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54771/16 Mettänpeikon Mekan Iikka PEN1 KP VSP-pentu 

8kk. Keskikokoinen uros. Erinomainen tyyppi. Tyypillinen ja voimakas pää. Hyvän muotoiset 

silmät ja hyvä väri. Keskikokoinen. Hyvä ylälinja ikäisekseen. Hyvin kehittynyt alalinja. 

Keskinkertaiset kulmaukset. Erittäin hyvä etuosa ja kulmaukset. Voimakkaat raajat ja luusto. 

Erittäin hyvät liikkeet mennen tullen, liikkuu hyvällä draivilla. Hieman pehmeä ylälinja liikkeessä. 

Hyvä hännänkanto. 

16589/17 Ridon Hennet Wanda PEN1 KP ROP-pentu 

8kk. Keskikokoinen narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Keskiruskeat silmät ja hyvä silmien muoto. 

Keskikokoinen. Erittäin hyvä kaula, lavat ja alalinja. Tasapainoiset etukulmaukset. Voimakas 

luusto. Erinomaiset raajat. Liikkuu erittäin hyvin, liikkuu hyvällä draivilla. Erittäin hyvä ylälinja 

ikäisekseen. Erittäin hyvä hännänkanto. 

14180/17 Vuorenpeikon Snowwhite PEN2 

7kk. Keskikokoinen narttu. Hyvä tyyppi. Keskiruskeat silmät ja hyvä silmien muoto. Tarvitsee lisää 

aikaa kehittyäkseen. Hyvät lavat. Hyvä ylälinja ja alalinja ikäisekseen. Keskinkertaisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Keskivahva luusto. Hyvät raajat. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja 

hyvin edestä. Liikkeessä saisi olla enemmän draivia. Hieman pehmeä ylälinja. 

51339/15 Swissdreams Chewbacca NUO ERI1 SA PU3 VASERT 

22k. Keskikokoinen uros. Erinomainen tyyppi. Tyypillinen maskuliininen pää. Hyvä silmien muoto 

ja väri. Keskikokoiset ja hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula, lavat, alalinja ja ylälinja. 

Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Keskivahva luusto. Erinomaiset raajat. Liikkuu hyvin 

mennen tullen. Liikkuu hyvällä draivilla. Ylälinja sään takaa hieman pehmeä. 

55085/14 Bernirannan Commander Casimiro AVO ERI3 

2v8kk. Keskikokoinen uros. Voimakas ja tyypillinen pää. Tummat silmät ja hyvä silmien koko. 

Keskikokoiset ja hyvin asettuneet korvat. Keskipitkä kaula. Hyvät lavat ja alalinja. Tasapainoinen 

kauttaaltaan. Voimakas luusto. Erittäin hyvät raajat. Liikkuu hyvin mennen tullen. Liikkuu 

riittävällä askelpituudella. 

44348/12 Fridkullas Ännu Än Triumph AVO ERI2 

5v. Keskikokoinen uros. Erinomainen tyyppi. Voimakas ja maskuliininen sekä tyypillinen pää. 

Keskiruskeat silmät ja erinomainen silmien muoto. Keskikokoiset ja hyvin asettuneet korvat. 

Keskipitkä kaula. Ylälinja ylettyy hieman ??? yli. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. 

Voimakas luusto. Erittäin hyvät raajat. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman epävakaasti edestä. 

Liikkuu erinomaisella draivilla. 

43783/15 Mettänpeikon Le Genda Arinen AVO ERI1 SA PU2 SERT VARACA FI MVA 

2v. Keskikokoinen. Erinomainen tyyppi. Voimakas ja tyypillinen pää. Tummat silmät ja 

erinomainen silmien muoto. Keskikokoiset hyvin asettuneet korvat. Voimakas kaula. Hyvät lavat. 

Erinomainen ylälinja ja alalinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Voimakas luusto. Erinomaiset raajat. 

Liikkuu hyvin mennen tullen. Liikkeessä hyvä draivi ja ylälinja pysyy hyvänä. 

43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI3 

4v. Keskivahva uros. Erinomainen tyyppi. Keskiruskeat silmät ja hyvä silmien muoto. Keskisuuret 

korvat. Voimakas ja maskuliininen pää. Keskipitkä kaula. Erittäin hyvä ylälinja ja alalinja. 

Tasapainoiset kulmaukset. Voimakas luusto. Erinomaiset raajat. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman 

epävakaasti. Liikkuu hyvällä draivilla. 

31973/15 Goldbear’s Antonio Banderas VAL ERI2 

2v. Keskikokoinen uros. Erinomainen tyyppi. Voimakas ja tyypillinen pää. Tummat silmät. 

Keskisuuret ja hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula, lavat ja alalinja. Keskinkertaisesti 



kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas luusto. Liikkuu hyvin takaa, hieman heikot välikämmenet. 

Liikkuu hyvällä askeleella, mutta takapotkua saisi olla enemmän. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI4 

5,5v.  Keskikokoinen uros. Erinomainen tyyppi. Voimakas maskuliininen pää. Hyvän muotoiset ja 

tummat silmät. Erinomainen kaula, lavat, ylälinja ja alalinja. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 

takaa. Voimakas luusto. Erittäin hyvät raajat. Liikkuu hyvin takaa, edestä kääntää hieman tassuja 

ulospäin. Liikkuu erinomaisella draivilla, mutta takapotku saisi olla parempi. Ylälinja pysyy 

liikkeessä. 

13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

4v. Keskikokoinen. Erinomainen tyyppi. Voimakas ja tyypillinen pää. Keskiruskeat silmät. 

Keskisuuret ja hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula, lavat ja alalinja. Erittäin hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas luusto. Erinomaiset raajat. Liikkuu hyvin mennen tullen. 

Liikkuu hyvällä draivilla ja potkulla, ylälinjan säilyttäen. 

44999/09 Ovunque Di Fanum Fortunae VET ERI1 VET-ROP 

Melkein 9v. Keskikokoinen, erinomainen tyyppi. Voimakas ja maskuliininen pää. Keskikokoiset ja 

hyvän muotoiset silmät. Keskipitkä kaula. Hyvät lavat, ylälinja ja alalinja. Erittäin hyvin 

kulmautunut. Voimakas luusto. Erinomaiset raajat. Hieman löysät kintereet. Varpaat kääntyvät 

hieman ulospäin. Liikkuu riittävällä draivilla. Liian lihava tänään. 

46480/16 Bernoban Zuper Zuklaa JUN ERI1 

Keskikokoinen narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Tyypillinen ja feminiininen pää. Keskiruskeat silmät ja 

hyvä silmien muoto. Keskisuuret ja hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula, lavat, ylälinja ja 

alalinja. Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto. Erinomaiset raajat. 

Liikkuu hyvin takaa. Liikkuu hyvällä draivilla ja riittävällä potkulla. Ylälinja pysyy hyvänä 

liikkeessä. 

55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof JUN ERI2 

11kk. Keskikokoinen narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Tyypillinen ja feminiininen pää. Keskiruskeat 

silmät. Keskikokoiset ja hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula ja lavat. Erittäin hyvä ylälinja 

ikäisekseen. Erittäin hyvä alalinja. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto ja raajat. 

Liikkuu hyvin takaa, edestä kääntää hieman tassuja. Liikkuu hyvällä draivilla ja potkulla. Ylälinja 

säilyy liikkeessä. 

14121/16 Bernoban Joulupulla NUO ERI3 

1v7kk. Keskikokoinen narttu. Hyvä tyyppi. Tyypillinen ja feminiininen pää. Keskiruskeat silmät ja 

hyvä silmien muoto. Keskisuuret ja hyvin asettuneet korvat. Keskipitkä kaula. Erittäin hyvä ylälinja 

ja alalinja. Hieman pitkä lanneosa. Keskipitkä olkavarsi. Erittäin hyvät takakulmaukset. Hyvä 

luusto. Kääntää tassujaan hieman liikkeessä. Liikkuu hyvin takaa, hieman heikot välikämmenet. 

Liikkuu hyvällä draivilla ja potkulla. Hyvä ulkomuoto. 

53632/15 Funatic Fun For Your Life NUO ERI1 

21kk. Keskikokoinen narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Keskikokoiset silmät ja hyvä muoto. Keskisuuret 

ja hyvin asettuneet korvat. Erinomainen kaula. Hyvät lavat, ylälinja ja alalinja. Tasapainoiset 

kulmaukset edessä ja takana. Voimakas luusto. Erinomaiset raajat. Liikkuu hyvin takaa, edestä 

hieman heikot välikämmenet. Liikkuu hyvällä draivilla ja potkulla säilyttäen ylälinjansa. Hyvä 

ulkomuoto. 

10752/16 Goldbear’s Cabernet NUO ERI2 

22kk. Keskikokoinen narttu. Erittäin hyvä tyyppi ja tasapaino. Keskiruskeat silmät ja hyvä silmien 

muoto. Keskisuuret ja hyvin asettuneet korvat. Voimakas kaula. Hyvät lavat, ylälinja ja alalinja. 

Voimakas luusto. Erinomaiset raajat. Liikkuu hyvin takaa, edestä kääntää hieman tassuja. Liikkuu 

hyvällä draivilla ja potkulla. Erittäin hyvä ulkomuoto. 



44141/15 Hexa-Han Gia AVO EH4 

2v. Keskikokoinen narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Tyypillinen ja feminiininen pää. Keskiruskeat 

silmät ja hyvä muoto. Keskisuuret ja hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula, lavat, ylälinja ja 

alalinja. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas luusto. Hyvät raajat. Eturaajat 

kääntyvät hieman sisäänpäin. Liikkuu hyvin takaa, heikot välikämmenet. Liikkuu hyvällä draivilla 

ja riittävällä potkulla. 

56359/14 Mustetassun Ainokainen AVO EH2 

2v. Keskisuuri narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Keskiruskeat silmät ja hyvä muoto. Keskisuuret ja hyvin 

asettuneet korvat. Hyvä kaulan pituus. Hyvät lavat, ylälinja ja alalinja. Tasapainoisesti kulmautunut 

edestä ja takaa. Voimakas luusto. Hieman heikot välikämmenet. Liikkuu hieman epävakaasti takaa. 

Liikkuu hyvällä draivilla. Erittäin hyvä ulkomuoto. Toivoisin paremmat kylkikaaret. 

27376/15 Swissdreams Beru AVO ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

2v. Keskikokoinen narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Tyypillinen ja feminiininen pää. Keskiruskeat 

silmät ja hyvä muoto. Keskisuuret ja hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula ja lavat. Hyvä 

ylälinja ja alalinja. Keskinkertaiset kulmaukset edessä ja takana. Voimakas luusto. Erinomaiset 

raajat. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Hyvä draivi ja potku. Hyvä ulkomuoto. 

36502/11 Zweierteam Tomentella AVO EH3 

6v. Keskikokoinen narttu. Hyvä tyyppi. Tyypillinen feminiininen pää, jossa hyvä ilme. Suuret ja 

hyvin asettuneet korvat. Tan-väri saisi päässä olla selkeämpi. Keskipitkä kaula. Hyvät lavat, ylälinja 

ja alalinja. Keskinkertaiset kulmaukset edessä ja takana. Voimakas luusto. Hieman heikot 

välikämmenet. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman huolimattomasti. Erinomainen draivi. 

Erinomainen ulkomuoto. 

60526/09 Berondan Belicia VAL ERI1 SA PN2 VARACA 

Melkein 8v. Keskivahva narttu. Erinomainen tyyppi. Voimakas ja tyypillinen pää. Keskiruskeat 

silmät ja hyvä muoto. Voimakas kaula. Erittäin hyvät lavat, ylälinja ja alalinja. Voimakas luusto. 

Erittäin hyvät raajat. Liikkuu hyvin, kääntää hieman tassuja. Voimakas ja vahva liikkuja, jolla 

ylälinja säilyy hyvänä. Erinomainen potku ja draivi. 

14241/13 Luminara Vom Ruederthal VAL ERI2 

6v. Keskikokoinen narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Tyypillinen feminiininen pää. Keskisuuret korvat. 

Keskipitkä kaula. Hyvät lavat, ylälinja ja alalinja. Keskinkertaiset kulmaukset edessä ja takana. 

Voimakas luusto. Erinomaiset raajat. Liikkuu ahtaasti. Hyvin edestä. Hyvä draivi, mutta potkua 

saisi olla enemmän. 

 


