20180510 Vantaa ER, Nygård Taina
FI47211/17 Black Amiikos Reinhard Rudolf PEN1
8 kk täysin kehitys vaiheessa oleva urospentu. Tummat silmät. Hieman kevyet korvat. Hyvä
pigmentti. Tässä vaiheessa vielä kapea kuono-osa. Purenta ok. Tiiviit huulet. Lupaava rintakehä.
Melko pysty olkavarsi, myös lapa voisi olla viistompi. Hyvät käpälät. Hyvät takaraajan kulmaukset.
Selkä vielä pehmeä liikkeessä. Takaraajat jäävät rungon alle, liikkeessä etuliikkeet vielä kovin
löysät. Kaunis väritys. Esiintyy hyvin.
FI26810/17 Kaimon Gerheil Felix JUN ERI1 SA PU3 VASERT
14 kk. Tasapainoisesti kehittynyt. Hyvä uroksen pää. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet.
Hyvämuotoiset keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Lupaava eturinta. Riittävä luuston vahvuus. Hyvät
käpälät. Hyvä rintakehä. Liikkuu hyvällä askeleella varsin yhdensuuntaisesti . Erinomainen häntä
liikkeessä. Kaunis väritys. Esiintyy hyvin.
FI14897/17 Ridon Hennet Walter JUN EH2
14 kk. Hyvin vahvaluustoinen junioriuros. Melko runsaat huulet ja voimakkaat posket. Purenta ok.
Hieman pysty olkavarsi. Hyvä rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Lantio voisi olla viistompi.
Takaliikkeessä saisi olla enemmän potkua. Hieman painuneet ranteet. Hyvä häntä liikkeessä.
Kaunis väritys, turkki ei parhaimmillaan tänään.
FI51039/16 Brookbend Ice Cool NUO EH3
1,5 v. Kevyehkö uros. Toivoisin voimakkaamman sukupuolileiman. Hyvämuotoinen pää, mutta
vielä kapea. Erinomaiset silmät. Tiiviit huulet. Hyvä pigmentti. Purenta ok. Toivoisin paremmat
eturaajojen kulmaukset sekä paremman raajaluuuston. Tiiviit käpälät. Liian jäykät välikämmenet.
Polvikulmaus voisi olla voimakkaampi. Liikkuu lyhyellä askeleella., edestä melko leveästi. Hyvä
väritys. Esiintyy hyvin.
FI47229/16 Vinkizz Liukas Lennart NUO ERI1
Sopiva voimakkuus. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet. Melko voimakkat kulmakaavet. Vahva
kuono-osa. Ei aivan täysi pigmentti. Hyvä kaula ja ylälinja. Rintakehä saa vielä täyttyä. Olkavarsi
saisi olla viistompi, samoin lapa. Riittävät takaraajojen kulmaukset. Liikkuu pitkällä askelella
rittävän yhdensuuntaisesti. Aavistuksen pitkä lanne osa. Hieman uloskiertyneet eturaajat. Kaunis
väritys ja karva.
FI47233/16 Vinkizz Wild Card NUO EH2
20 kk. Sopiva voimakkuus. Kaunis ilmeinen pää. Hyvä sukupuolileima. Erinomaiset silmät. Tiiviit
huulet. Hieman etuasentoinen lapa ja pysty olkavarsi. Rintakehän tulee täyttyä vielä, jotta
kyynärpäät saisivat paremmin tukea. Hyvät käpälät. Erinomainen raajaluusto. Hieman pysty lantio.
Saisi liikkua tehokkaaammalla askeleella. Voisi olla tiiviimmässä kunnossa. Iloinen reipas käytös .
Hvyä väritys.
FI45650/15 Brookbend Gretzky AVO EH2
Vankka runkoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Erinomaiset silmät. Hyvä kallo. Kuono-osa voisi
olla täyteläisempi. Riittävä raajaluusto. Hieman painuneet ranteet. Toivoisin voimakkaammat
eturaajojen kulmaukset. Kantaa häntää korkealla liikkeessä. Hyvä takaraajojen askel, mutta
etuliikkeet melovat voimakkasti kiertyen. Aavistuksen pitkä lanneosa. Kaunis väritys. Miellyttävä
käytös.
FI27374/15 Swissdreams Boss Nass AVO H

Hyvä voimakkuus. Melko korkea kallo. Tummat tiiviit silmät. Hyvät huulet. Epätasainen
tasapurenta. Antaa kokonaisuudessaan hieman pitkän vaikutelman. Erinomainen raajaluusto.
Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Vähän painuneet ranteet. Turhan pitkä lanneosa. Hyvä askelpituus,
mutta liikkuu leveästi edestä. Pysty lyhyt lantio. Tukki ei tänään näyttelykunnossa. Kaunis väritys.
Esiintyy iloisesti.
FI27234/16 Vuorenpeikon Pernod AVO EH3
Tasapainoinen kokonaisuus. Hyvän mallinen pää. Vaaleat, mutta hyvänmuotoiset silmät. Kovin
puutteellinen huulipigmentti. Hyvä purenta. Vankka ylälinja. Sopiva raajaluusto. Aavistuksen litteä
rintakehä. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu pitkällä
askeleella varsin yhdensuuntaisesti, mutta hieman ahtaasti takaa. Hieman litteät käpälät. Runko saa
täyttyä vielä. Esiintyy mallikkaasti.
ANKCJR3100326557 Zollikon One Hot Minute AVO ERI1 SA PU1 SERT VSP
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen voimakkuus. Hyvä uroksen pää, jossa tyypillinen
ilme. Tiiviit huulet. Hyvät silmät ja korvat. Vahva kaula ja ylälinja. Hyvä vahva runko, samoin
raajaluusto. Erinomainen häntä liikkeessä. Liikkuu tehokkaalla askeleella, hieman löysästi edestä.
Erinomainen karva ja väritys. Esiintyy hyvin.
FI22724/13 Bernissimo Filippo VAL EH2
Keskikokoinen. Hyvät kuonon ja kallon väliset mittasuhteet. Melko korkea kallo. Pyöreät silmät.
Hieman pistävä ilme. Tiiviit huulet. Hyvä huulipigmentti. Liian pysty olkavarsi ja etuasentoinen
lapa. Niukka eturinta. Kokoon soiva raajaluusto. Hieman ulkokiertyvät eturaajat. Hieman pehmeä
selkä tänään. Kantaa hännän hyvin liikkeessä. Polvet kiertyvät sisäänpäin. Turkki ei tänään
parhaassa kunnossa. Esiintyy kauniisti. Kaunis väritys.
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU2
Suurikokoinen. Erinomainen voimakkuus. Vilkkuluomi näkyvissä. Tummat silmät. Miellyttävä
ilme. Toivoisin paremman huulipigmentin. Epätasainen purenta. Erinomainen rintakehä. Hyvä
eturinta. Hyvät käpälät ja raaja-asennot. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Liikkuu
hyvällä askeleella ja varsin yhdensuuntaisesti. Kantaa hännän hyvin liikkeessä. Esiintyy hyvin.
Hyvät värimerkit.
FI46324/17 Bernarossa Wild One JUN H
9 kk, vielä kevyt juniori. Tummat tiiviit silmät. Vielä kapea pää. Hieman alas- ja taaksekiinnittyneet
korvat. Purenta ok. Varsin loiva otsapenger. Eturinta ja rintakehä saa vielä täyttyä. Hyvät käpälät.
Etuasentoinen lapa ja pysty olkavarsi. Niukat takaraajojen kulmaukset ja koira on tällä hetkellä
vielä takakorkea. Ei aivan suora hännän pää. Kaunis väritys. Hyvä turkki. Esiintyy hyvin.
FI31692/17 Funatic All Eyez On Me JUN ERI2
Hyvin pentumainen juniori. Hieman pyöreät silmät. Tällä hetkellä kevyt kuono-osa ja kapea
alaleuka. Alakulmahampaat saisivat asettua paremmin. Tiiviit huulet. Hyvä kallo. Kokoon sopiva
raajaluusto. Rintakehä saa täyttyä vielä. Hyvät takaraajojen kulmaukset. Eturaajoissa melko niukat
kulmaukset. Saisi ojentaa kintereen paremmin liikkeessä. Lupaavat mittasuhteet. Hyvä väritys.
Karva vielä ”vaiheessa”.
FI27588/17 Swissdreams Darja JUN EH4
Vankkarunkoinen juniori, jolla hieman kevyt raajaluusto. Hyvät silmät ja purenta. Kuono-osa saa
täyttyä vielä. Tilava rintakehä. Ei aivan suorat eturaajat. Hyvät käpälät. Polvikulmaus saisi olla
selvempi. Niukat eturaajojen kulmaukset. Liikkeessä hieman pehmeä selkä. Saisi liikkua

pidemmällä askeleella. Liikkuu edestä leveästi. Ihastuttava käytös. Niukat valkeat värimerkit.
Hyvälaatuinen karva.
FI27587/17 Swissdreams Dashar JUN EH3
Hyvät rungon ja raajojen mittasuhteet. Tällä hetkellä vielä kapea pää, jossa niukka otsapenger.
Tummat silmät, tiiviit huulet. Huulipigmentti saisi olla parempi. Vahva selkä. Hyvä lihaskunto.
Eturaajat kääntyvät hieman ulos. Rintakehän tulee vielä täyttyä. Hyvät takaraajojen kulmaukset,
eturaajoissa niukat kulmaukset. Hyvä askelpituus, mutta liikkuu edestä kovin leveästi. Melko jäykät
välikämmenet. Kaunis väritys, tumma tan. Esiintyy hyvin.
ANKC3100362757 Zollikon Love Bomb JUN ERI1 SA PN4
Hyvin tasapainoinen 9 kk juniorinarttu. Kuono-osan tulee vielä täyttyä. Huulipigmentti saisi olla
tummempi. Lupaava rintakehä ja eturinta. Sopiva raajaluusto. Hyvät käpälät. Toivoisin
voimakkaammat eturaajojen kulmaukset. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu hyvällä askeleella,
edestä hieman kerien. Hyvä väritys ja karvan laatu. Esiintyy hienosti.
FI52889/16 Riccarron Testarossa NUO ERI2 SA PN3 VASERT
Hyvin tasapainoinen. Kaunisilmeinen pää. Tummat silmät. Kuono-osa saa vielä täyttyä. Purenta ok.
Tiiviit huulet. Hyvä pigmentti. Hyvä kaula ja ylälinja. Esitetään erinomaisessa lihaskunnossa, tosin
hieman hoikkana. Lupaava rintakehä. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvät raaja-asennot.
Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askeleella. Kauniit värit. Esiintyy hyvin.
FI52890/16 Riccarron Topaz NUO ERI1 SA PN2 SERT
Tasapainoisesti rakentunut, vankkarunkoinen narttu. Hieman litteä kallo ja niukka otsapenger.
Tiiviit huulet. Purenta ja pigmentti ok. Sopiva raajaluusto. Erinomainen runko. Erinomaiset
takaraajojen kulmaukset, edessä hieman niukemmat. Liikkuu pitkällä askeleella riittävän
yhdensuuntaisesti, edestä hieman kerien. Kaunis väritys. Hyvä karva. Esiintyy hyvin.
FI28534/16 Brookbend Hope AVO H
Tänään hieman tukevassa kunnossa esitetty narttu, jolla vankka runko. Voisi olla voimakkaampi
raajaluusto. Tummat tiiviit silmät. Melko voimakkaat posket. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi.
Niukka eturinta. Toivoisin voimakkaammat kulmaukset niin eteen kuin taakse. Hieman pitkä
lanneosa . Antaa matalan ja takakorkean kokonaisvaikutelman. Niukasti valkoista päässä.
Rauhallinen olemus.
FI32050/16 Dandybern Justine AVO EH1
Vankkarunkoinen, hyvänkokoinen narttu. Hyvänmuotoinen kallo. Hiukan kevyt kuono-osa. Tiiviit
huulet. Tummat silmät. Riittävä eturinta. Sopiva raajaluusto. Hieman painuneet välikämmenet.
Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu hyvällä askeleella mutta etuliikkeessä kääntää kyynärpäät ulos ja
ranteet sisään. Voisi olla selvempi polvikulmaus. Hyvä väritys. Esiintyy hyvin.
FI55593/15 Funatic Ecstacy AVO EH2
Keskikokoinen, hyvä sukupuolileima. Tummat, hieman pyöreät silmät. Hyvä kuonon pituus ja
vahvuus. Tiiviit huulet. Toivoisin voimakkaammat eturaajojen kulmaukset. Hyvä rintakehä.
Hieman litteät käpälät. Erinomainen raajaluusto. Esitetään tänään hieman tukevassa kunnossa, mikä
vaikuttaa koiran mittasuhteisiin. Hieman lyhyt lantio. Pehmeä selkä liikkeessä. Kantaa hännän
hyvin. Miellyttävä käytös ja väritys.
FI31974/15 Goldbear’s Angelina Jolie VAL ERI1 SA PN1 ROP

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis nartun pää. Erinomaiset silmät. Purenta ok. Tiiviit
huulet. Niukat etukulmaukset. Hyvät takaraajojen kulmaukset. Erinomainen raajaluusto ja käpälät.
Hyvä tilava runko. Hyvänmallinen rintakehä. Vahva selkä myös liikkeessä. Liikkuu erittäin
sujuvasti. Kaunis väritys.
FI43594/14 Riccarron Santa Fe VAL ERI2
Erinomainen voimakkuus. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet. Tummat silmät. Tiiviit huulet.
Purenta ok. Vahva kaula. Erinomainen rintakehä. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut.
Erinomainen raajaluusto ja käpälät. Antaa hieman raskaan ja matalan vaikutelman. Liikkuu hyvällä
askeleella, mutta edestä hieman kerien. Kaunis väritys. Esiintyy hyvin.
FI43595/14 Riccarron Shangri La VAL ERI3
Erinomaiset mittasuhteet. Hieman niukka otsapenger. Hyvä kuono-osa. Tiiviit huulet. Sopiva
raajaluusto. Hyvä rintakehä. Esitetään tänään hieman pulskassa kunnossa. Tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu hyvällä askeleella riittävän yhdensuuntaisesti. Hyvä karva ja väri. Esiintyy
hyvin.
FIN57240/08 Black Amiikos Lucretia Luana VET EH1
9,5 v. Hyvin voimakas turkki. Melko voimakkaat kulmakaaret. Hyvä vahva kuono. Ikä näkyy jo
silmissä ja hampaissa. Melko pieni narttu. Kokoon sopiva raajaluusto. Ei liiku enää kovin
tehokkaalla askeleella, mutta esiintyy hyvin reippaasti. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä häntä
liikkeessä. Saisi liikkua yhdensuuntaisemmin. Kaunis väritys. Turkki ei tänään parhaassa kunnossa.

