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EST-03983/18 Kaimon Gerheil Golden Kleopatra PEN1 KP ROP-pentu 

Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt lupaava pentu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula ja 

tiivis ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Oikein kulmautunut. Hyvä 

väritys ikäisellään, hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin. 

46760/18 Taranis Altura JUN EH1 

10 kk vanha uros, jonka runko on vielä kovin kapea ja rintakehä matala. Kallo saa levitä. Hyvä 

kuono. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Puutteellinen säkä ja pysty kaulan kiinnitys. Eturinta 

puuttuu. Erinomainen luuston vahvuus ja hyvät käpälät. Hyvä väritys ja iänmukainen väritys. 

Liikkuu kinnerahtaasti takaa, epävakaasti edestä. Sivuaskel ok. 

11506/18 Goldbear’s Frank Zappa NUO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP 

Erinomaisesti kehittynyt, mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla jo erinomainen eturinta ja 

rintakehä. Vahva pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Oikein kulmautunut. Vahva luusto ja käpälät. 

Erinomainen karvapeite ja väritys. Liikkuu erittäin hyvin, joskin häntä ajoittain korkea. 

11208/18 Baron De Russian AVO EH4 

Oikean kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Lyhyt kaula, joka saisi kiinnittyä paremmin. Hyvä selkälinja. Eturinta saisi olla vahvempi ja 

rintakehä syventyä. Niukat etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Riittävä luusto. Kirsu saisi olla 

mustempi. Liikkuu epävakaasti edestä, riittävä sivuaskel. Korkea-asentoinen häntä. 

52669/13 Bernirannan Benny AVO ERI1 SA PU2 VASERT VACA 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Komea uroksen pää. Erinomainen ilme. Hyvä purenta, 

silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Hyvä runko. Oikein kulmautunut. Vahva 

luusto ja hyvät käpälät. Erinomainen karvapeite ja väritys. Liikkuu hieman epävakaasti edestä, 

muuten hyvin. 

24728/17 Life Spring’s Strongpaw AVO ERI2 SA PU4 

Oikea koko ja mittasuhteet. Riittävä kallon leveys. Hyvä kuono. Hyvä purenta, hieman löysät 

alaluomet. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä eturinta ja rintakehä. Oikein 

kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. Karvapeite ei tänään parhaassa kunnossa. Hyvä väritys. 

Liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvä sivuaskel. 

54769/16 Mettänpeikon Mani Pula Tio AVO EH 

Oikea koko ja mittasuhteet. Pää vielä kapea kallo-osalta. Hyvä purenta, pyöreät silmät. Hyvät 

korvat. Hieman lyhyt kaula, joka saisi kiinnittyä kauniimmin. Puutteellinen eturinta, rintakehä ja 

syvyys. Luusto saisi olla vahvempi ja käpälät tiiviimmät. Niukat etukulmaukset, riittävät 

takakulmaukset. Hyvä väritys. Liikkuu kovin ahtaasti takaa, lyhyellä sivuaskeleella. Häntä nousee 

turhan korkealle. 

47245/15 Ragdolls Jack-Of-All-Trades AVO ERI3 SA 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyväilmeinen vahva pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Riittävä kaula. 

Hyvä selkälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvät etukulmaukset. Niukemmat takakulmaukset. 

Erinomainen luusto ja käpälät. Runsas, hieman laineikas/kihartuva ja oikeanlaatuinen karvapeite. 

Hyvä väritys. Liikkuu hyvin. 

10011/17 Tulipanos Berni Winnetou AVO EH 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hieman kapeakalloinen pää. Hyvä kuono, purenta. Kauniit silmät, 

alaskiinnittyneet korvat häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula. Pehmeä ylälinja. Hyvin kulmautunut. 

Luusto voisi olla vahvempi, painuneet ranteet. Karvapeite hieman avoin. Hyvä väritys. Liikkuu 

hyvin sivusta, mutta ylälinja takakorkea. 

58586/11 Fridkullas Åiva VAL ERI2 



Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Hyväilmeinen pää. Hyvä purenta ja silmät, hieman 

kookkaat korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta ja hyvä runko. Oikein kulmautunut. 

Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hieman epävakaasti edestä, hyvin takaa. Riittävä sivuaskel. 

31973/15 Goldbear’s Antonio Banderas VAL EVA 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hieno uroksen pää, hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula ja 

ylälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä. Oikein kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. Erinomainen 

karvapeite ja hyvä väritys. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askeleella, mutta ontuu vasenta 

etujalkaa, harmillista, mistä johtuen EVA. 

52888/16 Riccarron Tino Saurus VAL ERI1 SA PU3 

Oikea koko, erinomaiset mittasuhteet. Hyväilmeinen vahva pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Oikein kulmautunut. Vahvaluustoiset raajat. Hyvä 

karvapeite ja väritys. Liikkuu epävakaasti ja hieman kapeasti edestä. Riittävä sivuaskel. 

45046/18 Black Sabbatah Amzina Euforija JUN EH1 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen. Kovin ujostellen esiintyvä. Hyvä purenta, hieman pyöreät 

silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen erinomainen runko. Hyvä luusto ja käpälät. Oikein 

kulmautunut. Iänmukainen karvapeite. Erinomaiset liikkeet. Saisi käyttäytyä itsevarmemmin. 

18825/18 Goldbear’s Gucci JUN EH2 

Oikea koko ja mittasuhteet. Pää vielä kesken kehityksen. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Ikään riittävä eturinta ja runko. Riittävä luusto. Hyvä kaula ja selkälinja. 

Karvapeite tänään lyhyt ja hyvä väritys. Liikkuu ahtaasti takaa, epävakaasti edestä. Sivuaskel saisi 

olla voimakkaampi. 

11512/18 Goldbear’s Filippa K NUO ERI1 SA PN3 VASERT 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla kaunisilmeinen 

pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä eturinta 

ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten 

erittäin hyvin. 

11514/18 Goldbear’s Fleetwood Mac JUN ERI2 SA PN4 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyväilmeinen nartun pää. Hyvä purenta ja silmät. Kaunis kaula ja 

ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Riittävät etukulmaukset. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto ja 

käpälät. Erinomainen karvanlaatu. Hyvä väritys. Liikkuu hyvin! 

54313/16 Alpweiden Elegant New Hope AVO ERI2 SA 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja 

rintakehä. Oikein kulmautunut. Raajakorkeutta voisi olla enemmän. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 

karva ja väritys. Liikkuu hyvin. 

31952/16 Eoszline Lisbeth AVO EH4 

Kevyt kokonaisuus. Hieman kapeakalloinen pää. Hyvä purenta, silmät ja kookkaat korvat. Lyhyt 

kaula. Puutteellinen eturinta, rintakehän leveys ja syvyys. Luuston tulisi olla voimakkaampi. 

Karvapeite kovin kihara. Liikkuu kovin kapeasti edestä ja takaa, riittävällä sivuaskeleella. 

37652/15 Vinkizz Tallulah AVO ERI1 SA PN2 SERT VACA 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan vahva narttu. Kaunisilmeinen pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Oikein kulmautunut. Erinomainen luusto ja 

käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin. 

28123/17 Xantran Jubilee AVO ERI3 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis 

kaula. Hieman pehmeä selkä. Erinomainen eturinta ja runko. Erinomainen luusto ja käpälät. 

Riittävät etukulmaukset. Kinnerkulmat saisivat olla voimakkaammat. Hyvä karvapeite ja väritys. 

Liikkuu ahtaasti takaa, taka-askeleessa saisi olla enemmän voimaa. 



35080/16 Divabernina All-Time Dream VAL ERI2 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula. 

Hieman pehmeä selkä. Hyvä eturinta ja runko. Oikein kulmautunut. Vahva luusto ja käpälät. Hyvä 

karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin. 

29429/15 Tza Tza Tzasmine VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis 

kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä luusto. Hieman painuneet ranteet. Käpälät 

voisivat olla tiiviimmät. Erinomainen karvapeite ja väritys. Erinomaiset liikkeet. 

 


