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FI14305/16 Lider Van St-Niklas PEN2
8kk, vankkaluustoinen urospentu, jolla nyt jo tilava runko. Karvapeite vähän vaiheessa. Kaunis
väritys. Vahva uroksen pää. Hyvä profiili. Tummat silmät. Hieman etuasentoinen lapa. Hieman
jäykät ranteet. Kääntää mielellään etutassujaan ulospäin. Riittävästi kulmautunut takaa. Sujuvat
liikkeet, askelpituutta voisi olla lisää.
FI53804/15 Tassupihan Homeopatix PEN1 KP ROP-pentu
Erinomaista tyyppiä oleva urospentu. Nyt jo tilava runko. Erinomainen vankka raajaluusto. Sopiva
rungon pituus. Ylälinja saa vielä tiivistyä. Vahva hyvän muotoinen pää ja kaunis ilme. Erinomainen
karvapeite ja kaunis väritys. Maatavoittavat liikkeet. Liikkeessä selkä saisi olla tiiviimpi.
Miellyttävä käytös.
FI53632/15 Funatic Fun For Your Life PEN1 KP VSP-pentu
Hyvin kaunis narttupentu, jolla oikeat mittasuhteet ja kokoon sopiva raajaluusto. Kaunis ylälinja,
ilmeikäs nartun pää, jossa kuonon tyvi voisi vielä hieman täyttyä. Maatavoittavat, vaivattomat
liikkeet. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Hyvät käpälät ja häntä. Miellyttävä käytös.
FIN37612/15 Ridon Hennet Uffe JUN ERI2
Tilavarunkoinen juniori, jolla vankka raajaluusto. Erinomainen rinnansyvyys. Vahva uroksen pää,
jossa voisi olla hieman enemmän valkoista. Hyvät silmät ja korvat. Normaalisti kulmautunut edestä
ja takaa. Maatavoittavat, vahvat liikkeet, takaa hieman kinnerahtaat. Miellyttävä käytös.
FIN51339/15 Swissdreams Chewbacca JUN ERI1 SA PU3 VASERT
Hyvin tyylikäs junioriuros, jolla kokoon sopiva raajaluusto ja ikään nähden tilava runko. Kauniit
rungon ääriviivat. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Hyvä pään profiili, kaunis ilme.
Erinomainen karvapeite ja kauniit värimerkit. Sujuva, vaivaton liikunta. Mukava käytös.
FIN55083/14 Bernirannan Cheek NUO ERI1 SA PU4
Erinomaista tyyppiä oleva nuori uros, vankka raajaluusto. Normaalit kulmaukset edessä ja takana.
Vahva uroksen pää, jossa hyvät linjat ja ilme. Kaula voisi olla hieman tyylikkäämpi, muuten hyvät
ääriviivat. Vaivaton liikunta. Kauniit tiiviit käpälät.
FIN55085/14 Bernirannan Commander Casimiro NUO ERI2
Mittasuhteiltaan erinomainen nuori uros. Keskivahva raajaluusto. Kaunis ylälinja. Normaalisti
kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas pää, korostunut otsapenger. Kuono-osa voisi olla hieman
lyhyempi. Hyvät silmät ja korvat. Sujuva, vetävä liikunta. Mukava käytös.
FIN52669/13 Bernirannan Benny AVO EH2
Hyvin vankkaluustoinen ja tilavarunkoinen uros, joka tekee etenkin liikkeessä matalaraajaisen
vaikutelman. Hyvin syvä rintakehä. Leveä eturinta. Vahva uroksen pää. Silmät voisivat olla astetta
tummemmat. Hyvät korvat. Seistessä ja liikkeessä kääntää etutassuja ulospäin. Kyynärpäät voisivat
olla tiiviimmät. Hyvä, leveä reisi. Kantaa hyvin häntänsä.
FIN47246/13 White Coastal Leo AVO ERI1 SA PU2 SERT
Sopivan vankkaluustoinen. Mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla kaunis ylälinja. Hyvät pään
linjat, kaunis profiili. Hieman lyhyt kaula. Erinomainen karvapeite ja kaunis väritys. Hyvin
kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu sujuvasti. Miellyttävä käytös.
FIN59944/10 Life Spring’s Qasimir VAL ERI2 SA
Tyypiltään erinomainen, tilavarunkoinen uros, jolla vankka raajaluusto. Normaalit kulmaukset
edessä ja takana. Vankka uroksen pää, jossa sopiva vahvuus ja kauniit linjat. Kaunis väritys.
Puuttuvasta hampaasta esitetty todistus. Maatavoittava, vahva liikunta. Temperamentikas käytös.
FIN13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI1 SA PU1 ROP
Erinomaista tyyppiä oleva uros. Tilava runko, keskivahva raajaluusto. Normaalisti kulmautunut
edestä ja takaa. Erinomainen karvanlaatu ja karvapeite. Hyvälinjainen pää. Silmät voisivat olla
astetta tummemmat. Vankka alaleuka ja hyvä profiili. Tehokas, maatavoittava liikunta.
Temperamentikas, mukava käytös.

FI22161/15 Alppililja Ancelina JUN EH2
Hyvin feminiininen juniori, jolla kokoon riittävä raajaluusto. Sopiva rungon pituus. Hyvin
kulmautunut edestä, vaatimattomammin takaa. Kauniit tiiviit käpälät. Hyvä karvanlaatu ja kaunis
väritys. Hyvä kallon muoto, mutta hyvin jyrkkä otsapenger. Kuonon tyvi saa vielä täyttyä. Hyvät
korvat. Maatavoittavat, vaivattomat liikkeet. Kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät liikkeessä.
Ryhdikäs kokonaisuus.
FI27376/15 Swissdreams Beru JUN ERI1
Erinomaista tyyppiä oleva juniori. Keskivahva raajaluusto. Sopiva rungon pituus. Hyvä pään
profiili, kaunis ilme. Normaalisti kulmautunut edestä, takaa vaatimattomammin. Hieman jyrkkä
lantio. Sujuvat liikkeet. Hyvä häntä. Kaunis väritys.
FIN11045/15 Albern Unihiecca NUO EH3
Kurittomasti, mutta iloisesti tänään esiintyvä nuori narttu, joka esittäjineen kaipaa lisää harjoittelua.
Keskivahva luusto. Hyvät rungon mittasuhteet. Normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä
nuoren nartun pää. Ilmettä häiritsevät hieman punertavat sidekalvot. Kaunis väritys. Liikkeet tänään
poukkoilevat. Avoin käytös.
FI56359/14 Mustetassun Ainokainen NUO ERI1 SA PN4
Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan varsin mainio nuori narttu, jonka ylälinja liikkeessä vielä pehmeä.
Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Ryhdikäs kaula. Vankka, mutta feminiininen pää,
kaunis profiili. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Hyvät sivuliikkeet, takaa hieman kapeat.
Mukava käytös.
FI42672/14 Vinkizz Sensation NUO ERI2
Erinomaista tyyppiä oleva nuori narttu. Tilavarunkoinen, vankkaluustoinen. Kauniit rungon
ääriviivat. Hyväilmeinen pää. Kaunis väritys. Hyvin kulmautunut edestä, vaatimattomammin takaa.
Hieman pitkä häntä. Iloiset liikkeet, sujuvat, kaipaavat hieman lisää tehoa. Mukava käytös.
FI25607/14 Brookbend Faith AVO EH
Vielä nuori narttu. Luustoltaan kevyehkö. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvin kulmautunut edestä ja
takaa. Hyvä väritys. Pää melko kapea. Kevyt kuono-osa. Hyvät silmät ja korvat. Kevyet vaivattomat
liikkeet, jossa saisi olla enemmän tehoa. Hyvä häntä. Miellyttävä käytös.
FI49864/11 Fearless Heart Cimberly AVO EH
Tilavarunkoinen, vankkaluustoinen narttu joka saisi kauttaaltaan olla tiiviimmässä kunnossa. Hyvä
rinnan syvyys. Leveä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä, vaatimattomammin takaa. Hyvä pään
vahvuus. Riittävä otsapenger. Korvat hieman alas asettuneet. Riittävä kaula. Sujuvat liikkeet, joissa
selkä kovin pehmeä. Mukava käytös.
FI14241/13 Luminara Von Ruederthal AVO ERI
Tilavarunkoinen, luustoltaan keskivahva narttu, jolla kaunis ylälinja. Sopiva pään vahvuus, juuri
riittävä otsapenger. Riittävän vankka kuono. Hyvät silmät ja korvat. Hyvin kulmautunut edestä ja
takaa. Maatavoittavat liikkeet, joissa hyvä ryhti. Miellyttävä käytös.
FI37505/13 Maroussia Unique Prinzessa AVO ERI3
Mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Kokoon sopiva raajaluusto. Kauniit rungon ääriviivat. Hyvä
pään vahvuus. Riittävä otsapenger. Hyvät silmät, korvat ja kaula. Normaalisti kulmautunut edestä ja
takaa. Tiiviit käpälät ja hyvä häntä. Liikkuu erittäin hyvin. Miellyttävä käytös.
FI13494/14 Sonza’s Beginner’s Luck AVO ERI4
Tilavarunkoinen, keskivahva, vielä nuori narttu, joka voisi kantaa ryhtinsä paremmin. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Seistessä hyvä ylälinja. Riittävä pään vahvuus suhteessa runkoon.
Kuono voisi olla vankempi. Maatavoittava liikunta, jossa voisi käyttää kintereitään tehokkaammin.
Avoin käytös.
FI17616/14 Swissdreams Ahsoka AVO ERI
Vielä nuori narttu, jolla kaunis ylälinja. Esitetään tänään vaatimattomassa karvapeitteessä. Kokoon
sopiva raajaluusto. Hyvät käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät pään pituuksien

suhteet, alaleuka voisi olla vankempi. Pää voisi vielä vahvistua. Hyvä kaula. Hyvät sivuliikkeet.
Takaa hieman kapeat liikkeet. Miellyttävä käytös.
FI29537/14 Vuorenpeikon Josephine AVO ERI1 SA PN2 SERT FI MVA
Erinomaista tyyppiä oleva nuori narttu. Vankka raajaluusto. Hyvät rungon mittasuhteet. Kaunis
ylälinja. Syvä rintakehä, leveä eturinta. Vahva hyvälinjainen nartun pää. Kaunis ilme. Ryhdikäs
kaula. Liikkuu erittäin hyvin. Miellyttävä käytös.
FI18849/13 Xantran Elysium Estelle AVO ERI2 SA
Erinomaista tyyppiä oleva tilavarunkoinen narttu, jolla voisi olla aavistuksen lisää raajakorkeutta.
Hyvä raajaluusto, normaalit kulmaukset edessä ja takana. Vahva pää, jossa riittävä otsapenger.
Vahvat leuat. Hyvin asettuneet korvat. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Maatavoittava,
vaivaton liikunta. Miellyttävä käytös.
FI49003/10 Funatic Now I’m Stepping Out VAL ERI2
Erinomaista tyyppiä oleva narttu. Hyvät mittasuhteet rungossa. Kaunis ylälinja. Sopiva raajaluusto.
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät pään linjat, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä.
Ryhdikäs kaula. Liikkuu erittäin hyvin.
FI19693/10 Maroussia Priyanka VAL ERI1 SA PN1 VSP
Hyvin tasapainoinen, erinomaista tyyppiä oleva narttu. Kauniit rungon ääriviivat, hyvä raajaluusto.
Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kaunisilmeinen, oikeanmallinen nartun pää. Kaunis profiili.
Hyvä kaula. Tiivis selkä. Liikkuu erittäin hyvin.
FI26671/09 Vinkizz Original VAL ERI3
Tilavarunkoinen, vankkaluustoinen narttu joka esitetään hyvin taitavasti. Kauniit pään linjat, hyvä
ilme. Erinomainen raajaluusto. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Liikkeessä voisi olla
tiiviimmässä kunnossa. Vaivattomat liikkeet, seistessä parempi ryhti. Miellyttävä käytös. Toivoisin
hieman lisää raajakorkeutta.
FIN39881/07 Kultakuumeen Brita VET ERI1 SA PN3 VASERT VET-ROP
Tyypiltään erinomainen, hienossa kunnossa esitetty 9-vuotias. Keskivahva raajaluusto. Hyvä
rungon tilavuus. Hyvälinjainen, riittävän vahva pää, jossa silmät voisivat olla astetta tummemmat.
Hyvä kaula. Riittävän tiivis selkä. Vaivattomat liikkeet. Miellyttävä käytös.

