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FI52888/16 Riccarron Tino Saurus JUN ERI2
9 kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen nuoren uroksen pää. Kuono-osa saa vielä täyttyä
varsinkin silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva runko. Hyvä rungon syvyys. Eturinta saa
täyttyä. Hyvä, vahva luusto ja käpälät. Melko pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä, hyvin
takaa. Vahva lantio, leveä reisi, hyvä matala kinner. Liikkuu hieman löysästi edestä, muilta osin
ikäisekseen hyvin. Hyvä väri ja merkit. Rodunomainen olemus ja käytös.
FI10011/17 Tulipános Berni Winnetou JUN EH3
11 kk. Keskikokoinen, mittasuhteet vielä ok. Vielä hieman pentumainen kevyehkö pää, jossa
suloinen ilme. Hyvät silmät. Hyvä kaula, aavistuksen pehmeä selkälinja. Leveä lantio, riittävä
runko. Eturinta saa täyttyä. Lyhyt olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Sopiva
luuston vahvuus. Tällä hetkellä hieman ulkokierteiset eturaajat, kyynärpää painuu seistessä rungon
alle. Liikkuessa etuosan tämänhetkinen tilanne näkyy myös, sivuliike ok. Hyvä turkki ja väri.
Rodunomainen käytös ja olemus.
FI47236/16 Vinkizz Why Not JUN ERI1 SA PU3 SERT
11 kk. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Oikeailmeinen ja -linjainen pää, jossa selvä sukupuoli
leima. Hyvät silmät, kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Hyvä vahva luusto ja käpälät.
Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Leveä reisi. Hyvä matala kinner. Liikkuu
yhdensuuntaisesti takaa, hyvä sivuliike. Melko löysä vielä kyynärpäistä. Rodunomainen
kokonaisuus, ihastuttava olemus ja käytös. Hyvä väri ja merkit.
FI38996/16 Flyer Rojaus Bernas NUO ERI1
19 kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä ilmeinen nuoren uroksen pää, joka saisi vahvistua kuonoosaltaan ja täyttyä silmien alta. Ryhdikäs kaula, hyvä ylälinja, vahva lantio, riittävä rungonvahvuus.
Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä vahva luusto ja käpälät. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi
takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti aavistuksen kapeasti edestä, hyvä sivuaskel. Kantaa itsensä hyvin
liikkeessä. Hyvä väri ja turkki. Käsiteltävissä, voisi esiintyä reippaammin. Rodunomainen ja
komeat ääriviivat.
FI51482/15 Ronetta´s Dark Dreamer NUO EH2
22 kk. Keskikokoa hieman pienempi. Oikealinjainen pää, jossa kaunis ilme. Hyvät silmät.
Lyhyehkö vahva kaula. Hyvä ylälinja. Vahva lantio. Sopiva runko ja eturinta. Sopiva luusto. Hyvät
käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä
askelpituudella, hieman ylpeähkö hännästään. Kompakti nuori uros, jonka toivoisin kauttaaltaan
kookkaammaksi. Ihastuttava olemus ja käytös.
FI21458/13 Bicculammukan Elämänicasper AVO EH
4 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Kaunis ilmeinen hyvä pää, jossa
rodunomainen olemus, kauniit silmät. Vahva hyvä kaula, hyvä ylälinja, runko ja eturinta. Hyvä
vahva luusto. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut, aavistuksen pehmeät välikämmenet.
Liikkuu erittäin ahtaasti takaa ja välikämmenet näkyy etuliikkeissä. Sopiva sivuaskel. Seistessä
komea kokonaisuus, liikkeet määrää palkintosijan. Hyvät merkit ja väri.
FI43311/15 Bicculammukan Goldenboy AVO EH
2 v. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Oikeailmeinen pää, johon toivoisin hieman enemmän
vahvuutta ja täyteläisemmin etenkin silmien alle. Hvyä kaula ja ylälinja, sopiva runko, hyvä

eturinta. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät. Tasapainoisesti ja riittävästi kulmautunut. Liikkuu lähes
yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Kantaa häntänsä hieman turhan korkealla. Hyvä väri ja
turkki.
FI31971/15 Goldbear´s Al Pacino AVO ERI2 SA
2 vuotias, hyvä koko ja mittasuhteet. Oikeailmeinen pää jossa selvä sukupuolileima. Vahva kaula,
hyvä ylälinja. leveä lantio, voimakas runko. Hyvä eturinta. Vahva luusto, hyvät käpälät. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu löysästi ja hieman leveästi edestä, muilta osin hyvin,
itsensä hyvin kantaen. Hyvä turkki ja väri, rodunomainen käytös ja olemus.
FI26039/15 Monte Perosan Fridolf AVO ERI1 SA PU4 VASERT
2 vuotias, hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä uroksen pää. Hieman lähekkäin sijaitsevat silmät. Hyvä
kaula. Hyvä ylälinja, leveä lantio. Sopiva runko ja eturinta. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät.
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä matala kinner. Liikkuu hieman leveästi, löysästi
edestä, muilta osin hyvin, kauniisti itsensä kantaen. Hyvä väri, merkit ja turkki.
FI45095/15 Pepperita´s Happy Roar Of A Lion AVO ERI3
Reilu 2 v. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen uroksen pää. Kuono-osa voisi olla
täyteläisempi silmien alta. Selvä sukupuolileima. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvä leveä lantio.
Sopiva rungon vahvuus, hyvä eturinta. Hyvä luusto ja suorat raajat sekä käpälät. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvä sivuliike. Kääntää aavistuksen varpaitaan
sisäänpäin. Hyvä väri ja merkit.
FI40007/14 Soo-Soo Enrique Iglesias AVO ERI4
3 v. Keskikokoa hieman pienempi. Hyvät mittasuhteet. Oikeanlainen uroksen pää, jossa hyvä ilme.
Rodunomainen olemus. Riittävä kaulan pituus ja hyvä ylälinja. Aavistuksen luisu lantio. Sopiva
rungon vahvuus ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä,
hyvin takaa. Hyvä leveä reisi. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muilta osin hyvin. Kompakti uros,
voisi olla aavistuksen kookkaampi kauttaaltaan. Ihastuttava olemus ja rodunomainen kokonaisuus
kuitenkin. Hyvä väri ja merkit.
FI43067/14 Alpweiden Änd I´m Arctic Power VAL ERI2 SA PU2
3 v. Keskikokoinen, selvä sukupuolileima. Hyvä uroksen pää, jossa rodunomainen ilme ja olemus.
Hyvä kaula ja ylälinja, vahva hyvä runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut
edestä, hyvin takaa. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, aavistuksen löysästi edestä. Hyvä sivuliike.
Kantaa itsensä liikkeessä erinomaisesti. Hyvä turkki, väri ja merkit.
FI35381/11 Berndream´s Dark Dancer VAL ERI3 SA
6 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Oikealinjainen pää, jossa kaunis ilme.
Aavistuksen lyhyehkö kaula, hyvä ylälinja. Hieman luisu lantio, riittävä rungon vahvuus. Eturinta
voisi olla täyteläisempi. Hyvä vahva luusto ja käpälät. Hieman pysty olkavarsi, niukasti
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä leveä reisi. Matala kinner. Liikuu yhdensuuntaisesti takaa,
leveästi ja löysästi edestä. Sivuliike ok. Seistessään rodunomainen kokonaisuus. Liikkeet voisivat
olla edestä kiinteämmät. Hyvä väri ja merkit.
FI19319/12 Riccarron Rolls Royce VAL ERI1 SA PU1 ROP
5 v. Keskikokoinen. Mittasuhteet vielä ok. Erittäin kaunisilmeinen uroksen pää, hyvät silmät ja
rodunomainen olemus. Hyvä kaula ja ylälinja. Leveä lantio. Vahva runko. Hyvä eturinta. Sopiva
luuston vahvuus. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti,

itsensä hyvin kantaen hyvällä sivuliikkeellä. Hyvä turkki, väri ja merkit. Rodunomainen
kokonaisuus.
FI55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof JUN ERI1 SA PN2 SERT
11 kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Erittäin kaunisilmeinen nuoren nartun pää,
hyvät silmät. Hyvä ylälinja. Leveä oikea asentoinen lantio, sopivan vahva runko, hyvä eturinta.
Hyvä luuston vahvuus ja käpälät. Aavistuksen pysty olkavarsi, niukemmin kulmautunut edestä,
paremmin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, kääntäen aavistuksen varpaita edestä sisään, erittäin
hyvä sivuaskel. Hyvä väri ja merkit. Kaunis rodunomainen nuori narttu.
FI42733/15 Bicculammukan Famous Cati Amore AVO ERI2 SA PN4
2v. Selvä sukupuolileima, hyvä koko ja mittasuhteet nartulle ok. Ihastuttava pehmeä hyväntuulinen
ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko, hyvä eturinta. Hyvät raajat ja luuston vahvuus.
Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Seisoo hyvin raajalleen. Liikkuu
yhdensuuntaisesti hyvällä sivuaskeleella itsensä kauniisti kantaen. Kaunis rodunomainen
kokonaisuus. Hyvä väri ja merkit.
FI42735/15 Bicculammukan Famu´s Amore AVO ERI1 SA PN3 VASERT
2 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Narttumainen. Oikealinjainen pää, jossa hieman pyöreähköt silmät.
Hyvä ryhdikäs kaula, erinomainen ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus ja hyvät
käpälät. Aavistuksen pysty olkavarsi, niukemmin kulmautunut edestä, paremmin takaa. Hyvä leveä
reisi, matala kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti erittäin kauniisti hyvällä askelpituudella itsensä
kauniisti kantaen. Hyvä väri ja merkit. Erinomaisesti esitetty.
FI29426/15 Tza Tza Tzamel AVO ERI3 SA
2 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman voimakas nartun pää jossa rodunomainen ilme. Hyvä
ryhdikäs kaula, oikea ylälinja, hyvä leveä lantio. Riittävä runko. Hyvä luustonvahvuus ja käpälät.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Eturinta saa vielä täyttyä. Liikkuu erittäin löysästi vielä
edestä. Sivuliike hyvä ja joustava, mutta liikkeiden tulee kiinteytyä edestä vielä. Kauniit raamit.
Hyvä väri ja merkit. Ihastuttava olemus ja käytös.
FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI1 SA PN1 VSP
7 v. Hyvä koko ja mittasuhteet nartulle. Erittäin kaunisilmeinen pää. Ryhdikäs kaula, hyvä ylälinja.
Voimakas runko, hyvä eturinta. Hyvä vahva luusto, seisoo hyvin raajoillaan, hyvät käpälät.
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Leveä reisi, matala kinner. Liikkuu aavistuksen leveästi
edestä, muilta osin erinomaisesti itsensä hyvin kantaen. Kaunis narttumainen kokonaisuus. Hyvä
väri ja merkit.
FI17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq VAL ERI2 SA
7 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäin kaunisilmeinen pää. Hyvät silmät. Kaunis kaula ja ylälinja.
Hyvä runko, riittävä eturinta. Sopiva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu
löysästi edestä, muilta osin hyvin. Ryhdikäs kokonaisuus, rodunomainen olemus ja käytös. Hyvä
väri ja merkit.

