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NO52447/17 Brilliant Emrik Av Lee Armand JUN ERI2 SA 

Kookas, vankkarakenteinen. Tasapainoisesti kehittynyt junior, jolla hyvät rungon mittasuhteet. 

Vahva pää, jossa hyvät mittasuhteet. Tummat, hieman pyöreät silmät. Silmäluomet saisivat olla 

tiiviimmät. Normaali purenta. Vahvaluustoiset raajat. Kääntää etujalkojaan ulospäin. Hyvä karva ja 

väritys. Hyvät, tasapainoiset liikkeet, joskin vielä löysyyttä edessä. Avoin ja ystävällinen käytös. 

11505/18 Goldbear’s Fernando Alonso JUN EH 

Pienehkö. Keskivoimakas luusto. Tasapainoisesti rakentunut. Hyvä pään profiili. Hyvä silmien 

muoto ja väri. Hieman löysyyttä alahuulissa. Vahva otsapenger. Riittävästi kulmautunut edestä. 

Niukasti takaa. Hyvin asettunut häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella edestä, taka-askel jää vielä 

lyhyeksi ja voimattomaksi. Rauhallinen, avoin esiintyminen. Liikkeessä korostuu takaosan 

voimattomuus. 

11506/18 Goldbear’s Frank Zappa JUN ERI1 SA PU3 VASERT HeJW-18 

Hyvän kokoinen, hieman pitkärunkoinen, hyväluustoinen juniori. Kaunis pään profiili, jossa hyvä 

vahvuus. Oikea purenta. Hyvä silmien muoto ja väri. Suupigmentti saisi olla tummempi. Erittäin 

hyvin rakentunut etuosa. Hyvin kulmautuneet raajat. Turhan pitkä lanneosa. Hyvä karva ja väri. 

Liikkuu vapaasti riittävällä askelpituudella, joskin löysyyttä edessä. Häntä nousee liikkeessä hieman 

korkealle. Rauhallinen, avoin käytös. 

NHSB3089714 Ivanhoe V.D. Reestlandhoeve JUN EH 

Pienehkö. Hyvä luuston vahvuus ja rungon mittasuhteet. Vahva uroksen pää, oikea purenta. 

Tummat, oikeanmuotoiset silmät. Hieman tyhjyyttä silmien alla. Hieman löysyyttä alahuulissa. 

Selkä antaa vielä periksi. Saisi olla kulmautunut kauttaaltaan paremmin. Hyvä karva, jossa 

lämpimät värimerkit. Avoin, rauhallinen esiintyminen. Selän pehmeys korostuu liikkeessä, sekä 

taka-askel jää lyhyeksi ja voimattomaksi. 

NHSB3096169 Lindus V.D. Weyenberg JUN ERI3 

Vahvaluustoinen. Tasapainoisesti kehittynyt ja rakentunut juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet. 

Voimakas uroksen pää. Tummat, hieman avoimet silmät. Oikea purenta. Hyvä suupigmentti. Hyvä 

ylä- ja alalinja. Hyvä etuosa, voisi olla kulmautunut paremmin takaa. Avoin, rauhallinen käytös. 

Hyvä askelpituus, joskin vielä löysyyttä edessä. Liikkeessä korkea häntä. 

19984/18 Maroussia X Power Of Love JUN EH 

Hieman kevytluustoinen sekä aavistuksen pitkärunkoinen juniori. Pää saisi olla vahvempi. Oikea 

purenta. Tummat silmät. Kuivat ja karvattomat silmänympärykset. Turhan kapea edestä ja kääntää 

eturaajojaan ulospäin. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Rauhalliset, mutta turhan 

voimattomat liikkeet. Hyvä karva ja värimerkit. 

17310/18 Ridon Hennet Yasha JUN EH4 

Hyvän kokoinen, hyvä luuston vahvuus ja rungon mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Hyvä silmien 

muoto ja väri. Turhan löysät alahuulet. Vielä kapea etuosa ja kääntää eturaajojaan ulospäin. Vielä 

hieman pehmeä selkä, antaa seistessä takakorkean vaikutelman. Saisi olla kulmautunut paremmin. 

Laineikas karvapeite, hyvät värit. Liikkuu löysästi edestä, turhan voimattomasti takaa. Avoin, 

ystävällinen käytös. 

RKF5140765 Apriori Troublemaker JUN EH 

Kookas, vahvaluustoinen ja vankkarakenteinen juniori, jolla erittäin vahva pää. Tummat silmät, 

oikea purenta. Erittäin hyvin kehittynyt etuosa. Suupigmentti saisi olla tummempi. Erittäin 

voimakas otsapenger. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät rungon linjat. Hyväkuntoinen karvapeite. 

Väri ok. Kaulankaari saisi olla kauniimpi. Rauhallinen, avoin esiintyminen. Näyttävät liikkeet, 

joskin löysyyttä edessä. Kaunislinjainen koira, mutta pään voimakkuus häiritsee kokonaisuutta. 



11208/18 Baron De Russian NUO ERI1 

Sopivan kokoinen, hyväluustoinen sekä sopivat rungon mittasuhteet omaava uros. Sopiva pään 

voimakkuus. Oikea purenta. Tummat silmät. Vahva kuono-osa. Vielä kapea edestä. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Hyvät rungon linjat. Hyvä karvapeite ja väri. Hyvä askelpituus, takana 

kinnerahtautta. Avoin, itsevarma esiintyminen. 

16058/17 Bernoban Riisimuro NUO EH4 

Sopivan kokoinen ja luustoinen uros, joka saisi esiintyä reippaammin. Pää saisi olla vankempi. 

Tummat, turhan pyöreät silmät. Oikea purenta. Suupigmentti saisi olla tummempi. Vielä kapea 

edestä. Saisi olla kulmautunut paremmin molemmista päistä. Seisoo takaraajat rungon alla, antaa 

takakorkean vaikutelman. Liikkeessä kovin löysät ranteet sekä taka-askeleesta puuttuu pituus ja 

voima. Esiintyminen tänään jännittynyttä. 

24728/17 Life Spring’s Strongpaw NUO EH3 

Hyvä koko, luuston vahvuus ja rungon mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Oikea purenta. 

Suupigmentti saisi olla tummempi. Tummat, mutta pyöreät silmät, jotka häiritsevät ilmettä. Hieman 

kapea etuosa ja löysät ranteet, jotka kääntyvät ulospäin. Hyvä ylä- ja alalinja. Kääntää myös 

takaraajojaan ulospäin. Avoin, rauhallinen esiintyminen. Liikkuu kovin ahtaasti takaa. Ranteiden 

löysyys korostuu liikkeessä. 

29039/17 Soo-Soo Heart Of Stone NUO ERI2 

Vankkarunkoinen, hyväluustoinen. Hyvä pään profiili. Tummat silmät, hieman pyöreät silmät. 

Suupigmentti saisi olla tummempi. Hieman löysyyttä alahuulissa. Hyvä eturinnan leveys. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Eturaajat kääntyvät ulospäin. Selkä antaa periksi liikkeessä. 

Hyvä askelpituus. Takana vielä ahtautta. Avoin ja ystävällinen käytös. 

32048/16 Dandybern John Wayne AVO H 

Sopiva luuston vahvuus, hieman apaattisesti esiintyvä uros, jolla hyvä pään sivuprofiili. Oikea 

purenta. Tummat, hieman pyöreät silmät. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Seisoo 

takaraajat rungon alla. Hieman pehmeät ranteet. Hieman pehmeä karvapeite, tan-merkit saisivat olla 

tummemmat. Hieman holtittomat ja voimattomat liikkeet edessä ja takana. Turhan laiskasti ja 

voimattomasti tänään esiintyvä uros. 

SLRBS-001665 Eternal Flame Von Den Hohen Tauem AVO EH 

Hyvän kokoinen ja vahvaluustoinen. Aavistuksen pitkärunkoisen vaikutelman antava uros, jolla 

hyvä pään profiili. Tummat, hieman pyöreät silmät. Vahva kuono-osa. Alaleuka voisi olla 

vahvempi. Hieman kapea edestä. Ranteet kääntyvät ulospäin. Hyvä ylälinja. Pitkä lanneosa. Voisi 

olla kulmautunut paremmin. Liikkuu ahtaasti takaa, edessä löysyyttä. Askelpituus riittävä, mutta 

liikkeessä saisi olla enemmän energiaa ja halua. Avoin, rauhallinen esiintyminen., mutta tänään 

turhan laiska esiintyjä. 

10749/16 Goldbear’s Camembert AVO EH2 

Hyvänkokoinen, hyväluustoinen ja vankkarunkoinen uros. Hyvät rungon mittasuhteet, seistessä 

antaa hieman takakorkean vaikutelman. Vahva uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Oikea 

purenta. Tummat, hieman pyöreät silmät. Hieman kapea edestä ja kääntää eturaajojaan ulospäin. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hieman ahtaat takaliikkeet, sekä hieman löysyyttä 

etuliikkeessä. Selän pehmeys korostuu liikkeessä. Avoin, rauhallinen esiintyjä. 

44945/16 Maroussia Vivaldi AVO ERI1 SA 

Pienehkö, erittäin vankkarunkoinen ja hyväluustoinen uros, joka antaa hieman pitkän vaikutelman. 

Hyvä pään profiili sekä mittasuhteet. Oikea purenta. Oikea silmien muoto. Hyvä etuosa, kääntää 

eturaajojaan ulospäin. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyväkuntoinen karvapeite, jossa tan-

värit voisivat olla lämpimämmät. Liikkuu ahtaasti takaa, edestä löysin rantein. Selkä saisi olla 



kiinteämpi. Avoin, rauhallinen käytös. Tasapainoinen koira, joka olisi enemmän edukseen 

tiiviimmässä kunnossa. 

41456/17 Monte Perosan Gustav AVO H 

Kookas, hieman kevytrunkoinen. Sopivat mittasuhteet ja vahvuus rungossa. Hyvä pään sivuprofiili. 

Oikea purenta. Alaleuka voisi olla vankempi. Kapea etuosa. Saisi olla paremmin kulmautunut 

edestä ja takaa. Hyvä ylälinja, joskin pitkä lanneosa. Hyväkuntoinen karvapeite. Turhan 

voimattomat ja lyhyet liikkeet takana. Ystävällinen käytös, mutta saisi esiintyä vapaammin ja 

varmemmin. 

55085/14 Bernirannan Commander Casimiro VAL EH 

Kookas, hyväluustoinen, vankkarunkoinen uros. Pää saisi olla vankempi. Oikea purenta. Tummat, 

turhan pyöreät silmät. Suupigmentti saisi olla tummempi. Hieman kapea etuosa. Tasapainoiset 

kulmaukset raajoissa. Hyvä ylä- ja alalinja. Hieman ahtaat takaliikkeet, sekä holtiton etuliike. Taka-

askel jää vielä turhan lyhyeksi ja löysäksi. 

58586/11 Fridkullas Åiva VAL ERI3 SA PU4 

Pienehkö. Tasapainoisesti rakentunut. Hyvärunkoinen valio, jolla hyvä luusto ja rungon 

mittasuhteet. Hyvä pään profiili ja voimakkuus. Hyvä purenta. Hieman löysyyttä alahuulissa. Hyvä, 

vankka etuosa ja suorat eturaajat. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylä- ja alalinja. Karvapeite ei 

tänään parhaimmillaan. Hieman ahtaat takaliikkeet. Hyvä näyttävä askelpituus. Avoin ja itsevarma 

esiintyminen. 

DK00508/2017 Kaimon Gerheil Earth Wind & Fire VAL ERI1 PU1 SERT NORD SERT FI 

MVA ROP HeW-18 

Pienehkö. Erittäin hyvin rakentunut. Erittäin hyvän tyyppinen. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä 

uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Oikea purenta. Hyvin rakentunut etuosa ja 

raajojen kulmaukset. Hyvät rungon linjat. Aavistuksen ahtautta takana. Näyttävät, hyvänpituiset 

liikkeet. Avoin, itsevarma esiintyjä. 

44535/17 Latolly Top Johnnie Boy VAL ERI 

Sopivan kokoinen, hyvä luuston vahvuus ja mittasuhteet. Hyvä pään profiili ja purenta. Hieman 

avoimet luomet. Suupigmentti saisi olla tummempi. Alahuulissa löysyyttä. Hyvä eturinta, voisi olla 

kulmautunut paremmin takaa. Hyvä karvapeite. Liikkeessä ahtautta takana ja löysyyttä edessä. 

Selkä antaa periksi liikkeessä. Turhan jyrkkä lantio. Avoin, rauhallinen esiintyminen. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI4 SA 

Hyvän kokoinen, hyvä luuston vahvuus ja mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Oikea purenta. Tummat 

silmät. Suupigmentti saisi olla parempi ja huulet tiiviimmät. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. 

Hyvät rungon linjat. Avoin, rauhallinen esiintyminen. Riittävä askelpituus, liikkeessä saisi olla 

enemmän draivia ja halua. 

17517/14 Tulipanos Berni Newsmaker VAL ERI 

Kookas, vankkaluustoinen, erittäin hyvän tyyppinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Vahva 

uroksen pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Erittäin hyvä tumma suupigmentti. Löysyyttä huulissa. 

Vahva etuosa. Erittäin vahvat, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Aavistus ahtautta takana. 

Riittävä askelpituus, takaliikkeessä saisi olla enemmän voimaa. Hyvät värimerkit. Avoin ja 

itsevarma käytös. 

42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI2 SA PU2 NORD VASERT 

Pienehkö, erittäin hyvärakenteinen. Tasapainoinen ja hyväluustoinen uros. Hyvä pään profiili ja 

mittasuhteet. Hyvä purenta ja pigmentti suussa. Oikea silmien muoto ja väri. Hieman karvattomat 

silmien ympärykset. Hyvä etuosa ja raajojen kulmaukset. Hyvät rungon linjat. Hyvä karva ja 

värimerkit. Avoin ja itsevarma esiintyminen. Näyttävä kokonaisuus. 

20646/18 Bernderas Angelina Bibienne JUN H 



Hyvän kokoinen, vankkarakenteinen ja hyvätyyppinen juniori, joka saisi esiintyä vapaammin ja 

varmemmin. Hyvä nartun pää. Tummat, pyöreät silmät. Hieman kapea eturinta. Kääntää 

eturaajojaan ulospäin. Riittävästi kulmautunut takaa. Antaa tällä hetkellä takakorkean vaikutelman. 

Liikkuu ahtaasti takaa, löysästi edestä. Tänään taka-askel turhan voimaton. Ystävällinen 

esiintyminen, tarvitsee itsevarmuutta. 

42297/17 Brookbend Jambalaya JUN H 

Hyvän kokoinen ja -tyyppinen. Sopiva luuston vahvuus ja rungon mittasuhteet. Vahva nartun pää, 

jossa hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Isohkot korvat, joista vasen saisi asettua paremmin. Oikea 

purenta. Suupigmentti saisi olla parempi. Ikäisekseen hyvä eturinta. Kääntää eturaajojaan ulospäin. 

Voisi olla paremmin kulmautunut takaa, pehmeä selkä. Liikkuu ahtaasti takaa, eikä takaraajojen 

liikerata ole täysin puhdas. 

11510/18 Goldbear’s Felicity Huffman JUN EH 

Hyvän kokoinen, hieman kevytrunkoinen juniori, jolla kuitenkin hyvä luusto. Runkoon sopiva pään 

vahvuus. Oikea purenta. Suupigmentti saisi olla parempi. Ikäisekseen hyvä eturinta. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Liikkuu joustavalla askeleella, jossa hyvä pituus. Edessä löysyyttä. 

11512/18 Goldbear’s Filippa K JUN ERI4 

Hyvän kokoinen, tasapainoisesti rakentunut, hyväluustoinen juniori. Hyvä nartun pään profiili. 

Oikea purenta. Oikea silmien muoto ja väri. Erittäin lupaava eturinta. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä 

karvapeite. Avoin, itsevarma esiintyminen. Hieman ahtaat takaliikkeet. Erinomainen häntä 

liikkeessä. Erittäin lupaava ja näyttävä juniori. 

11514/18 Goldbear’s Fleetwood Mac JUN ERI1 SA PN4 SERT HeJW-18 

Hyvän kokoinen, erittäin hyvän tyyppinen ja -luustoinen. Hyvät rungon mittasuhteet omaava 

juniori. Hyvä pään profiili ja mittasuhteet. Oikea purenta. Hyvä suupigmentti. Riittävä eturinta. 

Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Näyttävät rungon linjat. Erittäin lupaavat liikkeet, joissa 

hyvä askelpituus. Avoin, itsevarma esiintyminen. 

SE23132/2018 Kronblommas Cho-Cho-San JUN EH 

Hyvän kokoinen, erinomainen luuston vahvuus. Aavistuksen pitkärunkoisen vaikutelman antava. 

Narttumainen pää, hyvä profiili. Tummat, pyöreät silmät. Oikea purenta. Kapea etuosa. Kääntää 

eturaajojaan ulospäin. Tasapainoiset raajat. Hyvä ylä- ja alalinja. Hieman ahtautta takaliikkeissä. 

Etuliikkeissä löysyyttä. Lupaava kokonaisuus. Tarvitsee aikaa. 

DK12726/2017 Mount Blässis Awarded By Zala JUN H 

Pienehkö, erittäin vankkarunkoinen, hieman matalaraajaisen vaikutelman antava hyväluustoinen 

juniori. Voimakas pää, jossa tummahkot silmät. Oikea purenta. Suupigmentti saisi olla parempi. 

Seisoo takaraajat rungon alla. Antaa takakorkean vaikutelman. Liikkuu vielä kovin leveästi ja 

löysästi. Selän pehmeys korostuu liikkeessä. Turhan raskasrakenteinen ja raskaassa kunnossa 

esitetty. 

10127/18 Swissdreams Elora JUN EH 

Sopivan kokoinen, vankkarakenteinen ja hyväluustoinen. Hyvä pään profiili. Hyvä silmien muoto ja 

väri. Oikea purenta. Hyvä suun pigmentti. Vielä kapea edestä. Tasapainoisesti kulmautunut. 

Liikkuu ahtaasti takaa. Taka-askel jää rungon alle. Selän pehmeys korostuu liikkeessä. Avoin, 

rauhallinen esiintyminen. 

49633/17 Vinkizz Xtreme JUN ERI2 SA VASERT 

Hyvänkokoinen ja -tyyppinen, vahvaluustoinen juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet. 

Narttumainen pää, jossa tummat silmät. Hieman pyöreät silmät. Tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat. Hyvä ylä- ja alalinja. Avoin, ystävällinen esiintyminen. Aavistus ahtautta takaliikkeissä, 

etuliikkeissä löysyyttä. Askelpituudessa paljon lupausta. Lupaava. Näyttävä kokonaisuus. 

51801/17 Xantran Kabaree JUN H 



Kookas, vankkarunkoinen, hyväluustoinen juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Narttumainen 

pää. Oikea purenta. Tummat, hieman pyöreät silmät. Ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta. 

Tasapainoiset raajat. Hieman pehmeä karvapeite. Hyvät värimerkit. Liikkuu ahtaasti takaa ja turhan 

löysästi ja holtittomasti edestä. Häntä nousee turhan korkealle liikkeessä. Tänään kovin 

voimattomat ja holtittomat liikkeet. 

ANKC310036275 Zollikon Love Bomb JUN ERI3 

Hyvän kokoinen ja -luustoinen juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Vahva pää. Tummat silmät. 

Oikea purenta. Lupaava etuosa. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä ylä- ja alalinja. Sujuvat 

liikkeet, kuitenkin ahtautta takana. Askelpituus hyvä. Avoin, rauhallinen esiintyminen. Lupaava 

runkoinen juniorinarttu. 

19952/17 Ayabaya Be Happy NUO EH1 

Hyvän kokoinen, hyvärunkoinen sekä -luustoinen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Vahva 

pää. Oikea purenta. Hieman löysyyttä alahuulissa. Tummat, hieman pyöreät silmät. Hieman kapea 

edestä. Hyvä ylä- ja alalinja. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hieman ahtautta takana sekä 

löysyyttä edessä. Häntä nousee turhan korkealle liikkeessä. Avoin ja rauhallinen esiintyminen. 

RKF3851058 Dzhuta Haus Liliana AVO EH1 

Pienehkö, vahvaluustoinen, sopivat rungon mittasuhteet. Antaa takakorkean vaikutelman. 

Vahvakuonoinen pää, jossa hieman vieras ilme. Oikea purenta. Oikea silmien muoto ja väri. Kovin 

löysät alahuulet ja pinkki suun pigmentti. Kovin pehmeä selkä, joka korostuu liikkeessä. 

Etuliikkeessä löysyyttä. Selän pehmeys häiritsee kokonaisuutta. 

RKF3863002 Apriori One On Million VAL ERI2 SA PN3 

Hyvän kokoinen, hyvin rakentunut vahvaluustoinen narttu. Vahva pää. Vahvaluustoiset ja hyvin 

kulmautuneet raajat. Näyttävä eturinta. Oikea silmien muoto ja väri. Oikea purenta. Erinomaiset 

rungon linjat. Pehmeähkö karvapeite. Avoin, rauhallinen esiintyminen. Erittäin näyttävä 

kokonaisuus ja liikkeet. 

55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof VAL ERI4 SA 

Sopivan kokoinen, vankkarunkoinen, vahvaluustoinen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. 

Narttumainen pää ja hyvä profiili. Oikea purenta. Löysyyttä alahuulissa. Pyöreyttä silmissä. Hyvä 

eturinta ja raajojen kulmaukset. Aavistus ahtautta takaliikkeissä, kuitenkin hyvä askelpituus. Avoin, 

rauhallinen esiintyminen. 

31974/15 Goldbear’s Angelina Jolie VAL ERI3 SA 

Hyvän kokoinen ja hyväluustoinen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään profiili. 

Oikea purenta. Hyvä silmien muoto ja profiili. Hyvä eturinta ja raajojen kulmaukset. Hieman 

ahtautta takaliikkeissä, kuitenkin hyvä askelpituus edessä ja takana. Hyvä karva ja värimerkit. 

10755/16 Goldbear’s Chardonnay VAL ERI 

Hyvän kokoinen, vankkarunkoinen, hyväluustoinen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä 

pään profiili, oikea purenta. Suupigmentti saisi olla parempi. Tummat, hieman pyöreät silmät. 

Hyvät rungon linjat. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella 

energisesti ja halukkaasti. 

27376/15 Swissdreams Beru VAL ERI 

Hyvän kokoinen, vankkarunkoinen, vahvaluustoinen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. 

Narttumainen pää, oikea purenta. Hyvä silmien muoto ja väri. Hieman kapea edestä. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Selkä antaa periksi seistessä, antaa takakorkean vaikutelman. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella joka suunnasta. Kuitenkin selän pehmeys korostuu liikkeessä. 

42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI1 SA PN1 NORD SERT VSP HeW-18 



Sopiva koko ja luuston vahvuus. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Oikea purenta. 

Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvä suupigmentti. Hyvä eturinta ja raajojen kulmaukset. Näyttävä 

reisi. Erinomainen häntä liikkeessä. Erinomaiset liikkeet ja niiden liike ja flow. 

29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI 

Sopiva koko ja luuston vahvuus. Hyvät rungon mittasuhteet. Narttumainen pää. Oikea purenta. 

Suupigmentti saisi olla tummempi. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvät kulmaukset. 

Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu hyvällä askelpituudella, joskin taka-askel voisi olla voimakkaampi. 

60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN2 NORD VASERT VET-ROP HeVW-18 

9 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, joka on kunniaksi rodulle. Erittäin näyttävä 

kokonaisuus. Upea rungon tilavuus. Erinomainen eturinta, luusto ja raajojen kulmaukset. Edelleen 

erinomaiset liikkeet, jossa erinomainen askelpituus ja liikerata. Upea veteraani! 

Kennel Goldbear’s (Frank Zappa, Filippa K, Fleetwood Mac, Angelina Jolie) KASV1 KP 

ROP-kasv 

Ryhmä, joka koostuu kahdesta yhdistelmästä. Yksi uros, kolme narttua, kaikki rodunomaisia koiria, 

joilla hyvät luustot. Hyvät pään profiilit. Kaikilla terveet rakenteet. Rodunomaiset luonteet. Hyvät 

liikkeet. Hyvä ja näyttävä luokka. Onnittelut! 


