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44945/16 Maroussia Vivaldi JUN ERI1 

Hyvin kehittynyt, pienehkö, vankka ja pitkärunkoinen uros. Urosmainen pää, jossa oikea ilme. 

Vahva luusto. Hieman ulkokierteiset eturaajat. Riittävästi kulmautunut etuosa. Tilava runko, joka 

voisi olla lyhyempi ja hieman hoikempi. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin takaa. Vielä 

löysästi edestä. Hyvä häntä. Erinomainen turkki ja väri. Aavistuksen matalaraajainen vaikutelma. 

45650/15 Brookbend Gretzky AVO ERI1 

Mittasuhteiltaan oikea, ryhdikäs ja keskivahva uros. Oikealinjainen, hyväilmeinen uroksen pää. 

Hyvät korvat. Vahva luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä runko 

ja takaosa. Liikkuu löysästi edestä, riittävällä askelmitalla sivusta. Erinomainen turkki, väri ja 

luonne. 

43592/14 Riccarron Simzalabim AVO EH2 

Voimakas, pitkärunkoinen ja hieman matalaraajainen uros. Voimakas pää, leveä kallo. Lyhyt kaula. 

Erittäin vahva luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Tilava runko, voisi olla tiiviimpi ja hieman 

hoikempi. Liikkuu ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Riittävällä askelmitalla sivusta. Hyvä väri, 

turkki ja luonne. 

22724/13 Bernissimo Filippo VAL ERI3 SA PU3 

Vankka, mittasuhteiltaan oikea, pienehkö uros. Voimakas pää. Turhan paljon otsapengertä. Riittävä 

kaula. Vahva luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. Tilava runko, hyvin kulmautunut takaa. 

Liikkuu löysästi edestä, hyvällä askelmitalla sivusta. Runsas, laadultaan riittävä karva. Miellyttävä 

luonne ja esiintyminen. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI2 SA PU2 

Hyvänkokoinen, vahva uros. Miellyttävä, oikeailmeinen pää. Pienet etuhampaat. Vahva luusto. 

Riittävä kaula. Tasapainoiset kulmaukset ja tilava runko. Liikkuu melko yhdensuuntaisesti, hyvällä 

askelmitalla sivusta. Hyvä turkki, väri ja luonne. 

13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI4 SA PU4 

Voimakas, hieman pitkärunkoinen uros. Erittäin vahva pää, jossa voimakas otsapenger ja turhan 

vahva kallo. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko, joka 

voisi olla lanneosasta lyhyempi. Liikkuu hyvin sivusta, löysästi edestä. Hyvä häntä, turkki ja 

luonne. 

38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-2 

Vahva, erittäin pitkärunkoinen uros. Voimakas pää, jossa oikea malli ja turhan paljon otsapengertä. 

Tasapainoiset kulmaukset, tilava runko. Liikkuu sujuvasti sivusta. Erinomainen turkki, väri ja 

luonne. 

16589/17 Ridon Hennet Wanda JUN ERI1 

Hyvin kehittynyt 9kk, vankka ja miellyttävä narttu. Kaunisilmeinen, oikealinjainen pää. Hyvä 

kaula. Hyvä luusto. Eturinta kaipaa vielä kehitystä. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut 

takaa. Liikkuu sujuvasti. Erinomainen turkki, väri ja luonne. 

55590/15 Funatic Euphoria NUO EH1 

Keskivahva, hyvin kehittynyt narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä, vahva kuono-osa. Sopiva 

luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Lupaava runko ja eturinta. Liikkuu ahtaasti takaa, tällä 

hetkellä vaikuttaa hieman takakorkealle. Hyvä väri, turkki ja luonne. Kaipaa hieman 

kehätottumusta. 

48164/11 Leniences Friderica AVO ERI2 

Tasapainoinen narttu. Oikealinjainen pää, jossa melko voimakas kallo-osa. Hyvä luusto. Riittävä 

kaula. Hieman suora olkavarsi, eturinta saisi olla täyteläisempi. Hyvä runko. Riittävästi 



kulmautunut takaosa. Liikkuu hieman kapeasti mennen ja tullen. Riittävällä askelmitalla sivusta. 

Hyvä väri, turkki ei tänään parhaimmillaan. Miellyttävä luonne. 

49395/15 Zweierteam Brexia AVO ERI1 

Voimakas, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Vahva luusto. Tilava runko. Riittävät kulmaukset. Liikkuu löysästi edestä, riittävällä askelmitalla 

sivusta. Hyvä turkki, väri ja luonne. 

36501/11 Zweierteam Tazetta VAL ERI2 SA PN1 VSP 

Komea, ryhdikäs narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvät korvat, kaula ja ylälinja. Vahva luusto ja 

runko. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävällä askelmitalla sivusta. 

Erinomainen väri, turkki ja luonne. 

57240/08 Black Amiikos Lucretia Luana VET ERI1 VET-ROP 

Hyväkuntoinen ja viehättävä veteraani. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä luusto. Suora etuosa ja 

eturinta puuttuu. Hyvä runko, riittävät takaraajojen kulmaukset. Liikkuu sujuvasti ikäisekseen. 

Hyvä väri ja luonne. Turkki ei tänään parhaimmillaan. 

 


