
 

20180506 Tampere KV, Kärkäs Leila 

FI14924/18 Easy Rider Belporto PEN1 

Hyvät mittasuhteet omaava pentu. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja runko. Saisi olla 

paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Kovin kapea-asentoiset eturaajat. Hyvä vahva luusto. Hyvä 

karva ja väri. Liikkeissä saisi olla enemmän voimaa. Iloinen luonne.  

NHSB3096171 Laurentia Van De Weyenberg PEN3 

Hyvät mittasuhteet. Aavistuksen lyhyt kuono ja hieman korkea otsa. Hyvät korvat ja kaula. 

Aavistuksen etumatala tällä hetkellä ja leveä asentoiset eturaajat. Hyvä luusto. Saisi olla paremmin 

kulmautunut takaa ja takaliikkeissä enemmän voimaa. Kyynärpäissä löysyyttä. Hyvä karva ja 

väritys. 

 

FI47364/17 Sky Paws Crystal Champagne PEN2 KP 

Ihastuttava pää ja ilme. Kauniit tummat silmät. Hieman etumatala tällä hetkellä. Tasapainoiset 

riittävät kulmaukset. Hyvä luusto, rintakehä ja eturinta. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä karva 

ja miellyttävä käytös.  

 

FI51993/17 Xantran La Cumparcita PEN1 KP ROP-PENTU 

Erinomainen kokonaisuus. Hyvä pään malli. Silmissä hieman pyöreyttä. Hyvä kaula. Lanneosa 

hieman kaareva. Tasapainoiset hyvät kulmaukset ja luusto. Hyvä runko ja eturinta. Liikkuu erittäin 

hyvin. Hyvä karva ja käytös.  

 

NHSB3089714 Ivanhoe V.D. Reestlandhoeve JUN ERI1 

Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Kaunis pää. Hyvä ilme. Hyvä kaula. Liikkeessä hieman 

etumatala. Tasapainoinen raajarakenne. Hyvä luusto, käpälät, runko ja eturinta ja liikkeet. 

Karvapeite Ok. Hyvä väri ja käytös.  

 

FI24728/17 Life Spring’s Strongpaw JUN EH3 

Melko hyvät mittasuhteet. Otsapenger saisi olla selvempi. Hyvä kuono. Tasapainoiset sopivat 

kulmaukset, runko ja eturinta. Hyvä kaula ja ylälinja. Karvapeite ei parhaimmillaan, kihartuva 

selällä, väri saisi olla selkeämpi. Hyvä sivuliike, edestä vielä kovin löysä. Miellyttävä käytös. 

Korkea häntä liikkeessä.  

 

FI40390/17 Qiralman Amore’s Miracle Micare JUN EH4 

10 kk iloinen uros, jolla hyvä pään pituus. Vahvuutta saa tulla vielä lisää. Tasapainoiset kulmaukset. 

Hieman lyhyt kaula. Sopiva rintakehä ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkeissä tulisi olla lisää 

voimaa ja ulottuvuutta. Karva ok. Korkea-asentoinen häntä liikkeessä. 

 

FI14897/17 Ridon Hennet Walter JUN EH2 

Kaunispäinen uros, jolla hyvä otsapenger. Hieman lyhyt kaula. Vankka runko. Olkavarsi saisi olla 

viistompi ja takakulmaukset voimakkaammat. Hyvä luusto. Liikkeissä saisi olla enemmän voimaa 

ja ulottuvuutta. Turkki ei parhaimmillaan, kovin kuivaa ja karkeaa. Hyvä käytös. Korkea häntä 

liikkeessä.  

 

FI54805/16 Leijonamielen Hei Kultapieni NUO ERI2 

Vauhdikas uros, jolla voimakas kallo. Hyvä vahva kuono, kaula ja ylälinja. Olkavarsi saisi olla 

viistompi. Hyvät takakulmaukset ja luusto. Vahva runko. Sopiva eturinta. Liikkuu hyvin. Laineikas 

turkki. Hyvä häntä ja väri.  

 



FI52888/16 Riccarron Tino Saurus NUO ERI1 SA PU2 SERT VARACA 

Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään malli ja ilme ja kaula. Ylälinjassa pehmeyttä. Olkavarsi saisi olla 

viistompi. Hyvä takaosa, rintakehä. Riittävä eturinta. Hyvä sivuliike, kapea takaa ja kovin löysä 

edestä. Hyvä karva, väri ja käytös. Hyvä häntä. 

 

FI37923/16 Tassupihan Idefix NUO EH3 

Hyvät mittasuhteet ja vahva luusto ja raajarakenne. Turhan lyhyt ja vahva pää. Voimakas otsa. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko. Hyvä sivuliike, kapea takaa, edessä hieman löysyyttä. Hyvä 

karva, väri ja käytös. 

 

FI47330/16 Apriori Donnerhall AVO ERI1 SA VASERT 

Erinomainen tyyppi. Turhan voimakas kallo. Vahvat posket. Hyvät korvat ja kaula ja ylälinja. 

Hieman korkea-asentoinen häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto, käpälät, eturinta. Hyvä 

sivuliike, edestä leveä. Hyvä karva, väri ja käytös.  

 

FI11917/16 Cheerful Black Daddy Cool AVO ERI3 

Miellyttävä kokonaisuus. Kaunis pää. Hieman lähekkäin sijoittuneet silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä 

kaula ja ylälinja, raajarakenne ja luuusto. Vankka runko. Leveä asentoiset eturaajat, myös 

liikkeessä. Hyvä sivuliike. Karva ei parhaimmillaan, kuivaa ja karkeaa selässä. Hyvä käytös. 

Kilpailuluokassa rähähti takana olevalle koiralle ja kierroksen jälkeen yritti edessä olevaa kohti, 

tämän vuoksi sijoitettu viimeiseksi.  

 

FI35078/16 Divabernina Allowed By Love AVO EH2 

Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään vahvuus. Silmissä pyöreyttä ja saisi olla tummemmat. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Eturinta puuttuu ja etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Riittävät takakulmaukset, 

sopiva luusto. Kapea takaliike, sivuliikkeissä tulisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Hyvä väri 

ja käytös. 

 

FI43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI2 SA PU3 

Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme, silmät voisi olla tummemmat. Hyvät 

kulmaukset ja luusto. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä kaula ja ylälinja, edessä hieman 

löysyyttä, muuten erittäin hyvät liikkeet. Erinomainen karva. Hyvä väri ja käytös. 

 

FI43783/15 Mettänpeikon Le Genda Arinen VAL ERI3 SA PU4 

Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvä pään malli. Kaunis kaula ja ylälinja. Kinnerkulma voisi 

olla voimakkaampi, muuten hyvä rakenne. Hyvä eturinta ja rintakehä. Erinomainen liike. Hyvä 

karva, väri ja käytös. 

 

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 

Erinomainen kokonaisuus. Vahva vankka uros, jolla hyvä pää. Erinomainen raajarakenne ja luusto. 

Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvä tehokas liike. Kaunis karvapeite. 

Hyvä väri ja käytös.  

 

FI17517/14 Tulipános Berni Newsmaker VAL ERI4 SA 

Hyvä vahva uros, jolla hyvä pään malli. Ilme voisi olla parempi. Tasapainoinen raajarakenne. Hyvä 

vankka runko ja eturinta. Erinomaiset liikkeet. Karva ei parhaimmillaan, kuivaa ja turhan karkeaa. 

Hyvä käytös ja häntä.  

 

FI38413/15 Xantran Hooligan VAL ERI 



Erinomainen tyyppi. Hyvä pään malli. Kovin pienet alaetuhampaat niukassa tasapurennassa. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Olkavarsi saisi olla viistompi. Hyvä takaosa ja luusto ja runko. Hyvä sivuliike, 

edessä löysyyttä. Hyvä karvanlaatu, väri ja käytös. 

 

DK12726/2017 Mount Blässis Awarded By Zala JUN EH2 

Matalaraajainen narttu, jolla hyvä vahva luusto. Hvyä pään malli ja miellyttävä ilme. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Vankka runko ja ikäisekseen hyvä eturinta. Hyvä sivuliike, edestä leveä ja kääntää käpäliä 

sisäänpäin. Vielä pentumainen turkki. Iloinen käytös. 

 

FI28123/17 Xantran Jubilee JUN ERI1 

Miellyttävä junnu, jolla kaunis pää ja hyvä ilme. Hyvä rakenne ja luusto. Runko ja eturinta hyvässä 

kehitysvaiheessa. Hyvä sivuliike, edestä vielä leveä ja epävakaa. Karva ok. Hyvä väri ja käytös. 

 

FI5564/16 Cleopatra Von Der Bernessehof NUO EH3 

Vahva luustoinen narttu, hyvä pään malli, silmät saisi olla tummemmat. Hyvä kaula. Niukasti 

kulmautunut edestä. Painuneet välikämmenet. Riittävät takakulmaukset. Hyvä rintakehä, leveä 

etuliike ja sivuliikkeessä tulisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Hyvä karvanlaatu, väri ja 

käytös.  

 

FI16580/18 Kronblommas Belinda NUO EH4 

Vahva luustoinen narttu, jolla hyvä pään malli. Niukka otsapenger ja hieman pyöreyttä silmissä. 

Hyvä ylälinja ja runko. Hieman lyhyt kaula ja etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Riittävät 

takakulmaukset. Sivuliikkeissä saisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Leveä edestä. Karva ok. 

Hyvä väri ja käytös.  

 

FI52890/16 Riccarron Topaz NUO ERI1 SA VASERT 

Erinomaisesti liikkuva, kaunis narttu. Saisi olla hieman voimakkaampi otsapenger. Pyöreyttä 

silmissä. Hyvä runko ja eturinta. Olkavarsi saisi olla viistompi. Hyvä takaosa, kaula, ylälinja, karva, 

väri ja käytös. Hyvin kannettu häntä. 

 

FI47237/16 Vinkizz Wannabe NUO ERI2 

Hieman matala vahva hyvin rakentunut narttu, jolla tehokas sivuliike. Edessä löysyyttä. Hyvä pää ja 

ilme ja kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Hieman painuneet välikämmenet. Karva ok. Hyvä 

väri ja käytös.  

 

FI15666/15 Cheerful Black Cointreau AVO ERI2 SA 

Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Hieman voimakkaammat posket. Otsapenger saisi olla 

selvempi. Hieman lyhyt kaula. Hyvä etuosa. Polvi- ja kinnerkulma saisi olla voimakkaampi. Hyvä 

runko ja eturinta ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä karva, väri ja käytös.  

 

FI35080/16 Divabernina All-Time Dream AVO ERI3 

Aavistuksen matala. Kauniit tummat silmät. Otsapenger voisi olla hieman voimakkaampi, muuten 

hyvä pää. Hyvä luusto. Niukasti kulmautunut edestä, paremmin takaa. Eturinta saisi olla 

voimakkaampi. Sopiva rintakehä. Sopiva sivuliike. Edestä leveä. Hyvä karva, väri ja käytös. 

 

FI10755/16 Goldbear’s Chardonnay AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB FI MVA ROP 

Erittäin tehokkaasti liikkuva narttu, jolla hyvä pää. Hyvä kuonon pituus. Kaunis kaula ja ylälinja. 

Hyvä rakenne ja luusto. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Hieman leveä etuliike. Hyvä karva, väri 

ja käytös.  

 



FI31974/15 Goldbear’s Angelina Jolie VAL ERI2 SA PN3 

Erinomaiset sivuliikkeet omaava narttu, joka hieman hoikassa kunnossa. Hyvä pään malli ja 

vahvuus. Erinomainen tasapainoinen raajarakenne. Hyvä luusto. Karva ok. Hyvä väri ja käytös.  

 

FI42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI1 SA PN2 VARACA 

Tehokkaalla sivuaskeleella liikkuva hyvä rakenteinen narttu, jolla miellyttävä ilmeinen pää. Kaunis 

kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä häntä. Ahdas takaliike. Hyvä karva, väri ja 

käytös. Miellyttävä kokonaisuus. 

 

FI60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN4 VET-ROP 

8,5 v. Erinomainen tyyppi. Hieman kapea kallo. Kauniit tummat silmät, Hyvä kaula ja ylälinja ja 

runko ja eturinta. Vahva luusto. Erinomainen takaosa, edestä niukemmin kulmautunut. Erittäin hyvä 

sivuliike. Hyvä karva ja väri.  


