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FI22894/17 Fridkullas Born To Be Happy JUN EH1 
Ikäistään nuoremmalta vaikuttava, reipas, mittasuhteiltaan oikea uros, jonka raajaluusto saisi olla 

voimakkaampi. Myös sukupuolileima saa voimistua. Riittävä koko. Sopiva rungon malli. 

Kohtuulliset kulmaukset. Keskipitkä kaula. Karva on juuri vaihtunut. Erinomaiset pään 

mittasuhteet. Hyvät silmät. Pirteä ilme. Eturaajat hiukan käyrät. Liikkuu sivulta katsottuna 

ponnekkaasti. Hyvä askelpituus. Korrekti häntä. Hyvä käytös. 

FI55727/17 Goldbear´s Eric Clapton JUN EH2 
Vielä hyvin pentumainen, mutta maskuliininen, ylälinjaltaan ja olemukseltaan pehmeä, 

mittasuhteiltaan oikea uros. Reilut huulet. Maskuliininen pää. Hyvät silmät. Tarpeeksi kaulaa. Hyvä 

runko ja häntä. Etuosan tulee tiivistyä. On tällä hetkellä kinnerahdas ja kauttaaltaan löysä 

liikkeissään. Tarpeeksi kulmauksia. Korrekti karva. Hauska käytös. Hyvät sivuliikkeet. Tarvitsee 

aikaa tiivistyäkseen. 

FI51039/16 Brookbend Ice Cool NUO EH3 
Mittasuhteilta oikea, päältä ja luustolta hieman leveä, maskuliininen uros, jonka karva juuri 

vaihtumassa. Erinomainen pää ja ilme. Tummat, vähän pyöreät silmät. Hyvä ryhdikäs kaula. Sopiva 

runko. Olkavarret saisivat olla viistommat. Sopivat takakulmaukset. Hännän pitäisi olla 

tyylikkäämpi liikkeessä. Vähän ahdas takaa. Ponnekkaat ryhdikkäät sivuliikkeet. Hyvä käytös. 

FI14897/17 Ridon Hennet Walter NUO ERI1 
Muhkea, vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan mallikas uros. Valitettavasti karva on täysin 

keskentekoinen vielä. Maskuliininen pää. Löysät huulet. Hieno tilava kallo. Korrektit silmät. Kaula 

voisi olla pidempi. Kohtuulliset kulmaukset. Oikea asentoinen häntä ja sopiva runko. Liikkuu 

edestä löysästi. Ponnekkaat takaliikkeet. Hyvä askelpituus sivulta katsottuna. Riittävä koko. Hieno 

käytös. 

FI23707/17 Vuorenpeikon Tofu NUO EH2 
Hiukan tottumaton, maskuliininen, riittävä luustoinen kokonaisuus. Hyvä ylälinja. Sopiva runko. 

Hyvä kaula. Kuono saa vielä täyttyä. Hiukan pyöreähköt vaaleat silmät. Etuosan pitää tiivistyä. 

Yhdensuuntainen takaliike. Korrekti häntä. Hyvä karva. Mukava käytös, lisä itseluottamus ei olisi 

haitaksi. 

FI47330/16 Aprioni Donnerhall AVO ERI1 SA PU3 
Erinomainen tyyppi. Hyvin selvä sukupuolileima. Korrekti luusto. Jykevä kalloinen pää. Tummat 

silmät. Sopivasti kaulaa. Erinomainen ylälinja. Kiinteä selkä ja vahva oikein asettunut takaosa. 

Häntä voisi olla tyylikkäämpikin liikkuessa. Yhdensuuntainen takaa. Ponnekkaat, etenevät, terveet 

sivuliikkeet. Hieno näyttelykunto ja treenattu käytös. 

FI28532/16 Brrokbend Hiawatha AVO EH 
Selvä sukupuolileima. Nuorekas olemus. Karva vaihtumassa. Keskivahvat raajat. Varsin pienet 

etuhampaat. Erinomainen pää ja ilme. Keskipitkä kaula. Runko saa täyttyä. Sopivat takakulmaukset. 

Lyhyt, korkea-asentoinen häntä liikkuessa. Vielä kovin täyttymätön etuosa ja siksi etuliikkeet kovin 

löysät kyynärpäistä. Korrektit sivuliikkeet. Tyypillinen käytös. 

FI54339/13 Funatic Hold Your Horses AVO ERI3 SA VASERT 
Erinomainen tyyppi. Selvä sukupuolileima. Sopiva raajaluusto. Ylälinja saisi olla tiiviimpi. Vahva 

kaula. Tarpeeksi kulmautunut edestä. Hyvä takaosa. Maskuliininen pää. Tummat silmät. Ok ilme. 

Liikkuu sujuvasti ja hyvällä askelpituudella. Sivusta katsottuna tarpeeksi yhdensuuntainen. Häntä 

voisi olla tyylikkäämpi liikkeessä. Hyvä karva ja esitetään edukseen. 

FI44945/16 Maroussia Vivaldi AVO ERI2 SA SERT 
Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima. Hyvä luusto. Tarpeeksi tiivis ylälinja. Vahva, hyvä 

maskuliininen pää. Erinomainen tilava kallo. Hyvät silmät. Vahva kaula. Lihaksikas hyvä takaosa. 

Tarpeeksi tiivis lanne. Hyvä karva. Yhdensuuntaiset, ponnekkaat takaliikkeet. Erinomaiset, 

ponnekkaat sivuliikkeet. Saisi olla kookkaampikin, silti tasapainoinen kauttaaltaan. 

FI40776/13 Pandemian Mc Burney AVO EH 
Hauska käytös. Selvä sukupuolileima ja sopiva luusto. Etuosa saisi olla tiiviimpi ja kulmaukset 



voimakkaammat. Korrekti runko. Tarpeeksi takakulmauksia. Kaulaa saisi olla enemmän. Hyvät 

silmät. Leppoisa ilme. Keskivahva pää. Vielä hyvin löysä etuliike ja häntä turhan korkealla. 

Tarpeeksi ulotttuva etuaskel. 

FI27374/15 Swissdreams Boss Nass AVO EH 
Oikea tyyppi. Selvä sukupuolileima. Laadukas karva ja hyvä luusto. Kauniisti ylälinjaan liittyvä 

kaula. Solakka runko. Takaosan tulisi olla voimakkaammin kulmautunut ja eturintaa pitäisi olla 

enemmän. Epätasainen purenta. Erinomaisen mallinen pää ja hieno ilme. Liikkuu edestä löysästi. 

Harmillisen korkea häntä. Korrekti askelpituus. Mukava käytös ja hyvä näyttelykunto. 

FI27234/16 Vuorenpeikon Pernod AVO ERI4 SA 
Erinomainen tyyppi. Nuorekas runko. Hyvä luusto ja oikeat mittasuhteet. Kohtuulliset kulmaukset. 

Tarpeeksi kaulaa. Hyvä, jäntevä ylälinja. Hyvä pään malli. Turhan vaaleat silmät. Laadukas karva. 

Sujuvat, reippaat, etenevät liikkeet. Olemus saa iän kanssa vielä miehistyä. Esitetään hienosti. 

FI44535/17 Latolly Top Johnnie Boy VAL ERI3 SA PU4 
Erinomainen tyyppi. Selvä sukupuolileima. Hyvä luusto. Korrekti runko. Sopivan vahva ylälinja. 

Keskipitkä kaula. Hieman löysät huulet ja silmäluomet. Maskuliininen pää. Hyvä silmien väri. 

Korrekti raajarakenne. Ok häntä. Erinomaiset, ponnekkaat, yhdensuuntaiset liikkeet. Esitetään 

hienosti. 

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 VSP 
Erinomainen tyyppi. Selvä sukupuolileima. Hyvä koko. Hieman löysät huulet. Ilme voisi olla 

pehmeämpikin. Päässä riittävä leveys. Erittäin pienet alaetuhampaat. Erinomainen luusto, 

raajarakenne, runko sekä häntä. Keskipitkä kaula. Liikkuu sujuvalla askeleella, mutta vähän 

laiskasti. Hyvä karva ja esiintyminen. 

FI13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI2 SA PU2 
Erinomainen tyyppi. Selvä sukupuolileima. Hyvä luusto. Seisoo hyvin raajoillaan. Muhkea pää. 

Leppoisa ilme. Keskiruskeat silmät. Sopiva kaula. Jäntevä runko. Hyvin rakentunut takaosa. Erittäin 

hyvät sivuliikkeet. Hyvä askelpituus. Ok häntä. Hyvä karva ja esiintyminen. 

FI56045/17 April Sky Dazzling Lily JUN ERI4 
Viehättävä, pentumainen ja narttumainen kokonaisuus Tarpeeksi luustoa. Sievän mallinen pää, 

johon saa tulla lisää kokoa. Keskipitkä kaula. Pystyt olkavarret ja niukka eturinta. Hyvä runko ja 

sopivasti takakulmauksia. Laadukas häntä ja takaliike. Hiukan lyhyt etuaskel. Ikään sopiva karva. 

Hieno käytös ja esiintyminen. 

FI42296/17 Brookbend Jade JUN EH 
Hyvänkokoinen. Tarpeeksi narttumainen. Vielä kauttaaltaan hyvin löysä narttu, jolla hauska asenne. 

Karva vaihtumassa ja nyt sävy turhan ruskea. Hyvä kaula. Pitkät sääret ja periksi antava ylälinja. 

Hyvät silmät ja ilme. Turhan löysät huulet. Keskivahva raajaluusto. Ok häntä. Keskipitkät askeleet. 

Tyyppi ja malli ovat oikeat, mutta olemuksen tulee napakoitua kauttaaltaan. Hauska käytös. 

FI11514/18 Goldbear´s Fleetwood Mac JUN ERI2 SA 
Vauhdikas, hyvin narttumainen, keskivahva, mittasuhteilta varsin mallikas vauveli. Kesäkarvassa. 

Hyvänmallinen oikeailmeinen pää. Kaunis kaula. Tiivis ylälinja. Ikään sopiva runko. Etuosa saa 

vielä kehittyä. Erinomainen mallikaasti rakentunut takaosa ja hyvä häntä. Liikkuu erittäin hyvin 

kauttaaltaan. Hauska käytös. 

FI56673/17 Latolly Top Paris JUN EH 
Hyvin pentumainen, raajoiltaan turhan keveä, mittasuhteilta oikea, reipas ”pentu”. Kulmaukset 

saisivat olla voimakkaammat. Kokoon sopiva runko. Hyvät silmät. Pää on vielä kapea, mutta 

kuonon ja kallon välillä oikeat mittasuhteet. Karva vaihtumassa. Hiukan lyhyt, liikkuessa oikea-

asentoinen häntä. Sopiva askelpituus. Tarvitsee aikaa voimistuakseen. 

DK12726/2017 Mount Blässis Awarded By Zala JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP 
Kerrassaan hurmaava, tasapainoinen, linjakas, vahva ja narttumainen kokonaisuus. Oikeailmeinen, 

pehmeälinjainen pää. Kaunis kaula. Ikään sopiva ylälinja. Seisoo hienosti raajoillaan. Täyteläinen 

runko. Vahva, terverakenteinen takaosa. Oikea-asentoinen häntä. Tasapainoiset, rennot liikkeet. 

Erinomainen karva ja näyttelykunto. 

FI47364/17 Sky Paws Crystal Champagne JUN ERI3 



Keskivahva, hyvin käyttäytyvä, narttumainen, mittasuhteilta oikea kokonaisuus. Hyvänmallinen, 

oikeailmeinen pää. Keskipitkä kaula. Kohtuulliset kulmaukset. Hyvä runko. Etuosa saa vielä täyttyä 

ja tiivistyä. Hyvä karva. Ok häntä. Ikään sopivat askeleet. Mukava esiintyminen. 

FI27586/17 Swissdreams Daresha JUN ERI  
Reipas, hyvänkokoinen, keskivahva narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hieman korkea häntä. Sopiva 

kaula ja runko. Hiukan vaatimaton otsapenger. Keskiruskeat silmät. Pirteä ilme. Vähän korkeat 

kintereet ja etuosa saa vielä täyttyä. Reippaat, sujuvat liikkeet. Hyvälaatuinen karvapeite. 

FI27587/17 Swissdreams Dashar JUN EH 
Hienosti käyttäytyvä, mittasuhteilta oikea narttu. Turhan pitkä lanne ja häntä saisi olla 

tyylikkäämpi. Sopiva kaula. Napakka ylälinja. Etuosaa voimakkaammin kulmautunut takaosa ja 

hyvin löysät kyynärpäät. Hyvin kauniin mallinen, ilmeikäs pää. Korrekti karva. Hyvät sivuliikkeet, 

mutta etuosa ja häntä saavat vielä asettua. Hienosti treenattu käytös. 

FI10127/18 Swissdreams Elora JUN ERI 
Narttumainen, erinomaiset mittasuhteet omaava, keskivahva kokonaisuus. Hyvä kaula. Ikään sopiva 

runko. Tällä hetkellä tiukka purenta. Hyvä pään malli. Tarpeeksi vakaa ylälinja. Kohtuulliset 

kulmaukset. Takaosa saa voimistua lihaksistoltaan. Hyvät reippaat sivuliikkeet. Korrektilaatuinen 

karvapeite. 

FI11608/18 Vinkizz Yoko Ono JUN ERI  
Vielä hyvin pentumainen, mittasuhteiltaan oikea, vahvaluustoinen kokonaisuus. Paikoin pehmeää ja 

rusehtavaa karvaa. Vahva, vähän lyhyt kaula. Pää on vielä kapea ja pentumainen. Sopiva runko ja 

hyvänmallinen takaosa. Etuliikkeet ovat kovin löysät. Hyvä askelpituus. Ikäistään nuoremmalta 

vaikuttava kokonaisuus. 

FI20324/17 Funatic Beauty Is The Beast NUO ERI3 SA 
Erinomainen tyyppi. Selvä sukupuolileima. Mallikas luusto. Oikeat mittasuhteet ja hyvä tanakka 

runko. Leppoisa ilmeinen, hyvä pää. Sopivasti kaulaa. Tarpeeksi vakaa ylälinja. Vahva, hyvin 

asettunut takaosa. Tarpeeksi tiivis edestä. Hyvät ja joustavat sivuliikkeet. Esiintyy ja esitetään 

hienosti. Kauniissa näyttelykunnossa. 

FI52889/16 Riccarron Testarossa NUO ERI1 SA PN2 VASERT 
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko ja sukupuolileima. Hyvä raajarakenne ja sopivasti runkoa. 

Keskiruskeat silmät. Hiukan vaatimaton otsapenger. Seisoo hyvin raajoillaan ja takaosa on hyvin 

rakentunut. Ponnekkaat, reippaat sivuliikkeet. Yhdensuuntainen takaa. Korrekti häntä. Etuliikkeissä 

löysyyttä. Esitetään hienosti. 

FI16589/17 Ridon Hennet Wanda NUO ERI2 SA PN3 
Erinomaisen tyyppinen, reipas ja tasapainoinen, hyvin narttumainen kokonaisuus. Hieno luusto. 

Hyvät kulmaukset ja korrekti ylälinja. Vahva, keskipitkä kaula. Keskiruskeat silmät. Ikään sopiva 

vahvuus päässä. Ok häntä. Erinomaiset, ponnekkaat takaliikkeet. Hyvä askelpituus ja miellyttävä 

käytös. 

FI55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof AVO ERI1 SA 
Oikea tyyppi. Hyvä luusto ja selvä sukupuolileima. Hyvin narttumainen, vielä vähän kehittymätön 

pää. Keskiruskeat silmät. Sopiva kaula. Hyvä runko. Kohtuulliset kulmaukset. Häntä saisi olla 

tyylikkäämpi liikkuessa. Ryhdikäs esiintyjä. Hyvät, sujuvat liikkeet. 

FI44738/15 Gloria AVO H 
Raajoiltaan hiukan keveä, mittasuhteilta kompakti narttu, joka nyt kesken karvanvaihdon. Toivoisin 

voimakkaammat kulmaukset ja varma-asentoisemmat raajat. Vähän epävakaa oikea korva. 

Narttumainen pää. Keskiruskeat silmät. Pirteä ilme. Valitettavasti etuliikkeet ovat kovin löysät ja 

taka-askel sidottu. Askeleen pitäisi olla myös joustavampi. Ok häntä. Hyvä käytös ja esiintyminen. 

FI37928/16 Tassupihan Intrude AVO EH2 
Tyypiltään erinomainen, riittävän raajakas, vahva narttu, joka saisi olla tiiviimmässä kunnossa. 

Erinomainen luusto. Vahva, hyvänmallinen pää. Oikea ilme. Tilava runko. Sopivat takakulmaukset 

ja hyvä häntä. Olemus saisi olla ryhdikkäämpi ja napakampi. Vahva karva. Sopiva askelpituus, 

mutta liikkuu nyt kovin jäykästi edestä katsottuna. Tulee tiivistyä. Mukava käytös. 

FI35080/16 Divabernina All-Time Dream VAL ERI1 SA PN4 



Laadukas ja tasapainoinen, mallikas narttu. Hyvä luusto. Ilmeikäs, täyteläinen, hyvä pää. Sopivasti 

kaulaa. Hyvä runko ja vahva takaosa. Oikea-asentoinen häntä. Hyvä näyttelykunto. Ponnekkaat, 

sujuvat liikkeet ja hieno esiintyminen. 

FI31974/15 Goldbear´s Angelina Jolie VAL ERI2 SA 
Hyvin tasapainoinen ja linjakas, kesäkarvassa esiintyvä, hyvänkokoinen narttu. Hyvä luusto, 

raajarakenne, kaula ja ylälinja. Oikea-asentoinen häntä. Vahva, mallikas nartun pää. Kookkaat 

korvat. Hyvät silmät ja leppoisa ilme. Yhdensuuntaiset, erinomaiset, etenevät liikkeet. Hieno 

esiintyminen. 

FI27376/15 Swissdreams Beru VAL ERI4 
Kesäkarvassa esiintyvä, tänään tuhti, tyypiltään oikea narttu. Hyvä luusto ja mittasuhteet. 

Kulmauksia voisi olla vähän enemmänkin. Sopiva kaula. Hieno ilmeinen, mallikas pää. Ok häntä. 

Liikkuu varsin yhdensuuntaisesti, tarpeeksi ponnekkaasti takaa. Ei tänään parhaassa kunnossa. 

Hyvä käytös. 

FI29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI3 SA 
Täyteläinen, mallikas, hyväluustoinen, tilavarunkoinen narttu. Erinomainen kaula. Vahva taka-osa. 

Hyvänmallinen pää. Pigmentti ja silmät voisivat olla tummemmat. Seisoo hienosti raajoillaan. 

Etuliikkeessä löysyyttä. Hyvät takaliikkeet ja ulottuvat sivuliikkeet. Hyvässä näyttelykunnossa. 

FI60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA VET-ROP 
Reipas, ikäisekseen hyvässä kunnossa esiintyvä, miellyttävä, vahva narttu. Vahva kaula. Hieno 

luusto. Tanakka runko. Mallikas pää. Hyvä, vahva takaosa. Korrekti häntä. Liikkuu ikäisekseen 

erinomaisesti. Hieno esiintyminen. Paikoin pehmeyttä karvassa. 

FI47731/11 Milbu Lady Leonora VET ERI2 
Reipas, täyteläinen, raajoiltaan keskivahva veteraani. Pää voisi olla vähän vaikuttavampi. Riittävän  

tummat silmät. Sopiva kaula. Voimakkaat takakulmaukset. Ikä näkyy jo liikkeessä. Löysä edestä ja 

kapea takaa. Ikään sopiva karva. Mukava esiintyminen. 

Kennel Swissdreams KASV1 KP 

(Boss Nass, Daresha, Elora, Beru) 
Kolme yhdistelmää. Selvät sukupuolileimat. Koirat vähän eri karvassa, mikä hieman vähentää 

yhdennäköisyyttä. Kaikilla silti oikeat mittasuhteet ja riittävästi raajaluustoa. Mukavat käytökset ja 

hymyilevät ilmeet. Onnea kasvattajalle! 


