
20190525 Eura R, NUMMELA JOUNI 

NO52447/17 Brilliant Emrik Av Lee Armand NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP 

Kookas, vankkaluustoinen ja hyvärunkoinen. Vahva uroksen pää. Lähes tasapurenta. Silmät 

voisivat olla hieman tummemmat. Hieman löysät alahuulet. Hyvin kehittynyt eturinta. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Kääntää hieman oikeaa eturaajaa ulospäin. Hyvä karvapeitteen 

pituus. Selvät värimerkit. Liikkuu näyttävällä askeleella, jossa hyvä pituus joka suunnasta. Avoin, 

ystävällinen ja itsevarma esiintyminen. 

49629/17 Vinkizz Xcellent NUO ERI2 SA PU4 

22 kk. Hyvän kokoinen. Hyvä vahva raajaluusto. Hyvä uroksen pää, jossa oikea purenta. Silmät 

voisivat olla hieman tummemmat. Hieman löysät alahuulet. Hyvät kulmaukset ja rungon linjat. 

Eturaajat kääntyvät hieman ulospäin. Liikkuu sujuvasti hyvällä askelpituudella, joskin hieman 

ahtaasti takaa. Avoin, ystävällinen käytös. 

44945/16 Maroussia Vivaldi AVO ERI1 SA PU3 VASERT 

Hyvän kokoinen. Vahvaluustoinen, aavistuksen pitkärunkoisen vaikutelman antava uros. Vahva 

uroksen pää. Hyvä purenta. Hyvä eturinta sekä rungon linjat. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. 

Hyvä karvapeitteen pituus ja värimerkit. Rauhallinen avoin ja itsevarma esiintyminen. Liikkuu 

sujuvasti hyvällä askelpituudella joka suunnasta, joskin hieman ahtaasti takaa. 

42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI1 SA PU2 

4 v. Hyvä koko, mallikas. Erinomaista tyyppiä oleva, hyväluustoinen uros. Erinomaiset rungon 

mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Oikea purenta. Vahva otsapenger. Erinomaiset rungon linjat. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen, avoin ja itsevarma esiintyminen. Sujuvat 

liikkeet, joissa hyvä askelpituus joka suunnasta. Näyttävä kokonaisuus. 

51993/17 Xantran La Cumparcita NUO ERI1 

20 kk. Narttumainen, hyvät rungon mittasuhteet sekä luuston vahvuus. Narttumainen pää. Hyvä 

purenta. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvä etuosa sekä rungon linjat. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeitteen pituus ja väritys. Hieman löysyyttä alahuulissa sekä suun 

pigmentti saisi olla tummempi. Liikkuu tänään hieman laiskasti, kuitenkin riittävällä 

askelpituudella. Avoin, rauhallinen esiintyminen. 

60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN1 VSP VET ROP BIS-VET3 

9 v. Erittäin hyväntyyppinen veteraani, jolla vahva luusto. Narttumainen pää, jossa oikea purenta. 

Tummat oikeanmalliset silmät. Hyvät rungon mittasuhteet ja linjat sekä raajojen kulmaukset. Hyvä 

karvapeitteen pituus ja väritys. Avoin itsevarma esiintyminen. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

joskin hieman haluttomasti tänään. 


