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FI21114/16 Vinkizz Unbreakable JUN EH1
1,5 v, hyvät mittasuhteet. Hyvä vahvuusaste. Kaunis ylälinja, koon alarajalla. Hyvät
pään linjat, tummat silmät, hieman alas kiinnittyneet korvat. Erinom. eturinta, tilava,
vahva rintakehä. Hyvä vahva lantio. Etuliikkeet leveät ja saa tiivistyä. Sivuliikkeet
tänään leikkisät, hieman ulkokierteiset eturaajat. Hyvä takaosa, hyvä turkki ja väri.
Tarvitsee aikaa.
FI45650/15 Brookbend Gretzky AVO ERI2
n. 2 v uros, hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä ylälinja, hyvä pää, tummat silmät.
Kuonossa hyvä vahvuus. Hyvät korvat, erinom. eturinta, tilava rintakehä. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Etuliikkeet saavat vakiintua, sivuliike tahdikas, hyvä
turkki ja väri. Korkealla kannettu häntä.
FI35560/13 Funatic Infinity And Beyond AVO EH3
3,5 v, ihanne kokoinen uros, jolla riittävä raajakorkeus, voimakas pää, otsapengertä
voisi olla vähemmän. Tummat, pyöreät silmät. Hyvät korvat alaleuka saisi olla
leveämpi. Tiukka purenta, kuluneet hampaat. Hyvä eturinta, erinomainen tilava
rintakehä, vahva raajaluusto. Hyvä takaosa, tasapainoiset tahdikkaat liikkeet. Hyvä
turkki, korkealla kannettu häntä.
FI17278/17 Mokusvölgyi Ubul AVO ERI1 SA PU3 SERT MVA
4 v, kaunislinjainen, hyvänkokoinen uros. Kaunis pää ja ilme. Tummat silmät, hyvä
purenta, hyvä eturinta ja rungon tilavuus. Hyvä raajaluusto, tasapainoinen
raajarakenne. Hieman luisu lantio. Voisi kantaa häntänsä alempana. Hyvä väritys ja
turkki.
FI22724/13 Bernissimo Filippo VAL ERI1 SA PU1 VSP
4 v, ihannekokoinen, kaunislinjainen uros, hyvä ryhti, hyvät pään linjat, tummat,
hieman pyöreät silmät. Hyvä eturinta, tilava rintakehä. Vahva, leveä lantio. Hyvä
raajaluusto. Hyvä takaosa. Riittävästi kulmautunut edestä, tasapainoiset tahdikkaat
liikkeet. Hyvä turkki ja väri. Kauniisti kannettu häntä.
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI2 SA PU2
5,5 v ihannekokoa hieman suurempi, vahva uros. Hyvä ylälinja, oikealinjainen vahva
pää. Huulet saisi olla tiiviimmät. Tummat silmät, hyvät korvat, purenta ok. Kuluneet
ala etuhampaat, hyvä eturinta. Erinom. vahva tilava runko. Hyvä raajaluusto ja
takaosa. Hieman suora olkavarsi. Tasapainoiset tahdikkaat tehokkaat liikkeet. Hyvä
väri ja turkki. Hyvä häntä ja -kiinnitys.
AKCWS2757150 Hickory´s All Steamed Up VET ERI1 VET-VSP
9,5 v, hyvin liikkuva vet uros. Toivoisin raajakorkeutta hieman enemmän. Hyvät
pään linjat, hyvä vahva kuono. Tummat silmät, hieman alaskiinnittyneet korvat.
Erinom. eturinta. Tilava vahva runko. Hyvä raajaluusto, tasapainoiset tahdikkaat
liikkeet. Tasapain. raajarakenne, melko pieni kokoinen uros. Kaunis turkki ja häntä.
Erinom. kunnossa esitetty.
FI54761/16 Bernoban Rimpsuhelma JUN ERI2
10 kk, kompakti kokonaisuus, vielä hyvin pentumainen. Hyvät pään linjat, joskin
kallossa vielä pyöreyttä. Riittävän tummat silmät, hyvä purenta, hyvä eturinta, tilava
rintakehä, hieman lyhyt rintalasta, hyvä takaosa, hyvä raajaluusto. Edestakaisin

liikkeissä vielä pentumaisuutta, hyvät tahdikkaat sivuliikkeet. Hyvä väri ja turkki ja
hännän kiinnitys.
FI47237/16 Vinkizz Wannabe JUN ERI1 SA PN3
1 v, hyvät nartun mittasuhteet, hyvä ylälinja, kaunis pää ja ilme. Riittävän tummat
silmät, vahva pää, hyvät korvat, hyvä eturinta, tilava rintakehä. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa, tasapainoiset tahdikkaat liikkeet. Hyvä turkki ja väri ja häntä. Kokoa
saisi tulla vielä hieman lisää.
FI26778/16 Black Amiikos Micheline Minka NUO ERI1
1 v 4 kk vahva nuori narttu. Hyvät mittasuhteet, ylälinja saa vielä tiivistyä.
Kaunislinjainen pää, keskiruskeat silmät. Hyvä, leveä purenta. Hyvä eturinta, tilava
rintakehä. Hieman lyhyt lantio, hieman korkealle kiinnitt. häntä, tasapainoisesti
kulmautunut. Edestakas liikkeet saa vielä vakiintua. Tahdikas sivuaskel, hyvä väri.
Laineikas turkki, korkealla kannettu häntä.
FI56261/14 Teddypark´s Bibi Geisha AVO H
2 v 9 kk, vahva narttu, jännittää hieman tänään esiintymistä. Toivoisin lisää
raajakorkeutta. Hyvät pään linjat, pää kokonaisuudessa kapeahko. Kuonon tulisi olla
vahvempi. Tummat silmät, hyvät korvat, tilava rintakehä. Hieman pitkä lanne. Hyvä
takaosa, lyhyet suorahkot olkavarret. Edestakas liikkeet saa vakiintua. Hyvä
sivuaskel. Hyvä turkki, hieman korkealla kannettu häntä.
LV-36256/15 Zhu Zhu Rosa Joneedle AVO ERI1 SA PN2 VASERT
2 v 3kk, tasapainoinen kokonaisuus, hyvä ylälinja, hyvät pään linjat. Tummat silmät,
hyvät korvat. Kuono voisi olla hieman vahvempi. Hyvä eturinta, oikean muotoinen
rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Etuliikkeet hieman leveät, tehokkaat
sivuliikkeet. Hyvä turkki ja häntä. Hyvä väri, päässä niukasti valkoista.
FI29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI1
2,5 v, hyvät rungon ääriviivat, koon alarajalla. Hyvä pää, hieman voimakas
otsapenger. Silmät saisi olla tummemmat. Tasapainoinen raajarakenne. Sopiva luusto
kokoon nähden. Hyvä turkki, kaunis väri. Etuliikkeessä hieman löysyyttä. Tahdikas
sivuaskel. Säikähti mittaamista, joka vaikutti koiran käytökseen.
FIN48290/08 Black Amiikos Irmgaro Imara VET ERI2
9 v hyväkuntoinen kaunislinjainen vet narttu. Kaunislinjainen pää, tummat silmät,
hyvät korvat. Hyvä, vahva kuono, erinom.tilava v-kehä. Tilava rintakehä, hieman
jyrkkä lantio. Hyvä raajaluusto, hyvä takaosa, hieman lyhyet olkavarret. Ikä näkyy jo
liikkeessä selän pehmeytenä. Sivuliikkeessä pitkä askel. Hyvä väri ja turkki.
LV-19163/08 Zebrina Vipney Lukrimas VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET
9 v 3 kk, kaunislinjainen hyvänkokoinen vet narttu. Kaunis pää ja ilme, vahva kuono,
hyvät korvat. Hyvä vahva takaosa. Hyvä tilava rintakehä. Riitt.kulmautunut edestä,
tasapainoiset pitkäaskeliset tahdikkaat liikkeet. Kaunis turkki ja väri. Kauniisti
kannettu häntä.

