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FI55529/16 Latolly Top Lucky Prince PEN1 KP ROP-PEN 

Erittäin hyvän kokoinen, kaunis linjainen, vahva luustoinen pentu. Hyvä pään profiili. Oikea 

purenta ja oikea silmien väri muoto. Kulmautuneet raajat. Iän mukainen ylä- ja alalinja. 

Rauhoituttuaan liikkuu erittäin lupaavasti. Hyvä laatuinen pennun karva. Avoin, iloinen, reipas 

luonne. 

FI36598/16 Matildan Ilmar O JUN EH2 

Sopivan kokoinen. Hyvät rungon mittasuhteet sekä luuston vahvuus. Hyvä pään profiili. Kuonon 

tulee vahvistua. Hieman löysyyttä alahuulissa. Vielä kovin kapea edestä. Kääntää eturaajojaan 

ulospäin. Turhan pysty välikämmen. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kovin löysästi 

liikkuu edestä, ahtaasti takaa. Tarvitsee runsaasti aikaa. 

FI27235/16 Vuorenpeikon Pramia JUN ERI1 

Pienehkö, hieman pitkärunkoisen vaikutelman antava juniori. Hyvä pään profiili, jossa turhan 

paljon poskia, löysää huulinahkaa. Keskiruskeat silmät. Suun pigmentti saisi olla parempi. Hyvä 

raajaluusto sekä kulmaukset. Ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta. Hyvä ylä- ja alalinja. Pehmeä 

kaula. Vielä hieman löysyyttä etuliikkeissä ja ahtautta takana. Hyvä avoin luonne. 

FI51029/15 Bollbölen Rembrandt NUO EH2 

Hyvän kokoinen. Hyvät, hieman pitkät rungon mittasuhteet. Hyvä luuston vahvuus. Urosmainen 

pää, jossa vahva kuono-osa. Tummat silmät. Purenta ok. Suupigmentti saisi olla parempi. Vielä 

turhan kapea edestä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä alalinja. Selässä vielä pehmeyttä. 

Liikkuu edestä hyvin. Taka-askeleen pituus tulisi olla pidempi. Liikkeessä selän pehmeys korostuu. 

FI43783/15 Mettänpeikon Le Genda Arinen NUO ERI1 

Kookas. Sopivat rungon mittasuhteet. Erittäin hyvä luuston vahvuus. Hyvä uroksen pää. Oikea 

purenta. Suun pigmentti saisi olla parempi. Hyvä silmien muoto ja väri. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Hyvät rungon linjat. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Vielä pehmeyttä selässä. 

Saisi liikkua tehokkaammin ja hieman paremmalla askelpituudella. 

FI15673/15 Cheerful Black Colbert Napoleon AVO ERI1 SA PU3 SERT 

Hyvän kokoinen. Vankka runkoinen. Hyvät rungon mittasuhteet ja raajojen luusto. Hyvä uroksen 

pää. Oikea purenta. Suun pigmentti saisi olla parempi. Tasapainosesti kulmautuneet raajat. Hyvä 

ylä- ja alalinja seistessä. Hyväkuntoinen karvapeite. Hyvät värimerkit. Avoin ja ryhdikäs 

esiintyminen. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hieman ahtautta takana. 

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI3 

Kookas. Vahva luustoinen. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Kuono-osa saisi olla 

täyttyneempi silmien alta. Oikea purenta. Kovin pienet alaetuhampaat. Suun pigmentti saisi olla 

parempi. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Saisi liikkua tehokkaammin ja 

pidemmällä askelpituudella. 

FI13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI2 SA PU2 



Sopivan kokoinen. Vahva luustoinen. Hyvät rungon mittasuhteet. Voimakas uroksen pää. Oikea 

purenta. Hyvä etuosa sekä rungon linjat. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä karva ja 

värimerkit. Liikkuu hyvällä askelpituudella, joskin hieman löysyyttä edessä. Hyvä rauhallinen 

luonne. 

FI25700/12 Vuorenpeikon Famous VAL ERI1 SA PU1 ROP 

Hyvän kokoinen, vankka luustoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Vahva uroksen pää. 

Oikea purenta. Turhan pienet etuhampaat. Suun pigmentti saisi olla parempi ja alahuulet tiiviimmät. 

Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Liikkuu erittäin 

hyvällä askelpituudella, joskin hieman löysästi edestä. Erinomainen itsevarma luonne. 

FI36597/16 Matildan Inga O JUN EH1 

Hyvän kokoinen, narttumainen. Hyvät rungon mittasuhteet sekä luuston vahvuus. Vielä hieman 

kevyt pää. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Silmäluomet saisi olla tiiviimmät. Etuosa ei vielä 

täysin kehittynyt. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkuu 

riittävällä askelpituudella, joskin kovin löysästi edestä. Hyvä iloinen, reipas luonne. 

FI13993/16 Matildan Juulia L JUN EH2 

Sopivan kokoinen. Tässä vaiheessa takakorkean vaikutelman antava. Feminiininen pää. Oikea 

purenta. Hieman löysyyttä suu pielissä. Riittävästi kulmautunut edestä, paremmin takaa. Tässä 

vaiheessa selkä antaa periksi seistessä ja liikkeessä. Hyvä alalinja. Hyvä karva ja värimerkit. 

Ystävällinen avoin luonne. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä. Köyristää lannettaan. 

FI10755/16 Goldbear´s Chardonnay NUO ERI1 SA PN2 VASERT 

Erittäin hyvän kokoinen ja tyyppinen. Hyvät rungon mittasuhteet ja raajojen luusto. Feminiininen 

pää. Kuono-osa voisi olla täyttyneempi silmien alta. Oikea purenta. Hyvin kehittynyt eturinta. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä karva ja värimerkit. Liikkuu 

joustavalla, hyvän pituisella askeleella. Hyvä rauhallinen käytös. 

FI20436/15 Lystinallen Iki Ihana AVO ERI2 

Hyvän kokoinen. Erinomaisen hyvät mittasuhteet sekä raajojen luusto. Feminiininen pää, jossa 

oikea purenta. Tummat silmät. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä alalinja. Selkä antaa vielä 

hieman periksi. Liikkuu riittävällä askelpituudella, joskin löysästi edestä. Avoin ystävällinen 

luonne. 

FI29429/15 Tza Tza Tzasmine AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP 

Hyvän kokoinen. Hyvä raajojen luusto sekä rungon mittasuhteet. Vahva nartun pää, jossa oikea 

purenta. Kauniit tummat silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä 

karvapeite ja värimerkit.  Voisi liikkua hieman tehokkaammin. Riittävä askelpituus. Hyvä 

rauhallinen käytös. 

FI18848/13 Xantran Effulgent Eleonora AVO H 

Sopivan kokoinen. Tänään liian tuhdissa kunnossa oleva. Sopivat rungon mittasuhteet sekä raajojen 

luusto. Feminiininen pää, jossa oikea purenta ja tummat silmät. Kovin löysät ylä- ja alalinjat. 

Laineikas karvapeite. Vaaleahkot värimerkit. Avoin rauhallinen käytös. Koiran yleiskunnosta 

johtuen ylälinja rullaa voimakkaasti. Koira ei tänään parhaassa kunnossa. 


