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FI16589/17 Ridon Hennet Wanda PEN KP1 ROP-PENTU 

7 kk. Mittasuhteiltaan varsin hyvä narttupentu, jolla kokoon sopiva raajaluusto. Normaalisti 

kulmautunut edestä ja takaa. Nyt jo hyvä rungon tilavuus. Hyvät päänlinjat ja vahvuus. Silmät 

voisivat olla tummemmat. Tiiviit käpälät ja hyvä häntä. Vaivattomat iän mukaiset liikkeet.  

FI51339/15 Swissdreams Chewbacca NUO EH1 
Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva nuori uros, jolla hyvä ylälinja. Vankka maskuliininen pää, jossa 

hyvät pituuksien suhteet. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen karvan laatu ja väritys. Hieman lyhyt 

olkavarsi. Riittävä polvikulma, mutta kintereet saisivat olla paremmin kulmautuneet. Liikkeet eivät 

tänään parhaassa kunnossa. Miellyttävä käytös. 

FI54860/14 April Sky Boom Kah AVO ERI1 SA PU1 SERT VSP 

Vankkarakenteinen vielä nuorehko uros, jolla erinomainen raajaluusto. Tilava runko. Hieno 

eturinta. Kaula voisi olla aavistuksen pidempi. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Vankka 

pää, jossa hyvä otsapenger ja täyteläinen kuono. Hieno pigmentti. Voimakkaat, maatavoittavat 

liikkeet.  

FI47313/15 Berndante Angel Absolon AVO EH3 

Vauhdikkaasti liikkuva, keskivahva vielä nuori uros, jonka runko kaipaa vielä lisää tilavuutta. 

Hyvät päänlinjat, mutta kuono-osa saisi olla vankempi. Hyvä väritys ja karvanlaatu. Normaalit 

kulmaukset edestä, vaatimattomammat takaa. Liikkeet kuitenkin tasapainossa tänään. Mukava 

käytös. 

FI56254/14 Teddypark´s Buster Showman AVO ERI2 SA PU3 VASERT 

Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja keskivahva luusto. Riittävä 

rungon tilavuus. Sopiva eturinta. Normaalisti kulmautunut edestä. Hyvä pää ja ilme. Huulipigmentti 

voisi olla tummempi. Tiivis selkä. Turhan avoimet takakulmaukset. Hyvä häntä. Vaivattomat 

liikkeet. Takaliikkeissä voisi olla enemmän tehoa.  

FI13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI1 SA PU2 

Tyypiltään erinomainen uros, jolla sopiva rungon tilavuus ja raajaluusto. Kaunis ylälinja. Riittävä 

rungon syvyys. Hyvä ilmeinen pää. Huulet voisivat olla hieman tiiviimmät. Hyvä kaula. 

Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Maatavoittavat, tehokkaat liikkeet. Miellyttävä käytös.  

FI55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof JUN ERI1 SA PN2 VASERT 

Hyvin tasapainoisesti kehittynyt, tilava runkoinen juniori, jolla kokoon sopiva luusto. Hyvät 

päänlinjat. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä eturinta. 

Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Kauniit, tiiviit käpälät. Vaivattomat liikkeet, joihin saa tulla 

vielä lisää tehoa.  

FI52890/16 Riccarron Topaz JUN ERI2 SA PN4 

9 kk. Hyvin tasapainoisesti kehittynyt viehättävä juniori. Hyvin kauniit rungon ääriviivat. 

Feminiininen pää, jossa vielä pentumainen ilme. Sopiva vahvuus. Erinomainen eturinta ja rinnan 

syvyys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kauniit, tiiviit käpälät. Hyvät värimerkit. Erinomaiset 

liikkeet.  

 

FI43229/15 April Sky Carnival Of Joy NUO ERI1 SA 

Hyvin tilava runkoinen, vankka luustoinen nuori narttu, jolla erinomainen rungon syvyys. 

Hyväilmeinen pää. Hyvä eturinta. Normaalit kulmaukset edestä ja takaa. Selkä voisi olla hieman 

tiiviimpi liikkeessä. Tehokkaat vaivattomat liikkeet. Hyvä häntä.  

 

FI51346/15 Swissdreams Celina NUO EH2 



Hieman pitkärunkoisen vaikutelman tekevä nuori narttu. Kaipaa vielä lisää tilavuutta runkoon. 

Kokoon riittävä  raajaluusto. Muuten hyvälinjaiseen päähän toivoisin vankemman kuono-osan. 

Hyvät silmät ja korvat. Tasapainoiset etukulmaukset edessä ja takaa. Pitkähkö lanneosa. Reippaat 

liikkeet.  

 

FI43594/14 Riccarron Santa Fe AVO ERI1 SA PN1 SERT FI MVA ROP 

Tyypiltään erinomainen. Hyvin tasapainoinen, kaunis narttu. Vankka raajaluusto ja tilava runko. 

Erittäin hyvät mittasuhteet. Kaunis, ilmeikäs pää. Hyvä kaula, erinomainen eturinta. Tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Tehokkaat liikkeet. 

 

FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI1 SA PN3 

Tilava runkoinen, vankka narttu, joka voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa. Erinomaiset 

päänlinjat ja hyvä ilme. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut edestä. Hieno eturinta. Takakulmaukset 

hyvin voimakkaat. Liikkeet eivät parhaassa tasapainossa tänään, mutta niissä hyvä ulottuvuus. 

Ylälinja pysyy tiiviinä liikkeessä. Seistessä erinomainen kokonaisuus.  

 

FI14241/13 Lunimara Vom Ruederthal VAL EH3 

Keskivahva narttu, jolla voisi olla tiiviimpi ylälinja. Riittävä rinnan syvyys. Kokoon juuri riittävä 

raajaluusto. Kokonaisuuteen sopiva pää. Hyvä kaula ja eturinta. Takakulmaukset hyvin avoimet. 

Hyvä etuaskel. Takaliikkeet sipsuttavat. Mukava käytös.  

 

FI43507/13 Vuorenpeikon Hania VAL ERI2  

Hyvin tasapainoinen luustoltaan keskivahva narttu, jolla sopiva rungon pituus ja riittävä tilavuus. 

Hyvät päänlinjat ja kaunis ilme. Normaalit kulmaukset edestä, takakulmaukset hieman avoimet. 

Erinomainen ylälinja. Liikkeet tasapainossa ja tehokkaat. Keskikokoinen, tiivis kokonaisuus. 

 


