
 

 

10.6.2017 Alavus LEILA KÄRKÄS 
 

FI54805/16 Leijonamielen Hei Kultapieni PEN2 KP 

Miellyttävä kokonaisuus. Hyvä pään malli. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä vahva 

luusto. Rintakehä hyvässä kehitysvaiheessa. Liikkuu erittäin tehokkaalla askeleella. 

Aavistuksen pihtikintereinen. Pentukarvassa. Miellyttävä käytös. 

FI54769/16 Mettänpeikon Mani Pula Tio PEN3 

Miellyttävä käytöksinen pentu, jolla hyvä pään malli. Riittävän tummat silmät. Hyvä 

vahva kuono. Hyvä rintakehä. Riittävät etukulmaukset. Paremmin kulmautunut takaa, 

mutta kapea takaliike. Ikään sopiva rintakehä. Sivuliikkeissä saisi olla enemmän 

ulottuvuutta. Pentukarva. 

FI54774/16 Mettänpeikon Mante Limassa PEN4 

Tällä hetkellä hieman matalaraajainen. Kaunis ilmeikäs pää. Hyvät tummat silmät. 

Ylälinjassa pehmeyttä. Niukasti kulmautunut sekä edessä että takaa, mutta liikkuu 

tasapainoisesti hyvällä askelpituudella. Hyvä luusto ja käpälät. Pentukarvassa. Hyvä 

rintakehä ja käytös. 

FI54771/16 Mettänpeikon Mekan Iikka PEN1 KP VSP 

Kaunis tasapainoinen uros, jolla hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä 

tasapainoinen raajarakenne, luusto ja käpälät. Hyvä rintakehä ja eturinta. Liikkuu 

erittäin hyvin. Pentukarvassa. Miellyttävä käytös. 

FI54775/16 Mettänpeikon Missi-O PEN3 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla miellyttäväilmeinen pää. Pää vielä kapea 

mutta oikealinjainen. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset sopivat kulmaukset. Hyvä 

rintakehä ja eturinta, sekä luusto ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. Pentukarvassa. 

Käytös ok. 

FI52890/16 Riccarron Topaz PEN1 KP ROP 

Erinomainen kokonaisuus. Otsapenger saisi olla voimakkaampi, muuten ikäisekseen 

hyvä vahvuus. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja 

käpälät. Sopiva runko ja eturinta. Erinomaiset liikkeet. Pentukarvassa. Iloinen luonne. 

FI50310/16 Sky Paws Brilliant Beauty PEN4 

Vauhdikas narttu, jolla hyvä pään malli. Hyvä ilme. Hieman pehmeyttä ylälinjassa. 

Hyvä rintakehä ja takaosa. Edestä oisi olla hieman paremmin kulmautunut. Liikkuu 

melko hyvin, kunhan malttaa hyppymiseltään, mutta askeleessa saisi olla enemmän 

voimaa. 

FI50311/16 Sky Paws Brilliant Princess PEN2 KP 

Miellyttävä kokonaisuus. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä ylälinja. Tasapainoinen 

raajarakenne. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä rintakehä. Liikkuu muuten hyvin mutta 

takaa kapea. Pentukarvassa. Hyvä käytös. 

FI47527/16 Kultaruskan Dark Shadow JUN EH3 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä pään malli. Sopiva otsapenger. Hieman 

suippo kuono. Hyvä kaula. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä takaosa, 

luusto sekä käpälät. Hyvä eturinta. Rintakehä vielä kapea. Hyvä takaliike. Etuaskel 

jää lyhyeksi. Vielä pentukarvassa. Miellyttävä käytös. 

FI37923/16 Tassupihan Idefix JUN ERI2 SA 



 

 

Iloinen uros, jolla hyvä pään malli. Hieman voimakkaat posket ja alaskiinnittyneet 

korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset hyvät 

kulmaukset, luusto ja käpälät. Kapea takaa, muuten hyvä liike. Karvapeite ok. 

FI27234/16 Vuorenpeikon Pernod JUN ERI1 SA SERT 

Erinomaista tyyppiä oleva uros erittäin hyvä pää. Silmät saisivat olla tummemmat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Ikään riittävä rintakehä ja eturinta. Olkavarsi saisi olla 

viistompi. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvin tehokkaalla askeleella myös 

hyvät etu- ja takaliikkeet. Karva ok. Miellyttävä käytös. 

FI47314/15 Berndante Angel Armand NUO H 

Turhan tukevassa kunnossa esiintyvä uros, jolla jo hieman liian syvä rintakehä. 

Erittäin kaunis pää. Hyvät tummat silmät. Hyvä kaula. Pehmeyttä ylälinjassa. 

Olkavarsi saisi olla viistompi ja takakulmaukset voimakkaammat. Hyvä eturinta. 

Kapea taka-askel. Liikkuu raskaasti, riittävällä askelpituudella. Tänään ylipaino 

häiritsee kokonaisuutta. Karva ok. Hyvä käytös. 

FI49012/15 Black Amiikos Kamillus Kermit NUO H 

Turhan raskas kokonaisuus. Turhan voimakas ja pyöreä kallo. Silmät saisivat olla 

tummemmat. Voimakas otsa. Hyvä kuono. Hyvä eturinta. Raskas runko. Hyvin 

kulmautunut takaa, edestä saisi olla paremmin. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävä 

sivuaskel, takaa kapea, edestä leveä, melova askel. Karvapeite ok. Hyvä käytös. 

FI11917/16 Cheerful Black Daddy Cool NUO EH3 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla muuten hyvä pään malli, mutta otsapenger 

saisi olla voimakkaampi ja silmät tummemmat. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Kovin korkea-asentoinen häntä liikkeessä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja 

käpälät. Sopiva rintakehä ja eturinta. Liikkuu hyvin. Karva ei parhaimmillaan. 

Miellyttävä käytös. 

FI10751/16 Goldbear´s Chevre NUO H 

Kovin pitkärunkoinen uros, jolla liikkeessä häntä kiertyy renkaaksi lähes koskettaen 

selkää. Hyvä pään malli, hieman korkea otsa ja silmät saisivat olla tummemmat. 

Hyvä eturinta. Ylälinjassa pehmeyttä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja 

käpälät. Ikään riittävä rintakehä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä karva. 

Hieman levoton käytös. 

EST03755/15 Latolly Top Johnnie Boy NUO ERI2 SA 
Tasapainoinen uros, jolla erittäin hyvä ilmeikäs pää. Kauniit tummat silmät. Hieman 

lyhyt kaula. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Ikään juuri riittävä eturinta. Hieman 

hoikassa kunnossa. Hieman luisu lantio. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu erittäin 

hyvin tehokkaalla askeleella. Hyvä karva. Iloinen käytös. 

FI43783/15 Mettänpeikon Le Genda Arinen NUO ERI1 SA 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla vahva uroksen pää. Hyvät tummat silmät. 

Vahva kuono. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset 

riittävät kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvin, yhdensuuntaiset 

edestä ja takaa. Hyvänlaatuinen karvapeite. Miellyttävä käytös. Hyvä leveä lantio. 

FI53322/15 Sky Paws Asher Blessed NUO H 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla hieman kapea kallo ja silmät asettuneet lähelle 

toisiaan. Sopiva otsapenger ja kalloon riittävä kuono. Sopiva kaula. Hyvä ylälinja. 

Riittävät kulmaukset. Riittävä rintakehä ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. 



 

 

Liikkeessä kovin korkealla kannettu häntä. Taka-askel jää kovin lyhyeksi eikä ole 

tasapainossa, etuliike ok. Hyvä karvan laatu ja käytös. 

FI52669/13 Bernirannan Benny AVO ERI1 SA VASERT 

Seistessä erittäin kaunis uros, mutta takaliikkeeseen toivoisin enemmän voimaa. 

Taka-askel myös kapea. Voimakas kallo ja korkea otsa ja hieman lähekkäin 

asettuneet silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman luisu lantio. Hyvä eturinta ja 

rintakehä. Tasapainoiset sopivat kulmaukset, luusto ja käpälät. Hyvä karva ja käytös. 

FI55083/14 Bernirannan Cheek AVO H 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä pää. Sopiva otsa ja silmät. Vahva kuono. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät etukulmaukset. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hieman 

luisu lantio ja kovin niukat takakulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Ahdas takaliike. 

Liikkuu todella lyhyellä tehottomalla taka-askeleella, etuliike ok. Hyvä karva ja 

käytös. 

FI31971/15 Goldbear´s Al Pacino AVO ERI2 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla muuten hyvä pää mutta liikaa poskia. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä ja eturinta. Olkavarsi saisi olla viistompi ja 

polvikulma voimakkaampi. Etuliike leveä ja takaliike korkea, hieman potkiva. Hyvä 

karva ja käytös. 

FI28002/14 Goldbear´s Yahoo AVO EH3 

Hyvät mittasuhteet omaava vahva uros, jolla voimakas kallo. Tummat, mutta pyöreät 

silmät häiritsevät ilmettä. Hieman korkea ja pyöreä otsa. Hyvä vahva kuono. Vankka 

runko. Hyvä eturinta. Olkavarsi saisi olla viistompi. Riittävät takakulmaukset. Hyvä 

luusto ja käpälät, mutta kääntää etukäpäliä ulospäin. Hyvä lantio. Kapea taka-askel. 

Riittävä sivuliike. Korkea häntä liikkeessä. Hyvä käytös. Karva ok. 

FI31973/15 Goldbear´s Antonio Banderas VAL ERI4 SA PU4 

Miellyttävä uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää jossa hieman liikaa poskia. 

Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä. Riittävät 

kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin. Hyvä karva ja käytös. 

FI42461/14 Kultaruskan Baltic Bear VAL ERI3 SA PU3 

Erittäin hyvin liikkuva uros, jolla kuitenkin  voisi olla paremmin kulmautunut etuosa. 

Hyvä pää ja ilme. Hieman lyhyt kaula ja aavistuksen laskeva ylälinja  joka korostuu 

liikkeessä. Hyvä takaosa, luusto ja käpälät. Hyvä rintakehä. Karva ok. Miellyttävä 

käytös. 

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 VSP 

Miellyttävä uros, joka erittäin tasapainoinen ja hyvin rakentunut. Kaunis, ilmeikäs 

pää. Hyvä kaula, ylälinja ja lantion asento. Hyvä runko ja eturinta. Hyvä luusto ja 

käpälät. Tasapainoinen hyvä, joskin hieman laiska liike. Hyvä karva ja käytös. Kovin 

pienet alahampaat. 

FI17517/14 Tulipános Berni Newsmaker VAL ERI2 PU2 

Hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pään malli. Silmät saisivat olla tummemmat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman luisu lantio. Eturinta saisi olla paremmin täyttynyt. 

Riittävä rintakehä. Tasapainoinen raajarakenne, luusto ja käpälät. Liikkuu erittäin 

hyvin. Karva ei parhaimmillaan. Miellyttävä käytös. 

FI13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL HYL 



 

 

Hieman matalaraajainen uros, jolla muuten hyvänmallinen pää, mutta silmät saisivat 

olla tummemmat. Hyvä kaula, ylälinja  ja lantio. Tasapainoiset kulmaukset ja luusto. 

Hieman painuneet välikämmenet. Hyvä eturinta. Hieman pitkä runko. Liikkuu 

erittäin tehokkaasti. Valitettavasti oikea alakulmahammas painuu tiukasti yläikeneen 

tehden siihen kuopan, vasemmalla puolella melkein sama tilanne. Tämä vaikuttaa 

palkintosijaan. 

FI38109/09 Lipasun Luckyman VET ERI1 ROP-VET 

8 vuotias, hyvässä kunnossa. Hyvä miellyttävä ilmeinen pää. Otsapenger voisi olla 

selvempi ja olkavarsi viistompi. Hyvä takaosa, luusto ja käpälät. Hyvä selkä ja 

lantion asento, rintakehä ja eturinta. Liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella mutta 

etuaskel on leveä ja melova. Hyvä karvanlaatu. 

FI35080/16 Divabernina All-Time Dream JUN EH 

Tasapainoinen narttu, jolla muuten miellyttävä pää, mutta otsapenger saisi  olla 

selväpiirteisempi. Hyvä ilme. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyvä luusto, hyvä 

rintakehä. Hyvä kaula ja ylälinja. Liikkeissä saisi olla enemmän voimaa ja 

ulottuvuutta. Nuoren koiran karva. Miellyttävä käytös. 

FI41383/16 Funatic Devil Wears Prada JUN EH4 

Erinomainen tyyppi. Ikään nähden riittävä pään vahvuus. Hyvät mittasuhteet. 

Erinomainen raajarakenne, luusto ja käpälät. Hyvä kaula, ylälinja ja lantio. Hyvä 

rintakehä ja eturinta. Liikkuu erittäin hyvin mutta kantaa häntäänsä kovin korkealla 

eteenpäin ?. Karva ei kunnossa ja musta väritys epäselvä. Erittäin lupaava. 

FI40115/16 Goldbear´s Devil Dice JUN EH 

Iloinen nuori neito, jolla muuten hyvä pää mutta otsapenger saisi olla selvempi ja 

silmät tummemmat. Hyvä raajarakenne ja luusto. Hyvä runko ja eturinta. Erinom. 

tehokas sivuliike, edessä hieman leveä ja melova liike. Hyvä luusto ja käpälät. 

Osittain vielä pentukarvassa ja musta väri epäselvä. Erittäin lupaava. 

FI40116/16 Goldbear´s Disney JUN EH3 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, mutta jolla muuten hyvä pää, mutta otsapenger 

saisi olla selväpiirteisempi ja silmät tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Olkavarsi 

tulisi olla viistompi. Hyvä takaosa, luusto ja käpälät. Hyvä runko ja eturinta. Liikkuu 

erittäin hyvin, edestä hieman löysä. Vielä pentukarvassa ja musta väri epäselvä. 

Miellyttävä käytös. 

FI36597/16 Matildan Inga O JUN ERI1 SA PN4 

Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvä pään malli, kuono voisi olla hieman 

vahvempi. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset hyvät 

kulmaukset, luusto ja käpälät. Ikään riittävä runko ja eturinta. Hyvät yhdensuuntaiset 

etu- ja takaliikkeet. Erinom. tehokas, väsymätön sivuliike-. Karvapeite ok. Hieman 

lisää kehätreeniä. 

FI47237/16 Vinkizz Wannabe JUN ERI2 

Reippaasti esiintyvä nuori narttu, joka hieman matalaraajainen. Muuten hyvä pää, 

mutta aavistuksen lyhyt kuono. Hyvä kaula ja ylälinja. Ihana leveä lantio. 

Tasapainoinen hyvä raajarakenne. Hyvä runko ja eturinta. Liikkuu erittäin hyvin. 

Karva ok. 

FI42735/15 Bicculammukan Famu´s Amore NUO ERI1 SA 



 

 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla muuten hyvä pää, mutta liian pyöreät ja 

vaaleat silmät häiritsee ilmettä. Olkavarsi saisi olla viistompi, muuten hyvät 

kulmaukset. Hyvä kaula, ylälinja sekä rintakehä ja eturinta. Liikkuu hyvin. 

Karvapeite ok. Miellyttävä käytös. 

FI10752/16 Goldbear´s Cabernet NUO ERI2 SA 

Seistessä ihastuttava kokonaisuus, liikkeisiin toivoisin hieman enemmän voimaa. 

Silmät saisivat olla tummemmat, samoin kirsupigmentti, muuten hyvä pää. Hyvä 

kaula ja ylälinja, eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyvä 

luusto ja käpälät. Erinom. turkki ja miellyttävä käytös. 

FI43785/15 Mettänpeikon Leivon-Nainen NUO H 

Tänään kovin niukassa karvassa esiintyvä narttu, jolla hyvä pään malli ja ilme. Hyvä 

kaula ja ylälinja, lantiossa hieman luisuutta. Tasapainoiset sopivat kulmaukset ja 

luusto. Hyvät käpälät. Kovin kapea edestä. Riittävä rintakehä. Erittäin hyvä sivuliike, 

mutta ahdas takaa ja edestä liike kovin löysä ja epätäsmällinen. Karvan laatu hyvä. 

Miellyttävä iloinen käytös. 

FI43787/15 Mettänpeikon Loboto-Mia NUO ERI3 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvä pää. Ilmettä pehmentäisi jos päässä olisi 

hieman enemmän valkoista. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva rintakehä ja eturinta. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä sivuliike mutta hieman 

löysyyttä kintereissä ja etuliikkeissä. Karvanlaatu. Miellyttävä käytös.   

FI34062/15 Goldbear´s Bridget Jones AVO ERI3 SA 

Iloinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, silmät saisivat olla tummemmat. 

Tasapainoinen, hyvä raajarakenne ja luusto. Vankka runko. Ylälinjassa pehmeyttä. 

Hyvä eturinta. Lantiossa hieman luisuutta. Kunhan malttaa liikkuu erittäin hyvin 

tehokkaalla askeleella. Hyvä karva. 

FI42465/14 Kultaruskan Baltic Spell AVO ERI 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvä pää. Silmät ja kirsupigmentti saisivat 

olla tummemmat. Hyvä kaula, ylälinja. Lantiossa luisuutta- Hyvä runko ja eturinta. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto. Hyvä sivuliike, mutta leveä ja löysä edestä. 

Hyvä karvanlaatu, niukassa pohjavillassa. Miellyttävä käytös. 

FI13716/13 Mettänpeikon Jäärin-Sessa AVO H 

Hieman matalaraajainen narttu, jolla syvä rintakehä. Hyvä pään malli. Silmät ja 

kirsupigmentti saisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pitkä runko, 

riittävä eturinta. Tasapainoiset hyvät kulmaukset. Sopiva luusto ja hyvät käpälät. 

Pehmeyttä ylälinjassa. Hyvä sivuliike, mutta kovin leveä ja löysä etuliike. Kantaa 

häntäänsä korkealla liikkuessa. Karva ei parhaimmillaan. Miellyttävä käytös. 

FI56359/14 Mustetassun Ainokainen AVO EH 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvä pään malli. Silmät ja kirsupigmentti 

saisivat olla tummemmat. Niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa. Sivuliike 

kuitenkin hyvä, mutta edestä kovin löysä ja takaa kapea. Ylälinjassa pehmeyttä. Hyvä 

rintakehä. Riittävä eturinta. Karvapeite ok. Miellyttävä käytös. 

FI43594/14 Riccarron Santa Fe AVO ERI2 SA PN3 VASERT 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jonka paksu karvapeite antaa koirasta raskaan 

vaikutelman, mitä koira ei ole. Otsapenger saisi olla selväpiirteisempi, muuten hyvä 

pää. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Hieman painuneet 



 

 

välikämmenet. Hyvä rintakehä ja eturinta. Erinom. sivuliike. Runko rullaa liikkeessä. 

Hyvä karva ja käytös. 

FI20352/15 Soo-Soo Generous Arwen AVO EH 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla saisi olla tummemmat silmät ja parempi 

kirsupigmentti, muuten hyvä pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Lantiossa luisuutta. 

Tasapainoiset hieman niukat kulmaukset. Hyvä luusto. Hyvä rintakehä, riittävä 

eturinta. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Etuliike hieman melovaa. Hyvä karva ja 

käytös. 

FI29429/15 Tza Tza Tzasmine AVO ERI4 SA 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla kaunis pää ja miellyttävä ilme. Hyvä kaula, 

ylälinja, hyvä leveä lantio. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. 

Hyvä rintakehä. Riittävä eturinta. Erinomainen sivuliike, etuliike hieman melova. 

Hyvä karva ja käytös. 

FI22400/15 Zelvi Von Wiesmadern AVO EH 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis pää ja hyvä ilme. Ylälinjassa 

pehmeyttä. Tasapainoiset sopivat kulmaukset. Riittävä luusto. Hieman korkea kinner. 

Sopiva runko ja eturinta. Korkealle kaarelle kannettu häntä. Kapea taka-askel ja 

löysyyttä edessä. Hyvä sivuliike. Karva ei parhaimmillaan. Miellyttävä käytös. 

FI36502/11 Zweierteam Tomentella AVO ERI1 SA PN2 SERT 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla saisi olla paremmat pään merkit. Hyvä pään 

malli. Silmät ja kirsu saisi olla tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja 

eturinta. Riittävät takakulmaukset. Olkavarsi saisi olla viistompi. Hyvä luusto. Hyvät 

käpälät, mutta kääntää etukäpäliä ulospäin. Hyvä sivuliike, edestä jonkin verran 

löysä. Karva ok. Miellyttävä käytös. 

FI42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI1 SA PN1 ROP 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä pää ja ilme vaikka silmät ja 

kirsupigmentti voisivat olla paremmat. Hyvä kaula, ylälinja ja lantio. Hyvä eturinta ja 

rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Kapea takaa ja hieman 

melova löysä etuliike, mutta hyvä sivuliike. Hyvä karva ja käytös.  

Godlbear´s KASV1 KP 

3 eri yhdistelmästä koostuva ryhmä tasapainoisia rodunomaisia koiria, joilla kaikilla 

voisi olla hieman voimakkaampi takapotku. Hyvät päät, ylälinjat, luustot ja käpälät. 

Tyypiltään erittäin tasainen ryhmä. Kasvattajalle menestystä jatkossakin!   

G Al Pacino, G Yahoo, G Antonio Banderas, G Cabernet     
   


