma. Erinomainen runko ja luusto, hienot kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hieman runsas
valkoinen väritys yhdessä eturaajassa muilta osin hyvä väritys ja turkki. Pitkä häntä.
Berndante Fabricio 36530/06 VET H
Pieni narttumaisen vaikutelman antava veteraani uros. Sukupuolileima saisi olla parempi. Hyvän mallinen
pää, tummat silmät. Hyvä kaula. Esitetään hieman kevyessä kunnossa. Liikkuu hyvin. Saisi olla selvästi
kookkaampi ja urosmaisempi. Palkinto johtuen sukupuolileimasta.
Frodo V.D Buut Vrij Hoeve 57170/07 VET EH3
8,5 v. veteraani uros joka saisi olla isompi ja omata paremman sukupuolileiman. Pää saisi olla
voimakkaampi, tummat hienot silmät. Hyvä kaula. Hyvä runko, erinomainen luusto. Hieman nokiset tanmerkit muilta osin hyvät värimerkit. Runsas turkki. Liikkuu hyvin.
Sonza’s Beginner’s Luck 13494/14 JUN ERI1 SA PN3 VASERT
Erittäin miellyttävä juniori narttu. Erinomainen kokonaisuus. Narttumainen pää, tummat silmät. Riittävä
kaula. Erinomainen runko ja luusto ikäisekseen. Hyvä selkä, risti ja takakulmaukset. Hyvät värimerkit.
Tasapainoinen narttu joka liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin. Lupaava tulevaisuus.
Swissdreams Ahsoka 17616/14 JUN EH4

Suloinen juniori narttu jolla hyvän mallinen pää ja joka tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Tummat silmät. Hyvä
kaula. Erittäin hyvä runko ja luusto. Selkä saisi olla napakampi. Hieman lyhyt rungon mittasuhteilta. Hienot
takakulmaukset. Kevyet liikkeet. Tasaiset hienot värimerkit. Hyvä turkki.
Vuorenpeikon Jacqueline 29536/14 JUN ERI2
Narttumainen hyvän kokoinen juniori narttu. Hyvä pää, tummat silmät. Voimakas kaula. Ehtii vielä kehittää
etuosaansa ja eturintaansa. Erittäin hyvä runko ja luusto. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella
sivusta melko epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja värimerkit.
Vuorenpeikon Josephine 29537/14 JUN ERI3
Miellyttävä juniori narttu jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvän mallinen pää. Hyvä kaula. Erittäin hyvä
runko ja luusto. Hyvä selkä, hieman lyhyt lantio. Riittävät kulmaukset. Hyvät värimerkit. Lupaava turkki.
Kevyet liikkeet jotka saisivat tulla vakaammiksi edestä.
Alpigiano Juvel Julia 19662/13 NUO EH3
Miellyttävä nuori narttu. Hyvä tasapaino. Narttumainen pää hyvä ilme. Riittävä kaula. Erittäin hyvä luusto ja
runko. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta melko jäykkä etuosa. Hyvät värimerkit. Riittävä
turkki.
Berondan Daydream 39065/13 NUO ERI2
Kehittynyt nuori narttu jolla hyvä tasapaino. Narttumainen pää, hyvä ilme. Hieman pitkä kuono-osa.
Voimakas kaula. Erinomainen runko ja luusto. Hyvät kulmaukset. Vapaat liikkeet joissa hyvä askelpituus .
Hyvä turkki ja värimerkit. Hyvin esitetty.
Xantran Elysium Estelle 18849/13 NUO ERI1 SA PN2 SERT VARACA
Puhutteleva nuori narttu joka on kokonaisuudeltaan erinomainen. Hyvän mallinen pää joka saa vielä kehittyä
kallon osalta. Hyvä kaula. Erinomainen runko ja luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkki ja
värimerkit. Vapaat liikkeet. Hyvin esitetty.
Bernarossa Mermaid 56917/12 AVO EH
Narttumainen tasapainoinen narttu jolla saisi olla hieman enemmän itseluottamusta ja esiintyä enemmän
edukseen. Hyvän mallinen pää, tummat silmät. Hyvä kaula. Erinomainen runko ja luusto. Riittävä turkki.
Hyvät värimerkit. Hyvät kulmaukset takana. Liikkuu hyvällä askeleella.
Berondan Autumn Princess 50804/08 AVO ERI3 SA
Kehittynyt narttu joka on kokonaisuudeltaan erinomainen. Hyvän mallinen pää jossa kaunis ilme. Riittävä
kaula. Erinomainen runko ja luusto, hienot kulmaukset. Hyvät värimerkit, runsas turkki. Liikkuu hyvin
edestä ja takaa riittävällä askeleella. Hyvin esitetty.
Berondan Blackbeauty 60524/09 AVO ERI1 SA
Puhutteleva hyvin liikkuva narttu joka on kokonaisuudeltaan erinomainen. Hyvän mallinen pää, tummat
hienot silmät. Voimakas kaula, erinomainen runko ja luusto. Tasapainoinen kokonaisuus. Hienot
kulmaukset. Hyvät värimerkit hieno turkki. Hyvin esitetty. Erittäin puhutteleva kokonaisuus.
Bom Bom’s Dooleys 30178/12 AVO ERI
Voimakas hieman matalaraajainen narttu. Puhutteleva kokonaisuus. Hyvän mallinen pää, tummat silmät.
Hyvä kaula. Erinomainen runko ja luusto, hienot kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä turkki ja
värimerkit. Saisi olla hieman raajakkaampi.
Cei-Cei Grace Kelly 42671/12 AVO ERI4
Tasapainoinen puhutteleva narttu. Kokonaisuudeltaan erinomainen. Hyvän mallinen pää, tummat silmät.
Hyvä kaula erinomainen runko ja luusto. Selkä saisi olla napakampi. Kevyet liikkeet joissa hyvä sivuliike
hieman löysä edestä. Riittävä turkki hyvät värimerkit.
Chic Choix Bella Cara Von Zwiss 52825/12 AVO EH
Kehittynyt narttu joka antaa matalaraajaisen vaikutelman. Hyvän mallinen pää, tummat silmät. Hyvä kaula,
erinomainen runko ja luusto mutta hieman pitkä lanneosa. Hienot takakulmaukset. Hyvät turkki ja
värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta, palkinto johtuu matalaraajaisuudesta.
Chic Choiz Bella Zara Von Zwiss 52826/12 AVO ERI
Miellyttävä narttu jolla erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvän mallinen pää, ihana ilme. Hyvä kaula
erinomainen runko ja luusto. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin sivusta hieman ahtaasti takaa.
Riittävä turkki hyvät värimerkit.
Fridkullas Yade 38749/09 AVO ERI
Voimakas narttu. Hyvä pää joskin hieman pitkä kuono-osaltaan. Tummat silmät. Voimakas kaula joka voisi
olla hieman pidempi. Erinomainen runko ja luusto. Riittävä lapakulmaus, hyvä takaosa. Liikkuu hyvällä
askeleella sivusta. Hyvä turkki ja värimerkit.

Hallegria Du Jardin Des Muses LOF54400/0 AVO EH
Narttumainen. Hyvän mallinen pää, miellyttävä ilme. Kaula voisi olla pidempi. Erittäin hyvä runko ja hyvä
luusto. Hieman lyhyet rungon mittasuhteet. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella. Hyvä turkki ja värimerkit.
Hexa-Han Della 49570/12 AVO ERI
Kehittynyt narttu. Hyvän mallinen pää, riittävän tummat silmät. Hyvä kaula, erinomainen runko erittäin hyvä
luusto. Hyvät kulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit. Liikkuu hieman löysästi edestä hyvällä askeleella
sivusta.
Luminara Vom Ruederthal 14241/13 AVO ERI
Narttumainen erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Hyvän mallinen pää, tummat silmät. Voimakas kaula
erinomainen runko erittäin hyvä luusto. Hieman niukat kulmaukset takana. Hyvä turkki ja värimerkit.
Liikkuu hyvin sivusta hieman kapearaiteisesti takaa.
Maroussia Talina 34725/12 AVO ERI2 SA
Puhutteleva narttu joka on kokonaisuudeltaan ja voimakkuudeltaan erinomainen. Hyvän mallinen pää jossa
hyvä ilme. Hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto. Selkä saisi olla napakampi. Hyvät takakulmaukset..
Vakaat liikkeet joissa hyvä askelpituus. Hyvä turkki ja värimerkit.
Moravian Hurricane Fantasia 26887/13 AVO EH
Narttumainen kehittynyt narttu jolla hyvä pää jossa lempeä ilme. Hyvä kaula, erinomainen runko ja erittäin
hyvä luusto. Hieman lyhyt lantio. Hyvät takakulmaukset. Hyvät värimerkit mutta tänään ei parhaassa
turkissa. Liikkuu hyvin sivusta voisi olla vakaampi edestä.
Ridon Hennet Norah Jones 51625/12 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Ihana valio narttu joka on kokonaisuudeltaan erinomainen. Kaunis hyvän mallinen pää. Erinomainen pää.
Hyvä runko ja luusto, voimakas selkä hyvä lantio. Hienot kulmaukset. Tasapainoiset vapaat liikkeet, Hyvä
turkki ja värimerkit.
Funatic Now I’m Stepping Out 49003/10 VAL ERI4 SA
Erittäin miellyttävä valio narttu joka on kokonaisuudeltaan ja tasapainoltaan erinomainen. Hyvän mallinen
pää. Voimakas kaula erinomainen runko ja luusto. Hienot kulmaukset. Vapaat kevyet liikkeet. Hyvä turkki ja
värimerkit. Heiluttaa jatkuvasti häntäänsä hurmaavasti.
Hermine Hufsetufsa Av Hiselfoss NO43673/10 VAL ERI3 SA
Hyvä runkoinen valio narttu joka on kokonaisuudeltaan erinomainen mutta häivähdyksen matalaraajainen.
Hyvän mallinen kaunis pää. Voimakas kaula. Erinomainen runko ja luusto, hieman pitkä lanneosa. Hyvä
selkä ja lantio samoin kulmaukset. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvät värimerkit. Hyvin esitetty turkki.
Matildan Obladii Onerva 59697/10 VAL ERI2 SA
Terve tasapainoinen valio narttu joka on sangen hyvin liikkuva kauttaaltaan. Hyvä pää, tummat silmät. Hyvä
kaula, erinomainen runko ja luusto. Riittävä turkki hyvät värimerkit. Eturintaa voisi olla hieman enemmän.
Bendoran Adele 28344/06 VET ERI1 SA PN4 ROP-VET
9v. nuori veteraani narttu joka on erinomaisessa kunnossa. Hyvän mallinen kaunis pää. Voimakas kaula,
erinomainen runko ja luusto. Voimakas selkä hyvä lantio. Hienot kulmaukset Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä
turkki ja värimerkit.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VET ERI2
9v. nuori neiti joka on edelleen jäntevässä kunnossa. Hyvän mallinen pää. Voimakas kaula, erinomainen
runko ja luusto. Voimakas selkä. Hyvät värimerkit mutta ruskea väri saisi olla lämpimämpi. Liikkuu erittäin
hyvin.

