
20190501 Lahti R, HASSINEN MAARIT 

PKR.II-136176 Idalgo Lesna Magia PEN1 

Hyvärakenteinen, mutta kauttaaltaan vielä kapea ja ilmava nuori uros. Oikea pään profiili, mutta 

kovin kapea kallo. Myös kuono-osa kaipaa täytettä. Hyvä kaula ja ylälinja. Vielä kevyt rintakehä. 

Riittävä luusto ja erinomaiset kulmaukset. Liikkuu riittävällä askeleella, mutta kauttaaltaan 

kapeasti. Kaunis turkki. Hyvät värimerkit. 

55662/17 Goldbern’s Jade Jensir JUN EH2 

Hyvin kehittynyt. Tanakkarunkoinen nuori uros, joka kaipaisi hieman lisää raajakorkeutta. Hyvä 

pään malli. Lempeä ilme. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä. Kovin pysty 

lantio. Kääntää hieman takakäpäliään ulos. Häntä nousee turhan korkealle liikkeessä. Kaunis turkki. 

Liikkuu jäykästi takaa ja hieman löysästi edestä. 

20192/18 Helmilän Romantic Romeo JUN EH3 

Tanakkarunkoinen nuori uros, jolla maskuliininen pää. Hieman vaaleat silmät ja taakse asettuneet 

korvat. Hyvä kaula. Lupaava eturinta. Rintakehä saa vielä täyttyä alaosastaan. Hyvä luusto. Hyvin 

kulmautunut edestä, varsin voimakkaasti takaa. Pitkä lanneosa. Liikkuu löysästi edestä ja takaraajat 

pihdissä. Hyvä turkki, kauniit värimerkit. 

21517/18 Shimei Arctic Jumbo Bear JUN ERI1 

Ryhdikäs. Mittasuhteiltaan oikea nuori uros, jolla erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvät silmät ja korvat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Lupaava rungon muoto. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Liikkeessä 

vielä pentumaista löysyyttä, mutta hyvä askelpituus. Häntä nousee ajoittain turhan ylös. Lupaava 

turkki, hyvät värimerkit. 

47211/17 Black Amiikos Reinhard Rudolf NUO H 

Mittasuhteiltaan jo hieman neliömäinen uros, jolla profiililtaan oikea, mutta kovin kapeakalloinen 

pää. Kuono-osa saa täyttyä silmien alta. Hyvä kaula. Hieman niukka eturinta. Rintakehä saa vielä 

täyttyä alaosastaan. Liian pysty lantio ja häntä kiertyy selälle. Liikkuu voimattomasti takaa ja 

leveästi ja löysästi edestä. Kovin laineikas turkki. Hyvät värimerkit. 

45036/17 Helmilän Q-Team Scooby Doo NUO ERI1 SA PU3 SERT 

Mittasuhteiltaan oikea. Hyvin kehittynyt nuori uros, jolla hyvänmallinen pää. Hieman vaaleat 

silmät. Hyvä otsapenger ja tiiviit huulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Lupaava eturinta ja syvä, pitkä 

rintakehä. Hyvin kulmautunut, mutta seisoo vielä hieman kapeasti edestä. Varsin sujuvat liikkeet. 

Kaunis turkki. Riittävän syvä tan-väri. 

23707/17 Vuorenpeikon Tofu AVO ERI1 

Mittasuhteiltaan oikea. Rakenteeltaan tasapainoinen, hieman varautuneesti käyttäytyvä uros. Kaunis 

pään profiili ja muoto. Riittävän tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen vankka 

rintakehä. Hyvä luusto. Liikkuu sujuvasti. Kaunis pitkä turkki ja hyvät värimerkit. 

21012/17 Helmilän Omg What A Rockstar VAL ERI3 

Ryhdikäs. Temperamenttinen uros, jolla hyvä pää ja ilme. Oikeat kuonon ja kallon mittasuhteet. 

Erinomainen silmien muoto. Hyvä kaula ja ylälinja. Vankka runko. Hyvin kulmautunut edestä ja 

takaa. Seisoo ajoittain hieman kapeasti edestä. Hieman pitkä lanneosa. Ryhdikkäät sujuvat liikkeet. 

Kaunis turkki ja värimerkit. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 ROP 

Mittasuhteiltaan oikea. Hyvin mallikas uros, jolla miellyttävä pää ja ilme. Kauniit silmät. Jo hieman 

kuluneet alaetuhampaat. Erinomainen kaula, ylälinja ja rungon muoto. Tasapainoiset kulmaukset ja 

sopusuhtainen luusto. Liikkuu hyvällä askeleella. Erinomainen turkki ja kauniit värimerkit. 

13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI2 SA PU2 



Mittasuhteiltaan oikea. Tasapainoisesti liikkuva uros, jolla vahva uroksen pää. Kaunis ilme. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Erinomainen tanakka runko ja tasapainoiset kulmaukset. Kaunis turkki ja hyvät 

värimerkit. 

40794/18 Furtastic Astarte JUN ERI1 

Mittasuhteiltaan oikea, narttumainen nuori narttu, jolla hyvän mallinen nartun pää. Kuono-osa saa 

vielä täyttyä silmien alta. Kauniit silmät ja tiiviit huulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Lupaava rungon 

muoto. Tasapainoiset kulmaukset, joskin hieman pysty lantio. Liikkuu hyvällä askeleella. Kaunis 

turkki ja väri. Kaipaa hieman lisää itseluottamusta. 

20195/18 Helmilän Romantic Rianna JUN EH2 

Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Mittasuhteiltaan oikea nuori narttu, jolla hyvä pään malli. Otsapenger 

saisi olla selvempi. Hieman ylimääräistä nahkaa kaulan alla. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikea rungon 

muoto. Hyvin rakentunut etuosa. Seisoo hieman kapeasti ja pihdissä takaa. Liikkuu kapeasti takaa, 

hieman löysästi edestä. Oikeanlaatuinen turkki tulossa. Hyvät värimerkit. 

21521/18 Shimei Arctic Light Queen JUN H 

Ikäisekseen kovin pentumaisen vaikutelman antava nuori narttu, jolla hyvin rakentuneet raajat, 

mutta vielä kovin kapea ja keskeneräinen runko. Hyvä pään malli. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä 

kaula. Liikkuu sujuvalla askeleella. Kovin niukassa turkissa tänään. 

47214/17 Black Amiikos Roxanne Ruth NUO EH2 

Tanakkarunkoinen, mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla hyvä pään malli. Miellyttävä lempeä ilme. 

Riittävän tiiviit silmäluomet. Vahva kaula. Hieman pehmeyttä selässä. Hyvin kulmautunut edestä. 

Hieman pysty lantio. Liikkuu kovin leveällä etuaskeleella ja hieman voimattomasti takaa. Hyvä 

turkki ja kauniit värimerkit. 

47834/17 Bollbölen Sapphire NUO EH3 

Touhukas nuori narttu, jolla hyvä pään malli. Hieman vaaleat silmät, jotka häiritsevät ilmettä. Hyvä 

kaula. Lupaava rungon muoto. Rintakehä saa vielä täyttyä alaosastaan. Kaipaisi hieman lisää 

raajakorkeutta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu asiallisesti kun malttaa. Kaunis turkki ja 

värimerkit. 

11514/18 Goldbear’s Fleetwood Mac NUO ERI1 SA PN1 SERT VSP 

Ryhdikäs. Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan miellyttävä narttu, jolla kaunispiirteinen nartun pää. 

Hyvät silmät ja tiiviit huulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Lupaava rungon muoto. Tasapainoiset 

kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Kaunis turkki ja hyvät värimerkit. 

47986/16 Black Amiikos Accio Alike AVO ERI 

Syvärunkoinen, vahva narttu, jolla hyvä pään malli. Kauniit, tummat silmät. Hieman taakse 

kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas rintakehä, mutta hieman liikaa massaa 

tänään. Hyvä luusto. Erinomaiset etukäpälät. Hieman pitkät takavarpaat. Liikkuu hyvällä askeleella. 

Hieman kihartuva turkki. 

26778/16 Black Amiikos Micheline Minka AVO ERI 

Vahva, mittasuhteiltaan oikea. Hyvin rakentunut narttu, jolla hyvä pää ja ilme. Oikea silmien 

muoto. Kaunis kaula ja ylälinja. Syvä runko ja tasapainoiset kulmaukset. Häntä nousee ajoittain 

turhan ylös liikkeessä. Tasapainoiset liikkeet. Hyvä turkki ja kauniit värimerkit. 

43881/15 Blue Awey’s Arctic Ariel AVO ERI4 

Kauniisti liikkuva, rakenteeltaan erinomainen narttu, jolla narttumainen, hieman kapeakalloinen 

pää. Hyvä silmien muoto. Hieman kookkaat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen rungon 

muoto ja tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit. 

24525/17 Cei-Cei Isolde Kostner AVO ERI3 SA PN4 



Narttumainen, hyvärakenteinen ja mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla miellyttävä pää ja ilme. Hyvät 

tummat silmät ja tiiviit huulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikea rungon muoto. Eturinta saa vielä 

täyttyä. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Kaunis turkki, sujuvat liikkeet. 

17238/14 Goldbern’s Dior Princess Essie AVO EH 

Tuhdissa kunnossa esiintyvä vahva narttu, jolla hyvä pään malli. Kauniit silmät. Hieman löysät 

huulet, joissa saisi olla parempi pigmentti. Hyvä kaula ja eturinta. Oikeat rungon mittasuhteet. 

Niukasti kulmautunut takaa, joten seisoo mielellään takaraajat rungon alla. Liikkuu löysästi edestä 

ja kapeasti takaa. Tiiviimpi kunto saattaisi auttaa. Hyvä turkki ja kauniit värimerkit. 

52889/16 Riccarron Testarossa AVO ERI2 SA PN3 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen, tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla hyvä pään malli. 

Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopusuhtainen luusto, runko ja kulmaukset. Liikkuu 

hieman kapeasti takaa. Erinomainen sivuliike. Kaunis turkki ja värimerkit. 

16589/17 Ridon Hennet Wanda AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

Mittasuhteiltaan oikea, vankkarunkoinen narttu, jolla kaunismuotoinen pää. Hyvät silmät ja korvat. 

Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehän muoto. Tasapainoiset kulmaukset. Sujuvat, joustavat 

liikkeet. Tahtoo ajoittain nostaa häntäänsä liikkeessä turhan ylös. Erinomainen turkki ja kaunis väri. 

27587/17 Swissdreams Dashar AVO ERI 

Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, jolla miellyttävä ilme. Kauniit silmät ja hyvät korvat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Rintakehä saa vielä täyttyä alaosastaan. Riittävästi kulmautunut edestä, 

hyvin takaa. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, turhan leveästi edestä. Erittäin kaunis turkki ja väri. 

29429/15 Tza Tza Tzasmine VAL ERI1 

Vahvapäinen narttu, joka ei tänään aivan parhaassa karvassaan. Hyvä pään profiili ja lempeä ilme. 

Vahva kaula ja hyvä ylälinja. Eturinta saisi olla täyttyneempi. Hyvä luusto. Hieman niukasti 

kulmautunut takaa. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta, hieman leveästi ja löysästi edestä. 

Kennel Helmilän (Romantic Romeo, Q-Team Scooby Doo, Omg What A Rockstar, Romantic 

Rianna) KASV1 

Ryhmä mittasuhteiltaan oikeita koiria, joilla hyvät sukupuolileimat. Hyvät pään muodot ja tilavat 

rungot. Vahvat luustot. Takaosien rakenteisiin kiinnitettävä huomiota. 


