20180505 Tampere NORD, NORMANNSETH ELIN
14924/18 Easy Rider Belporto PEN4
7 kk. Tarvitsee paljon aikaa kehittyäkseen. Hyvä pää ja hyvä korvien kiinnitys. Tarvitsee enemmän
etu- ja takakulmauksia. Erinomainen luusto ja raajat. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät merkit.
Hyvä turkki. Liikkuu erittäin ahtaasti ja epävakaasti takaa. Erinomainen luonne.
47649/17 Kultaruskan El Toro PEN3
7 kk. Lupaava pää, joka saa vielä kasvaa paremmaksi. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja hyvin
asettuneet lavat. Hieman pitkä lanneosa saa rungon mittasuhteet näyttämään pidemmiltä. Hieman
pyöreä lantio. Erinomainen luusto. Hyvät värit. Vielä runsaasti pentukarvaa, mutta turkki ok. Hyvä
luonne.
NHSB3096169 Lindus V.D. Weyenberg PEN1 KP VSP-pentu
7 kk. Erinomainen pää. Hyvä eturinta. Lavat saisivat olla paremmin asettuneet, tämän vuoksi lyhyt
kaula. Pitkä lanneosa. Takakulmaukset ok. Hyvät merkit. Hyvä turkin laatu. Liikkuu hyvin edestä,
hieman ahtaasti takaa. Hyvä luonne.
51804/17 Xantran Kerberos PEN2
7 kk. Hieman pitkät rungon mittasuhteet. Erinomainen pää, joka saa vielä täyttyä. Erinomainen
kaula ja etuosa. Hieman pitkä lanneosa. Hieman pyöreä lantio. Hyvin kulmautunut takaa.
Erinomaiset värit ja lupaava turkki. Koira saisi olla itsevarmempi. Treeniä, treeniä, treeniä.
NHSB3096171 Laurentia Van De Weyenberg PEN3
7 kk. Erittäin narttumainen. Hyvä pää. Tänään koiran etuosa ja takaosa ovat eri kehitysvaiheissa.
Ikään nähden erittäin hyvä eturinta. Rinnan tulee vielä täyttyä, jotta se tukee kyynäriä. Hyvät
rungon mittasuhteet. Ok takakulmaukset. Hieman korkealle kiinnittynyt häntä. Ei liiku hallitusti.
Hyvä väri ja turkki. Erittäin innokas.
EST04298/17 Margarita Nigra Dilemma PEN2
7 kk. Erittäin narttumainen. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Vielä hieman liian kapea pää ja liian
löysät huulet. Liian pyöreät ja suuret silmät. Hyvät kulmaukset edessä sekä takana. Erittäin hyvä
turkki ja väri. Liikkuu liian ahtaasti takaa, ja kaiken kaikkiaan liikkeiden tulisi parantua. Kiltti
luonne.
51993/17 Xantran La Cumparcita PEN1 KP ROP-pentu
7 kk. Narttumainen. Otsapenger saisi olla korostuneempi. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula.
Hyvin kehittynyt eturinta ikäisekseen. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen luusto ja
raajat. Hyvät merkit. Erittäin tyypilliset liikkeet. Erinomainen luonne.
29928/17 Darkway Against The Burning Sky JUN EH3
12 kk. Urosmainen. Liian korostunut otsapenger ja liian vaaleat silmät. Hyvät kulmaukset edessä ja
takana, mutta liikkeessä ja seistessä oikea jalka ja tassu kääntyvät ulospäin. Hieman liian pitkä
lanneosa ja ylälinjan pitäisi olla suorempi. Hyvät merkit ja hyvä turkki ikäisekseen. Sivuliikkeet ok,
mutta edestä ja takaa epävakaa.
NHSB3089714 Ivanhoe V.D. Reestlandhoeve JUN ERI1
10 kk. Upea malli, joka saa vielä kasvaa aikuiseksi. Hyvät pään mittasuhteet. Erittäin tummat ja
hyvät silmät. Rauhallinen ilme. Toivoisin enemmän raajakorkeutta. Hyvin kulmautunut edestä ja
takaa. Erinomainen luusto. Hyvät raajat. Liikkuu rotutyypillisesti joka suunnasta. Hyvät merkit,
turkissa runsaasti pentukarvaa ja sitä on paljon. Kiltti luonne.
24728/17 Life Spring’s Strongpaw JUN EH2
13 kk. Hyvä pää. Huulet saisivat olla tiiviimmät. Hyvin asettuneet korvat. Lavat saisivat olla
paremmin asettuneet. Liian lyhyt rintakehä, mutta rinnan luusto on lyhyttä. Pitkä lanneosa. Hyvin
kulmautunut takaa. Laskeva lantio. Hyvä luusto kokoon nähden. Hyvät raajat, mutta seistessä ja

liikkeessä kääntää etutassujaan ulospäin. Erittäin hyvät sivuliikkeet, erittäin löysät etuliikkeet.
Erinomainen luonne.
40390/17 Qiralman Amore’s Miracle Micare JUN H
10 kk. Erittäin pentumainen. Erittäin korkea raajakoreus ja lyhyt runko. Hieman löysät silmäluomet
ja huulet. Tasapurenta. Riittävä luusto. Hyvät raajat. Polvikulma saisi olla voimakkaampi. Hieman
pyöreä lantio. Kintereet saisivat olla voimakkaammat, erityisesti oikeassa. Liikkuu hieman
epävakaasti. Hyvät merkit. Hyvä turkki ikäisekseen. Iloinen luonne.
14897/17 Ridon Hennet Walter JUN H
17 kk. Suuri nalle. Urosmainen pää. Hieman liian löysät huulet ja alas asettuneet korvat.
Raajakorkeutta saisi olla enemmän. Hyvä rintakehä. Lyhyt lanneosa. Lavat saisivat olla paremmin
asettuneet. Liian lyhyt kaula. Hyvät merkit. Erinomainen luusto ja raajat. Turkki ei ole
näyttelykunnossa. Liikkuu hieman raskaasti, sivuliikkeet ok. Rauhallinen luonne.
52888/16 Riccarron Tino Saurus NUO EH2
18 kk. Erittäin hyvät mittasuhteet. Pään tulee vielä kehittyä. Erittäin hyvin asettuneet korvat. Saa
vielä täyttyä silmien alta. Seistessä etujalat kääntyvät ulospäin. Riittävä luusto. Hyvät
takakulmaukset, etukulmaukset saisivat olla paremmat. Turkin laatu ei paras mahdollinen. Hyvät
värit ja merkit. Liikkeessä takaraajat kääntyvät ulospäin ja ovat ahtaat, löysä edestä. Rauhallinen
luonne.
37923/16 Tassupihan Idefix NUO ERI1 SA
23 kk. Urosmainen. Hieman korostunut otsapenger. Hyvät silmät. Hieman alas asettuneet korvat.
Etuosan kehittymiseen koiran tulee vielä kasvaa ja kehittyä. Erinomainen luusto ja raajat.
Erinomainen lantion asento. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja
edestä. Hyvät sivuliikkeet. Erinomaiset värimerkit, turkki ei parhaassa näyttelykunnossa. Hyvä
luonne.
47330/16 Apriori Donnerhall AVO ERI1 SA PU1 SERT NORD SERT VSP
2-vuotias. Erittäin voimakas uros. Urosmainen pää, voimakas kuono-osa. Silmät saisivat olla
hieman tummemmat. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan. Hyvä kaula. Hieman pitkä lanneosa. Hyvin
kulmautunut. Erinomaiset sivuliikkeet. Tyypilliset etu- ja takaliikkeet. Erinomaiset merkit. Hyvä
turkin laatu, mutta ei parhaassa näyttelykunnossa. Hyvä luonne.
11917/16 Cheerful Black Daddy Cool AVO EH4
2,5v. Kauniit silmät, joissa rauhallinen ilme. Kuono-osan tulee vielä täyttyä silmien alta. Lavat
saisivat olla paremmin asettuneet ja rinnan täyteläisempi kyynärien tueksi. Hyvät kulmaukset
takana. Riittävä luusto ja hyvät raajat. Hieman pitkä lanneosa. Hieman korkealle kiinnittynyt häntä,
joka näkyy myös liikkeessä. Hieman löysät etuliikkeet ja kääntää kinteriään ulospäin takaliikkeissä.
Rauhallinen luonne.
35078/16 Divabernina Allowed By Love AVO EH
3v. Hyvä pää. Korvat saisivat olla paremmin asettuneet ja kuono-osan täyttyneempi. Rinnan tulee
vielä täyttyä. Hyvä ylälinja seistessä, mutta laskeva lantio. Kokoon nähden luusto saisi olla
voimakkaampi. Hyvät raajat. Erittäin hyvät merkit, mutta pohjavilla puuttuu. Liikkuu erittäin
ahtaasti takaa kääntäen takaraajoja ulospäin. Erittäin löysä edestä. Rauhallinen luonne.
54339/13 Funatic Hold Your Horses AVO EH3
4,5v. Voimakas uros. Hieman pitkät rungon mittasuhteet. Erittäin voimakas urosmainen pää.
Hieman alas asettuneet korvat. Erittäin hyvin kulmautunut kaiken kaikkiaan. Ylälinja saisi olla
voimakkaampi seistessä. Erinomaiset merkit, luusto ja raajat. Hyvä turkin laatu, mutta pohjavillaa
puuttuu. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta hieman ahdas takaa ja etuliikkeissä kääntää
tassujaan sisäänpäin. Erittäin korkea häntä. Erittäin iloinen luonne.
35560/13 Funatic Infinity And Beyond AVO ERI2 SA PU2 VASERT NORD VASERT

4v. Erittäin voimakas uros. Urosmainen pää. Hieman lyhyt kuono-osa. Hieman korostunut
otsapenger ja silmien väri saisi olla tummempi. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvin
kulmautunut. Erinomainen luusto ja raajat. Hyvä rinta. Hieman pitkä lanneosa. Erinomainen lantio.
Liikkuu melko hyvin takaa, hieman epävakaa edestä. Sivuliikkeet ok. Erinomainen turkki, väri ja
luonne.
11402/16 Kultaruskan Cotton Eye Joe AVO H
2v. Suuri uros, jolla suuri pää. Voimakas kuono-osa. Silmät saisivat olla tummemmat. Erinomainen
luusto ja raajat. Polvikulma saisi olla parempi. Selkä saisi olla kiinteämpi, samoin ylälinja. Liikkuu
epävakaasti edestä ja takaa, ja etuliikkeet ovat erittäin kauhovat. Minulle pään väritys on liian
ruskea, valkoista pitäisi olla enemmän. Turkki saisi olla pidempi ja pohjavillaa puuttuu. Hyvä
luonne.
27234/16 Vuorenpeikon Pernod AVO EH
2v. Tulee kehittyä vielä kaiken kaikkiaan. Päässä ja rungossa hyvät mittasuhteet. Hyvin asettuneet
korvat. Silmät saisivat olla paljon tummemmat. Erittäin avoimet etukulmaukset. Hyvät
takakulmaukset ja erittäin hyvin asettunut lantio. Erinomaiset merkit ja hyvä turkki. Riittävä luusto
ja hyvät raajat. Takaraajat astuvat melkein ristiin ja etuliikkeiden tulee tasoittua. Erinomainen
luonne.
43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI4 SA
5v. Voimakas uros. Hieman liian pitkät mittasuhteet. Urosmainen pää. Kuono-osa saisi olla hieman
voimakkaampi ja silmät tummemmat. Erinomainen rinta. Voimakas luusto, mutta vasen
välikämmen on hieman heikko. Ok takakulmaukset. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja löysästi
edestä. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Hieman korkea häntä, ylälinja saisi olla tiiviimpi.
19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI
6v. Kapea pää, hyvät silmät, mutta liian löysät huulet. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvin
kehittynyt rinta. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto. Vasen välikämmen saisi olla
hieman parempi. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvät merkit ja hyvä turkki. Liikkuu hieman
ahtaasti takaa, kääntää etutassujaan sisään etuliikkeissä. Tyypilliset sivuliikkeet.
13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI1 SA PU4
5v. Erinomaisen urosmainen. Erinomainen pää, hieman liian pyöreät silmät. Erittäin hyvä kaula.
Rinta saisi olla paremmin täyttynyt tukeakseen kyynäriä ja seistessä asettaa raajat tassut ulospäin.
Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä ylälinja. Erittäin hyvä turkin laatu. Hyvät merkit. Liikkuu
erittäin hyvin.
38412/15 Xantran Hooligan VAL ERI2 SA
Melkein 3v. Urosmainen pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvät silmät. Erittäin kapeat alahampaat.
Erinomainen luusto ja raajat. Lavat saisivat olla paremmin asettuneet. Hyvät takakulmaukset.
Erittäin hyvä ylälinja seistessä. Hieman löysät etuliikkeet. Hyvät sivu- ja takaliikkeet. Hyvä turkki
ja merkit. Erittäin korkea häntä.
38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI3 SA
5v. Urosmainen. Hyvin asettuneet korvat. Silmät saisivat olla hieman tummemmat. Erinomainen
ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Rinta saisi olla hieman enemmän täyttynyt.
Erinomaiset rungon mittasuhteet. Erinomainen luusto, raajat ja merkit. Turkki on rotumääritelmän
mukainen: pitkä pohjavillan kera. Rauhallinen luonne. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja ei nopein
liikkuja. Rauhallinen luonne.
44999/09 Ovunque Di Fanum Fortunae VET ERI1 SA PU3 VET-VSP
10v. Urosmainen pää. Tummat silmät. Erinomainen luusto ja raajat. Hyvät merkit. Hyvä turkki.
Liikkuu kuin nuori koira.
16589/17 Ridon Hennet Wanda JUN ERI1 SA VASERT

17 kk. Erittäin narttumainen. Erittäin hyvä ilme. Hyvin asettuneet korvat. Hyvin kehittynyt eturinta.
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen luusto ja raajat. Hieman pitkä lanneosa. Kääntää
kintereitään ulospäin takaliikkeissä. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Erinomainen turkki ja väri. Erittäin
iloinen luonne.
14180/17 Vuorenpeikon Snowwhite JUN EH3
16 kk. Pienikokoinen narttu, joka saa kehittyä kaiken kaikkiaan. Erittäin kapea pää, mutta hyvä
muoto. Hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Erittäin kapea rinta ja seisoo
eturaajat ulospäin. Kulmaukset ok. Erinomaiset merkit. Turkin laatu ok, mutta pohjavillaa pitäisi
olla enemmän. Liikkuu erittäin löysästi edestä ja koira saisi olla itsevarmempi.
28123/17 Xantran Jubilee JUN ERI2
12 kk. Erittäin narttumainen. Hyvä pää, jossa tummat silmät, mutta pään pigmentti saisi olla
tummempi, myös suussa. Hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät
takakulmaukset. Hyvä lantio. Hyvä luusto ja raajat. Erittäin hyvät merkit ja hyvä turkki ikäisekseen.
Liikkuu hyvin, mutta hieman löysästi edestä. Hyvä luonne.
55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof NUO ERI2 SA
20 kk. Narttumainen. Pään tulee vielä kehittyä. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat.
Lavat saisivat olla paremmin asettuneet. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä luusto ja raajat, mutta
hieman heikko välikämmen. Hyvät takakulmaukset. Etuosan tulisi olla vakaampi liikkeessä, mutta
rotutyypilliset sivuliikkeet. Erinomaiset merkit. Erittäin hyvä turkki.
16580/18 Kronblommas Belinda NUO ERI4
1,5v. Hyvä koko. Hyvät rungon mittasuhteet, mutta hieman pitkä lanneosa. Narttumainen pää.
Hyvin asettuneet korvat. Lavat saisivat olla paremmin asettuneet. Hyvä luusto ja raajat. Erinomaiset
takakulmaukset. Kintereet saisivat olla voimakkaammat. Hieman leveät etuliikkeet, erittäin hyvät
sivuliikkeet, mutta häntä on hieman liian korkea. Erinomainen turkki. Päässä saisi olla enemmän
valkoista.
52890/16 Riccarron Topaz NUO ERI3
1,5v. Narttumainen, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Narttumainen pää, mutta otsapenger saisi olla
hieman korostuneempi ja kuono-osa voimakkaampi. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä eturinta. Hyvä
rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Hieman laskeva lantio. Hyvät merkit ja hyvä turkki ikäisekseen.
Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Hyvä narttu.
47237/16 Vinkizz Wannabe NUO ERI1 SA
20 kk. Erittäin hyvä profiili. Narttumainen pää, erittäin hyvin asettuneet korvat. Hieman takakorkea
seistessä. Erittäin hyvin kehittynyt rinta. Erinomainen luusto ja raajat. Hyvin kulmautunut.
Erinomaiset merkit. Hyvä turkki ja erittäin tyypilliset liikkeet.
43069/14 Alpweiden Änd I’m Jackpot AVO EH
Melkein 4v. Narttumainen. Erinomaiset rungon mittasuhteet, mutta esitetään turkittomassa
kunnossa. Hyvän kokoinen pää. Erittäin tummat silmät, mutta liian pyöreät. Hyvin asettuneet
korvat. Hyvät takakulmaukset. Hyvin kehittynyt rinta. Erittäin hyvä luusto kokoon nähden. Hyvät
raajat. Liikkuu hieman ristiin takaa ja hieman leveästi edestä. Hyvä luonne.
15666/15 Cheerful Black Cointreau AVO ERI3
3v. Erinomainen koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Hieman kapea kallo. Hyvä silmien koko,
saisivat olla hieman tummemmat. Hyvin asettuneet korvat. Suun pigmentti saisi olla parempi. Hyvä
rinnan syvyys. Voimakas luusto ja raajat. Hyvät merkit. Hieman liian laskeva lantio. Liikkuu
hieman ??? edestä, muutoin erittäin hyvät liikkeet.
35080/16 Divabernina All-Time Dream AVO ERI1 SA PN2 SERT NORD VASERT

2v. Erittäin narttumainen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula siitä huolimatta, että se saisi olla
paremmin asettunut. Erittäin hyvä ylälinja seistessä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto ja raajat.
Erinomainen turkki ja raajat. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muutoin ok. Hyvä luonne.
55593/15 Funatic Ecstasy AVO ERI2
2,5v. Pienikokoinen narttu. Narttumainen pää. Hyvä ilme. Hyvät korvat. Saisi olla raajakkaampi ja
lavat paremmin asettuneet. Hyvät takakulmaukset. Riittävän täyttynyt. Hieman laskeva lantio.
Hieman ahtaat takaliikkeet. Ok edestä. Melko hyvät sivuliikkeet. Erinomainen luonne.
35561/13 Funatic In The Afterglow AVO EH
4v. Narttumainen pää. Hyvin asettuneet korvat. Tummat silmät. Hyvin kehittynyt eturinta. Hieman
pitkät rungon mittasuhteet ja selkä saisi olla parempi. Riittävä luusto. Hyvät raajat. Hyvät
takakulmaukset. Hyvät merkit. Hyvä turkin laatu ja sitä on runsaasti. Kääntää liikkeissä
takaraajojaan ulospäin ja hieman raskaat liikkeet. Rauhallinen luonne.
38416/15 Xantran Hulabaloo AVO EH
Melkein 3v. Hyvä koko. Hieman pitkä pää ja liian pyöreät silmät pilaavat ilmeen. Hieman liian
suuret korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Laskeva lantio. Hyvä rintakehä. Riittävä luusto. Hyvät
raajat. Silkkinen turkin laatu. Liikkuu melko hyvin takaa. Erittäin löysästi edestä. Hyvä luonne.
49395/15 Zweierteam Brexia AVO ERI4
2v. Hyvä koko. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet, mutta hieman pitkä lanneosa. Hyvin asettuneet
korvat. Erittäin hyvä kaula. Hyvä ylälinja seistessä. Erittäin hyvä luusto ja raajat. Erittäin hyvät
merkit. Ei parhaassa turkissa. Liikkeissä kintereiden tulisi olla voimakkaammat, liikkuu muutoin
hyvin.
42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI1 SA PN1 NORD SERT ROP
3v. Erinomainen narttu. Tyypillinen pää, hyvä ilme. Silmät saisivat olla hieman tummemmat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto ja raajat. Hyvin kulmautunut. Hyvät merkit. Erittäin hyvä
turkki. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muutoin erittäin energisesti. Erinomainen luonne.
29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI3 SA
3v. Hyvä tyyppi. Tänään turkki saisi olla parempi. Tyypillinen narttumainen pää. Hyvin asettuneet
korvat. Hyvin kulmautunut. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä. Liikkeet saisivat olla vakaammat.
Hyvät merkit. Hyvä turkin laatu, ei parhaassa kunnossa.
36501/11 Zweierteam Tazetta VAL ERI4 SA
7v. Hieman pieni pää, mutta erittäin hyvät mittasuhteet. Erinomainen runko. Hyvin asettuneet
korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erittäin hyvin täyttynyt runko. Lavat saisivat olla paremmin
asettuneet. Hyvät takakulmaukset. Erinomaiset merkit ja erinomainen turkin kunto. Liikkuu hieman
ahtaasti takaa ja liikkeissä saisi olla enemmän askelpituutta. Liikkuu hyvin halutessaan.
43053/13 Zweierteam Vitellina VAL ERI2 SA PN4
4v. Suurikokoinen narttu. Erittäin voimakas joka suunnasta. Silti narttumainen pää, hieman alas
asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja, hieman laskeva lantio. Hyvin täyttynyt runko.
Voimakas luusto. Hyvät raajat. Erinomaiset merkit. Hyvä turkin laatu. Liikkuu voimakkaasti ja on
erittäin ylpeä hännästään. Erittäin suorat etuliikkeet. Erinomainen luonne.
60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN3 VET-ROP
8,5v. Erittäin hyvännäköinen narttu. Hyvät mittasuhteet, vaikka ikä hieman näkyy. Hieman pitkä
runko, mutta liikkuu kuin valio. Erinomainen pää ja korvat. Kiinteä ylälinja. Hyvä luusto ja raajat.
Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kunniaksi omistajalleen.
Kennel Funatic (Hold Your Horses, Infinity And Beoynd, Ecstasy, In The Afterglow) KASV2
KP
Kaksi urosta ja kaksi narttua. Yksi uroksista hieman erilainen kuin muut. Kolme yhdistelmää.
Kaikilla hyvät päät. Hyvät liikkeet. Hyvät rungot ja luonteet. Onnittelut kasvattajalle.

Kennel Zweierteam (Ulmus, Brexia, Tazetta, Vitellina) KASV1 KP ROP-kasv
Neljä yhdistelmää, kolme narttua ja yksi uros. Hyvät päät ja merkit. Kaikki tyypiltään samanlaisia.
Erinomaiset turkit. Hyvät liikkeet joka suunnasta. Onnittelut päivän rotunsa parhaalle kasvattajalle.

