
 

20180701 Raasepori KR, HARANEN JUTA 

FI55662/17 Goldbern´s Jade Jensir PEN1 KP ROP-PENTU 

7 kk, iloinen urospentu, jolla rodunomainen pää, hyväasentoiset ja korrektit silmät, korvat ja 

purenta. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Pentu karva. Vielä pentumaiset liikkeet. Iloinen luonne.  

 

FI37923/16 Tassupihan Idefix AVO ERI1 SA PU3 SERT 

2 vuotias uros, jolla maskuliininen pää ja ilme. Hyväasentoiset ja –kokoiset korvat. Korrekti 

purenta. Hyvä kuono. Vahva selkä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin.  

 

FI56255/14 Teddypark´s Badding Showman AVO ERI2 

3,5 v. Ilmeikäs pää. Korrektit silmät, korvat ja purenta. Vahva selkä, eturinta ja rinnan syvyys ok. 

Hyvä luusto ja kulmaukset. Oikea karvanlaatu. Hieman iloinen häntä. Selkä elää liikkeessä. 

Takaliikkeet hieman ahtaat, muuten liikkuu hyvin.  

 

FI43783/15 Mettänpeikon Le Genda Arinen VAL ERI1 SA PU1 ROP 

Lähes 3 v. Vahva uros. Maskuliininen pää ja ilme. Eturintaa voisi olla enemmän, rinnan leveys ja 

syvyys hyvä. Vahva selkä, hyvä luusto, kulmaukset ja häntä. Oikea karvanlaatu. Liikkuu hyvällä 

askeleella. Esiintyy hyvin.  

 

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI3 SA PU4 

6,5 v. Vahva uros, rodunomainen pää ja ilme. Korrektit silmät, korvat ja purenta. Sopiva eturinta. 

Vahva selkä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hieman ahdas takaa, muuten liikkuu hyvin.  

 

FI38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI2 SA PU2 

6 v. Uros, jolla maskuliininen pää ja ilme. Hyvä kuono. Korrektit silmät ja korvat. Vahva selkä. 

Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä karva. Liikkuu hyvin. Esitetään hyvin.  

 

FI16589/17 Ridon Hennet Wanda NUO ERI1 

19 kk ikäinen narttu, jolla rodunomainen pää ja ilme. Korrektit silmät, korvat ja purenta. Vahva 

selkä. Sopiva rintakehä ja rinnan syvyys. Tänään vaikuttaa hieman matalalta. Kesäkarvassa. Selkä 

elää hieman liikkeessä, liikkuu takaa varvasahtaasti. Hyvä temperamentti.  

 

FI32050/16 Dandybern Justine AVO EH2 

2 v. Sopusuhtainen rakenne, rodunomainen pää ja ilme. Hyvät silmät, korvat ja purenta. Vahva 

selkä. Kesä karva. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä luusto. Tyypilliset liikkeet, takaa 

varvasahdas ja kankea, löysät kyynärpäät edessä. Hyvä luonne.  

 

FI48164/11 Leniences Friderica AVO EH3 

7 vuotias narttu, jolla rodunomainen pää ja ilme. Korrektit silmät, korvat ja purenta. Kesä karva. 

Sopiva eturinta ja rinnan syvyys, hyvä luusto ja kulmaukset. Hieman lyhyt liikkeessä ja selkä elää 

liikkeessä. Löysät liikkeet edessä ja kiertää ulospäin takaliikkeessä.  

 

FI56263/14 Teddypark´s Bea Geisha AVO ERI1 

3 v. Rodunomainen pää ja ilme. Hyvä temperamentti. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Oikea 

karvanlaatu. Oikea häntä. Sivuliike hyvä, edestä hieman löysät ja takana ahtaat. Takakäpälät litteät. 

Hyvä luonne.  

 

FI29212/15 Vuorenpeikon Mailly VA ERI1 SA VSP 



3 vuotias pienehkö narttu, jolla rodunomainen pää ja ilme. Värimerkit päässä ihan rajalla. Hyvät 

mittasuhteet kropassa. Hyvä luusto ja kulmaukset. Kesä karva. Tänään hieman pidättyväinen. 

Liikkuu hyvin.  

 

FI47731/11 Milbu Lady Leonora VET ERI 

9 vuotias reipas veteraani, jolla rodunomainen pää ja ilme. Vahva selkä. Hyvä etuosa. Oikea 

karvanlaatu, kesä karva. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu ja esitetään hyvin. Olisi saanun 

erinomaisen, mutta myöhästyi rotukehästä.  


