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FI29928/17 Darkway Against The Burning Sky JUN ERI 

Hyvänkokoinen voimakas luustoinen ja runkoinen juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Vahva 

uroksen pää, jossa hieman korostunut otsapenger. Oikea purenta. Hieman löysyyttä alahuulissa. 

Suun pigmentti saisi olla tummempi, Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Vielä hieman kapea 

edestä. Eturaajat kääntyvät reilusti ulospäin. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä karva ja väritys. 

Liikkuu hieman löysästi edestä sekä hieman ahtaasti takaa. Hyvä vankka kokonaisuus jota hieman 

häiritsee etuosan kapeus.  

FI38753/17 Doremis Z-Nuutti Wiqq JUN ERI3 

Sopivan kokoinen. Hyvät rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Urosmainen pää. Oikea purenta. 

Riittävä suupigmentti. Hyvä silmien muoto ja hyvä asentoiset korvat. Vielä hieman kapea edestä. 

Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä reiden leveys. Tasapainoiset kulmaukset. Pehmeähkö karvapeite. Hyvä 

hännän kiinnitys. Rauhallinen avoin esiintyminen. Hieman löysyyttä etuliikkeissä ja ahtautta 

takaliikkeissä. Kuitenkin hyvä askelpituus.  

FI47648/17 Kultaruskan El Niño JUN EH 

Sopiva koko, vielä hieman kapea rungoltaan. Uromainen pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Oikea 

asentoiset korvat. Vielä hieman kapea edestä sekä kääntää eturaajoja ulospäin. Hyvät rungon 

linjat.Tasapainoiset kulmaukset. Avoin rauhallinen esiintyminen. Hyvä karvan pituus. Selvät 

värimerkit. Hyvä hännän kiinnitys ja asento myös liikkeessä. Edessä vielä löysyyttä ja takana 

ahtautta. Lupaaava kokonaisuus joka tarvitsee aikaa. 

 

FI24728/17 Life Spring’s Strongpaw JUN ERI1 SA 

Hyvä koko, raajaluusto ja rungon mittasuhteet. Vankka kokonaisuus. Vahva uroksen pää, jossa 

oikea purenta. Hieman löysät alahuulet. Tummat silmät. Tiiviit korvat. Vahvat, lähes suorat 

eturaajat. Lupaava eturinta. Hyvät raajojen kulmaukset. Hyvät rungon linjat. Hyvä karva. Väritys 

saisi olla hieman selvempi. Rauhallinen avoin esiintyminen. Hyvä hännän kiinnitys ja asento myös 

liikkeessä. Hieman holtittomat etuliikkeet ja hieman ahtaat takaa. Erittäin lupaava näyttävä 

kokonaisuus. 

 

NHSB3096169 Lindus V.D. Weyenberg JUN ERI2 SA 

Hyvän kokoinen. Hyvät rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Tyylikäs uroksen pää jossa hyvä 

vahvuus. Kauniit tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä asentoiset korvat. Vielä hieman kapea edestä. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvät rungon linjat. Hyvä karvapeite ja väritys. Rauhallinen 

avoin esiiintyminen. Liikkuu hyvällä askelpituudella, joskin vielä hieman ahtaasti takaa. Hyvä 

hännän kiinnitys, joskin nousee hieman liikkeessä. Erittäin lupaava näyttävä kokonaisuus.  

 

FI36962/17 Mama’n-Magic Beorn JUN ERI4 

Hyvän kokoinen, hieman pitkähkö hyväluustoinen juniori. Urosmainen pää. Hieman vaaleat silmät. 

Oikea purenta. Suupigmentti saisi olla tummempi. Hieman löysyyttä alahuulissa. Vielä kapea 

edestä. Kääntää eturaajoja ulospäin. Vielä seistessä pehmeä selkä. Tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Rauhallinen esiintyminen seistessä. Vielä kovin vallattomat 

liikkeet, mutta asettuessaan riittävä askelpituus. Juoksua tulee vielä harjoitella. 

 

FI47527/16 Kultaruskan Dark Shadow NUO ERI2 

Hyvän kokoinen, hyvä runkoinen ja luustoinen uros. Urosmainen pää. Oikea purenta. Hyvä silmien 

muoto ja väri. Suupigmentti saisi olla tummempi. Vielä hieman kapea edestä. Kääntää eturaajoja 



ulospäin. Hyvät rungon linjat. Tasapainoiset kulmaukset. Käpälät saisi olla tiiviimmät. Hyvä 

karvapeite ja väritys. Avoin rauhallinen esiintyminen. Liikkuu sujuvasti hyvällä askelpituudella.  

 

FI54769/16 Mettänpeikon Mani Pula Tio NUO ERI1 SA PU3 SERT 

Pienehkö hyvä luustoinen. Hyvät rungon mittasuhteet. Urosmainen pää. Oikea purenta. 

Suupigmentti saisi olla tummempi. Keskiruskeat silmät. Oikea asentoiset korvat. Vielä hieman 

kapea edestä. Kääntää eturaajoja ulospäin, Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät rungon linjat sekä 

tasapainoiset kulmaukset. Hyväkuntoinen karvapeite ja väritys. Liikkuu sujuvasti, joskin hieman 

ahtaasti takaa ja taka-askel saisi olla pidempi.  

 

FI54771/16 Mettänpeikon Mekan Iikka NUO EH3 

Pieni. Sopivat rungon mittasuhteet ja kokoon sopiva luusto. Tasapainoinen kokonaisuus joka saisi 

olla kuitenkin kaiken kaikkiaan vankempi. Runkoon sopiva keskivahva pää. Oikea purenta. 

Keskiruskeat silmät. Hieman pehmeä selkä seistessä. Vielä hieman kapea edestä. Tasapainoiset 

kulmaukset. Avoin rauhallinen esiintyminen. Vapaat liikkeet joskin vielä ahtaat takaa. 

 

FI11917/16 Cheerful Black Daddy Cool AVO ERI1 SA VASERT 

Hyvä koko, rungon mittasuhteet ja vahvuus. Riittävän vahva pää. Oikea purenta. Keskiruskeat 

silmät. Hyvin kehittynyt etuosa. Hyvät eturaajat sekä raajojen kulmaukset. Hyvät rungon linjat sekä 

karvapeite ja väritys. Vapaat liikkeet, jossa riittävä askelpituus. Aavistus ahtautta takana. Avoin 

ystävällinen käytös.   

 

FI10751/16 Goldbear’s Chevre AVO ERI2 

Hyvä vankka kokonaisuus. Hyvä luuston vahvuus. Hieman pitkä runko-osa. Keskivahva uroksen 

pää. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Hieman löysyyttä huulissa. Suupigmentti saisi olla 

tummempi. Vielä hieman kapea edestä. Kääntää eturaajoja ulospäin. Tasapainoiset kulmaukset. 

Pehmeähkö karva. Hyvät värimerkit. Vapaat sujuvat liikkeet, joskin hieman ahtaat takana. Häntä 

hieman nousee liikkeessä. 

 

FI31973/15 Goldbear’s Antonio Banderas VAL ERI2 SA PU2 

Hyvän kokoinen, vankkarunkoinen, riittävät rungon mittasuhteet omaava vahva uros, jolla vahva 

uroksen pää. Oikea purenta. Riittävä suupigmentti. Hyvät tummat silmät. Hyvät rungon linjat. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karva ja väritys. Vapaat liikkeet, joissa hieman löysyyttä edessä ja 

taka-askel saisi olla hieman pidempi. Varsin vankka ja vahva näyttävä kokonaisuus.  

 

FI13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI1 SA PU1 ROP 

Hyvän kokoinen, vankkarunkoinen näyttävä kokonaisuus. Vahva uroksen pää. Oikea purenta. 

Tummat silmät. Oikea asentoiset korvat. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä ylä- ja alalinja. Hieman 

pitkä lanneosa. Hyvä karva ja värimerkti. Avoin ja ystävällinen luonne. Erinomaiset liikkeet joka 

suunnasta. Erinomainen häntä myös liikkeessä. 

 

FI46668/09 Tassupihan Akvavitix VET ERI1 SA PU4 VET-ROP 

9 vuotias hyvässä kunnossa esitetty veteraani, jolla hyvä raajojen luusto ja rungon mittasuhteet. 

Urosmainen pää. Kauniit tummat silmät. Hyvä etuosa sekä raajojen kulmaukset. Hyvät rungon 

linjat. Hyvä rauhallinen esiintyminen. Liikkuu iän tuomalla arvokkuudella riittävällä 

askelpituudella. Iloinen veteraani, joka on kunniaksi rodulleen.  

 

FI55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof NUO ERI1 SA PN1 SERT VSP 

Hyvän kokoinen näyttävä kokonaisuus. Tasapainoisesti kehittynyt. Hyvät rungon mittasuhteet ja 

luuston vahvuus. Narttumainen pää. Hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvät silmät ja korvien kiinnitys. 



Tiiviit huulet. Hyvin kehittynyt etuosa. Hyvät suorat eturaajat. Hyvät rungon linjat ja kulmaukset. 

Hyvä karvapeite ja väritys. Hyvä itsevarma esiintyminen. Rauhoituttuaan hyvät tehokkaat liikkeet, 

joskin hieman ahtautta takana. 

 

FI47529/16 Kultaruskan Dark Shapphire NUO EH3 

Pieni. Kokoon sopiva luusto ja rungon mittasuhteet. Saisi esiintyä hieman vapautuneemmin. 

Narttumainen pää. Oikea purenta. Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvät suorat eturaajat. Hyvät rungon 

linjat. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karva ja väritys. Etuliikkeissä vielä löysyyttä ja ahtautta 

takana.   

 

FI16589/17 Ridon Hennet Wanda NUO ERI2 SA PN3 

Hyvän kokoinen ja tyyppinen. Hyvä luustoinen. Hyvät rungon mittasuhteet. Narttumainen pää. 

Oikea purenta. Suu pigmentti saisi olla tummempi. Hieman löysyyttä alahuulissa. Hyväasentoiset 

korvat. Hyvät rungon linjat ja kulmaukset. Suorat eturaajat. Hyvä karvapeite ja väritys. Sujuvat 

liikkeet. Ylälinja elää liikkeessä turhan voimakkaasti.  

 

FI50310/16 Sky Paws Brilliant Beauty NUO EH4 

Hyvän kokoinen. Hyvä raajaluusto ja rungon mittasuhteet. Vahva runko. Vahva nartun pää. Oikea 

purenta. Hyvä silmien muoto ja väri sekä korvien kiinnitys. Saisi esiintyä kauttaaltaan pirteämmin. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hieman pehmeä ylälinja. Vapaat liikkeet joskin taka-askel 

voisi olla voimakkaampi.  

 

FI15913/14 Bernarossa Odelia AVO ERI 

Kookas vankkarunkoinen. Sopivat rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Narttumainen pää. 

Oikea purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvät suorat eturaajat. Hyvä ylä- ja alalinja sekä raajojen 

kulmaukset. Hieman pehmeähkö karva. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvällä askelpituudella joka 

suunnasta. Olisi edukseen tiiviimmässä kunnossa.  

 

FI35561/13 Funatic In The Afterglow AVO H 

Pienehkö matalaraajaisen vaikutelman antava. Runkoon sopiva luusto. Vahva pää, jossa hieman 

vieras ilme. Tummat pyöreät silmät. Vahva etuosa. Pehmeä ylälinja seistessä. Tasapainoiset 

kulmaukset. Pitkähkö karvapeite, jossa hieman epätasaiset värit. Hieman raskaat liikkeet. 

Matalaraajaisuudesta, pehmeästä selästä ja vieraasta ilmeestä johtuen arvosana H.  

 

FI10752/16 Goldbear’s Cabernet AVO ERI3 

Hyvän kokoinen. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä vahva luusto. Narttumainen pää. Oikea purenta. 

Keskiruskeat silmät. Isohkot korvat. Hieman löysät alahuulet. Kääntää hieman toista eturaajaa ulos. 

Hyvät rungon linjat. Pehmeähkö karva. Selvät värimerkit. Avoin ja rauhallinen esiintyminen. Hyvä 

askelpituus, joskin hieman ahtautta takana. Häntä nousee hieman turhan korkealle liikkeessä. 

 

FI10756/16 Goldbear’s Chavignon AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

Sopiva koko. Hyvät rungon mittasuhteet ja raajojen luusto. Tasapainoisesti rakentunut. Hyvän 

tyyppinen nartun pää. Oikea purenta. Suu pigmentti saisi olla tummempi. Keskiruskeat silmät. 

Raajakorkeutta voisi olla hieman enemmän. Hyvä etuosa ja raajojen kulmaukset. Hieman 

pehmeyttä selässä. Vapaasti sujuvat liikkeet, joskin hieman ahtautta takana. Väritys saisi olla 

tummempi.  

 

FI42465/14 Kultaruskan Baltic Spell AVO ERI2 SA PN4 



Sopiva koko sekä rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Narttumainen pää. Oikea purenta (yksi 

hammas poistettu, josta todistus). Hieman pehmeä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Pehmeähkö 

karva. Hyvät värit. Sujuvat liikkeet, joskin hieman ahtaasti takaa.  

 

FI43787/15 Mettänpeikon Loboto-Mia AVO ERI4 

Sopivan kokoinen. Hyvä luuston vahvuus ja rungon mittasuhteet. Narttumainen pää. Oikea purenta. 

Keskiruskeat silmät. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvät suorat eturaajat. Tasapainoiset kulmaukset. 

Pehmeähkö karva. Hyvät värit. Askelpituus saisi olla pidempi. Vielä löysyyttä edessä ja ahtautta 

takana. Avoin rauhallinen esiintyminen.  

 

FI29429/15 Tza Tza Tzasmine VAL ERI1 

3 vuotias vankkarunkoinen. Vahva luustoinen. Vahva pää. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. 

Voimakas kallo ja kuono-osa. Vahva etuosa. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Rauhallinen 

esiintyminen. Hyvät rungon linjat. Hyvä karvapeite ja väritys. Vapaat liikkeet, joissa voisi olla 

hieman enemmän askelpituutta. Voisi esiintyä hieman pirteämmin. 

 

FI60526/09 Berondan Belicia VET EH2 

8,5 v. Erittäin vankkarunkoinen hyvä luustoinen veteraani, joka olisi edukseen tiiviimmässä 

kunnossa. Narttumainen pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvät suorat eturaajat. Jo pehmeyttä 

ylä- ja alalinjassa. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Sujuvat liikkeet, joskin ylälinja elää 

voimakkaasti liikkeessä. Hyvä linjainen reipas veteraani, joka tulisi esittää hieman tiiviimmässä 

kunnossa.   

 

FI38110/09 Lipasun Lovelylady VET ERI1 VET-VSP 

Hyvän kokoinen, hyvässä kunnossa esitetty 9 v. veteraani, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja 

luuston vahvuus. Hieman pyörät keskiruskeat silmät. Hieman löysyyttä alahuulissa. Selkä jo 

hieman painunut. Hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Pehmeähkö karvapeite. Hyvät 

värimerkit. Liikkuu iän tuomalla arvokkuudella rauhallisin askelin.  

 

Kennel Kultaruskan KASV1 KP 

(El Niño, Dark Shadow, Dark Shapphire, Baltic Spell) 

Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä, kaksi urosta ja kaksi narttua. Kaikilla hyvät luuston 

vahvuudet. Hieman eroavuuksia päiden profiileissa ja vahvuuksissa. Tasaiset runkojen linjat ja 

raajojen kulmaukset. Kaikilla hyvä karvapeite ja väritys. Ryhmässä hyviä tulevaisuuden lupauksia. 

Onnittelut kasvattajalle! 

 


