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NHSB3096169 Lindus V.D.Weyenberg JUN ERI2 

11 kk, keskikokoinen oikealinjainen uroksen pää, jossa selvä sukupuolileima. Kaunis ilme. Hyvä 

kaula ja runko, sekä eturinta ikäisekseen. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, 

hyvin takaa. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. ”Hieman” nuoruuden intoinen 

? vielä tänään. Kompakti kokonaisuus.  

FI51995/17 Xantran Legend JUN ERI1 

10 kk. Hyvä koko. Mittasuhteet ok. Kaunisilmeinen nuoren uroksen pää. Hyvät silmät. Hyvä kaula. 

Ylälinja Ok, Aavistuksen pitkä lantio. Sopiva runko. Eturinta saa täyttyä. Niukemmin kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Tänään vielä ulkokierteiset eturaajat, joka näkyy etuliikkeissä. Muilta osin 

liikkuu hyvin.  

 

FI50371/16 Funatic Catch Me If You Can NUO ERI1 

23 kk. Keskikokoinen, mittasuhteet ok. Kaunisilmeinen pää, jossa hyvät silmät. Rodunomainen 

olemus. Hyvä kaula, ylälinja ok. Sopiva rungon vahvuus. Hyvä eturinta, sopiva luusto. Hyvät 

käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Eturaajat taipuu vielä hieman rungon 

alle, joka näkyy liikkeessä. Hyvä sivuliike. Kompakti kokonaisuus. Hyvä väri ja merkit. 

 

FI47330/16 Apriori Donnerhall AVO ERI2 

2 v. Keskikokoinen, mittasuhteet ok. Hyvä uroksen pää, jossa oikea ilme. Hyvä vahva kaula. Hyvä 

ylälinja sekä leveä lantio. Erinomainen runko. Hyvä eturinta. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät. 

Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti. Hyvä 

askelpituus. Kompakti kokonaisuus. Toivoisin aavistuksen raajakorkeutta. Hyvä väri ja merkit.   

 

FI47229/16 Vinkizz Liukas Lennart AVO ERI1 SA PU4 SERT FI MVA 

2 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikeailmeinen ja –linjainen pää. Kauniit silmät. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 

aavistuksen leveästi edestä, muilta osin erittäin hyvin. Rodunomainen kokonaisuus.  

 

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 ROP 

6 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis, rodunomainen pää, jossa hyvä ilme. Hyvä vahva kaula. 

Hieno eturinta, Hyvä runko. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin 

hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella hyvin itsensä kantaen.  

 

FI33645/18 Zollikon One Hot Minute VAL ERI2 SA PU2 

3 v. Keskikoko. Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen uroksen pää. Hieno kaula. Hyvä ylälinja. Sopiva 

runko. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Hyvin kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti, erinomaisella sivuaskeleella, erinomaisesti itsensä kantaen. Turkki vielä 

hieman ”kesäterässä”.  

 

FI38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI3 SA PU3 

6 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä uroksen pää, jossa rodunomainen olemus. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Sopiva runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut edestä, erinomaisesti 

takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella itsensä hienosti kantaen. Rodunomainen 

kokonaisuus.  

 

FI46668/09 Tassupihan Akvavitix VET ERI1 VET VSP 



9 v. Hyvässä kunnossa esitelty vanha herra. Hyvä pää, vielä pilkettä silmäkulmassa. Hyvä kaula, 

ylälinja. Vahva runko. Hyvä eturinta ja luuston vahvuus ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, 

hyvin takaa. Ikä näkyy aavistuksen etuliikkeissä, muilta osin liikkuu hyvin. Onnittelut hyvin 

säilyneestä veteraanista.  

 

NHSB3096171 Laurentia V.D.Weyenberg JUN ERI2 

11 kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä nuoren nartun pää. Suloinen ilme. Hyvä kaula, ylälinja ok. 

Ikäisekseen sopiva runko. Riittävä luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Hyvin ja tasapainoisesti 

kulmautunut. Kaunis väritys. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Iloinen käytös ja 

olemus.  

 

FI27586/17 Swissdreams Daresha JUN ERI3 

16 kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää ja ilme. Hyvät pienet silmät. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Erittäin hyvä runko. Riittävä eturinta. Sopiva luusto ja käpälät. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Liikkuu vielä löysästi edestä, muilta osin hyvin. Hyvä väri ja merkit.  

 

ANKC310036275 Zollikon Love Bomb JUN ERI1 SA PN4 VASERT 

12 kk. Narttumainen kokonaisuus. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis ilmeinen pää. Hyvät silmät. 

Hieno kaula. Hyvä ylälinja. Sopiva runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Kauniisti ja 

tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu aavistuksen löysästi edestä, muilta osin erittäin hyvin. Kaunis 

kokonaisuus.  

 

FI14120/16 Bernoban Joulutähti AVO EH 

2v 8kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien 

alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas runko. Sopiva eturinta. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät. 

Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu kovin kapeasti takaa ja löysästi edestä, 

sivuliike ok. Hyvä väri ja turkki. Iloinen onnellinen olemus. Liikkeet määrää palkintosijan. 

 

FI55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof AVO ERI2 SA 

2 v. Keskikokoinen. Mittasuhteet ok. Kaunis nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hieno kaula. 

Hyvä ylälinja. Sopiva runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut, Hyvä, 

leveä reisi. Liikkuu hieman löysästi edestä, muilta osin hyvin. Kaunis tasapainoinen kokonaisuus. 

 

FI37926/16 Tassupihan Influenza AVO EH4 

2 v. Keskikokoinen. Hyvä nartun pää, jossa kaunis ilme. Aavistuksen lyhyt kaula. Voimakas runko 

ja eturinta. Hyvä ylälinja. Vahva leveä, aavistuksen löysä lantio. Hyvä luusto ja käpälät. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hieman leveästi edestä ja takapotku saisi olla voimakkaampi. 

Hyvä turkki ja väri. 

 

FI37928/16 Tassupihan Intrude AVO ERI3 

2 v. Hyvä koko ja mittasuhteet ok. Kaunis ilmeinen nartun pää. Hyvä kaula ja ylälinja ok. 

Aavistuksen luisu lantio. Vahva runko. Hyvä eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hieman löysästi edestä. Sivuliike ok. Hyvä väri ja merkit. 

 

FI47232/16 Vinkizz Custom Sonza AVO ERI1 SA PN3 SERT 

2 v. Narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää, jossa rodunomainen ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva 

runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä leveä reisi. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti itsensä kauniisti kantaen. Hyvä väri ja turkki. 

 

FI53632/15 Funatic Fun For Your Life VAL ERI1 SA PN2 



3 v. Hyvät mittasuhteet ja koko. Oikealinjainen hyvä nartun pää. Hieno kaula. Hyvä ylälinja. Sopiva 

runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvin takaa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä väri ja merkit. 

 

FI60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN1 VSP VET ROP 

9 v. Kaunis narttumainen kokonaisuus. Hyvä kaunis ilmeinen nartun pää. Erinomainen kaula ja 

ylälinja ja runko ja luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hienosti itsensä 

kantaen. Upeassa kunnossa esitetty. Onnittelut omistajalle.   

 

FI49003/10 Funatic Now I´m Stepping Out VET ERI2 SA 

8 v. Hienossa kunnossa esitetty veteraani, jolla hyvä pää. Kaunis ilme. Hieno kaula. Hyvä ylälinja. 

Sopiva runko ja eturinta. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu 

ikäisekseen erinomaisesti. Iloinen, ihastuttava olemus.  


