
20190530 Kangasniemi K, TEVALIN KIRSI 

21843/18 Fortuneia James Bond Has A Son JUN ERI2 

Mittasuhteiltaan sopiva, hyvin tilavarunkoinen junior. Vahva uroksen pää. Hyvä ilme. Melko 

voimakas otsapenger. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Hieman lyhyt kaula, muuten hyvä tasapaino. 

Normaalit kulmaukset. Leveä reisi. Hyvät käpälät. Liikkeessä turhan korkealla kannettu häntä. 

Avoin käytös. 

49831/18 Kaimon Gerheil Golden Wolfgang JUN EH3 

Keskikokoinen, hieman matalaraajainen junior, jolla sopiva rungon pituus. Hyvä ylälinja. Kaunis 

pään profiili. Riittävän vankka kuono. Sopiva kaula. Eturinta saa kehittyä. Hieman lyhyt olkavarsi. 

Kokoon sopiva raajaluusto. Kinnerkulma voisi olla selvempi. Hyvä häntä. Hyvät sivuliikkeet, mutta 

edestä ja takaa vielä kovin kapeat. Mukava käytös. 

46366/18 Merry Mistel’s Welmur JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP 

Tasapainoisesti kehittynyt juniori. Riittävä rungon pituus ja kaunis ylälinja. Hyväilmeinen pää. 

Kuono voisi olla aavistuksen vankempi. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä 

raajaluusto. Sopivan tilava runko. Vaivattomat, tehokkaat liikkeet. Mukava käytös. 

11506/18 Goldbear’s Frank Zappa NUO ERI1 SA PU2 VASERT 

Vankka, tasapainoinen nuori uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja sopiva tilavuus. Muuten 

hyvässä päässä voisi olla hieman tummemmat silmät. Sopiva kaula. Normaalisti kulmautunut edestä 

ja takaa. Kauniit käpälät. Riittävä hännänpituus. Tehokkaat, vaivattomat liikkeet. Mukava käytös. 

36962/17 Mama’n-Magic Beorn NUO EH2 

Hieman pitkärunkoinen nuori uros, jolla hyvä ylälinja. Voimakas urosmainen pää. Hyvä otsapenger, 

sopivan vankka kuono. Hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Käpälät saisivat olla 

tiiviimmät. Iloiset, reippaat liikkeet. Riittävä hännänpituus, kantaa hyvin hännän. Avoin, vilkas 

käytös. 

11208/18 Baron De Russian AVO ERI1 SA PU3 

Erinomaista tyyppiä oleva vielä nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet. Keskivahva raajaluusto ja 

kaunis ylälinja. Hyvä pää ja ilme. Normaali eturinta. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. 

Tiiviit käpälät. Erinomaiset sivuliikkeet, takaa hieman kapeat. Mukava avoin käytös. 

49012/15 Black Amiikos Kamillus Kermit AVO EH3 

Mittasuhteiltaan varsin hyvä uros, joka saisi olla hieman hoikemmassa kunnossa. Tilava runko, 

vankka raajaluusto. Hyvät pään linjat. Sopiva kaula. Runsas karvapeite. Riittävä eturinta, 

polvikulma voisi olla selvempi. Hyvä häntä. Etuliikkeet kauhovat ja selkä voisi olla tiiviimpi 

liikkeessä. Mukava avoin käytös. 

51029/15 Bollbölen Rembrandt AVO EH4 

Sopiva rungon pituus, raajakorkeutta voisi olla vähän enemmän. Hyvä pää ja ilme. Hyvät silmät ja 

korvat. Riittävä eturinta, keskivahva raajaluusto. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Toivoisin 

hieman tilavamman rungon. Reippaat sujuvat liikkeet, mutta selkä melko pehmeä ja häntä 

korkealla. Mukava avoin käytös. 

13010/17 Wilsonville From Balihara Ranch AVO ERI2 SA PU4 

Tänään erittäin runsasturkkinen uros, jolla riittävä rungon pituus. Tekee hieman matalaraajaisen 

vaikutelman karvapeitteen vuoksi. Kaunis, hyväilmeinen pää. Riittävä kaula ja eturinta. Sopivasti 

kulmautunut edestä, takana avoimemmat kulmaukset. Hyvä häntä ja mukava käytös. 

47640/18 Goldbern’s Actually Love JUN ERI2 

Hyvin tasapainoisesti kehittynyt keskivahva juniorinarttu. Kokonaisuutta häiritsee turhan korkealla 

kannettu häntä. Hyväilmeinen nartun pää, jossa oikeat yksityiskohdat. Hyvä kaula. Normaalisti 



kulmautunut edestä ja takaa. Vaivattomat reippaat liikkeet. Takaliikkeisiin saa tulla vielä enemmän 

tehoa. Iloinen, avoin käytös. 

46371/18 Merry Mistel’s Windy JUN ERI1 

Ryhdikäs, tasapainoinen juniori, jolla kokoon sopiva raajaluusto ja sopivat mittasuhteet. 

Erinomainen kallo. Hieman pitkä kuono-osa. Hyvä otsapenger. Hyvä niskalinja ja erittäin hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Ylälinja hyvä seistessä ja liikkeessä. Etuliikkeissä hieman löysyyttä. 

Hyvät sivuliikkeet. Mukava avoin käytös. 

55657/17 Goldbern’s Jade Jacinda NUO ERI1 

Hieman matalaraajaisen vaikutelman tekevä nuori narttu, jolla kaunis ylälinja. Sopiva pään 

vahvuus. Melko loiva otsapenger. Hyvät silmät ja korvat. Sopiva kaula. Tasapainoisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä häntä. Hyvät sivuliikkeet, takaa hieman kapeat. Mukava avoin 

käytös. Kaunis väritys. 

46569/16 Alpigiano Koddig Kailee AVO EH 

Mittasuhteiltaan hyvä, vankka, tilavarunkoinen narttu, joka saisi käyttäytyä itsevarmemmin. Sopiva 

pään vahvuus. Melko voimakas otsapenger. Sopiva kuonon pituus. Hyvä kaula. Hieman 

etuasentoinen lapa, leveä eturinta. Melko voimakkaasti kulmautunut takaa. Hyvä hännänpituus. 

Häntä nousee turhan voimakkaasti ylös. Hyvät sivuliikkeet, takaa hieman kapea. 

43881/15 Blue Awey’s Arctic Ariel AVO ERI4 

Tilavarunkoinen, tasapainoinen narttu, jolla saisi olla tiiviimpi selkä. Hyvä kallo, sopiva otsapenger. 

Hieman pitkä kuono-osa. Hyvät silmät. Erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 

takaa. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Kantaa häntäänsä hienosti liikkeessä, takaliike hieman kapea. 

Mukava käytös. 

20324/17 Funatic Beauty Is The Beast AVO ERI1 SA PN1 ROP RYP-2 

Tyypiltään erinomainen kaunis narttu. Kauniit rungon ääriviivat ja raajaluusto. Kaunis, 

hyväilmeinen pää. Erinomainen eturinta ja normaalit kulmaukset sekä edessä että takana. Sopiva 

rungon tilavuus. Erinomainen häntä. Mukava, avoin käytös. 

20289/15 Goldbern’s Evia Afrodite AVO ERI3 

Tyypiltään erinomainen narttu, jolla tilava runko ja rungon pituus. Erinomaiset pään linjat. Hieman 

vaaleat silmät. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta ja etukulmaukset, takaa voisi olla paremmin 

kulmautunut. Hieman lyhyt häntä. Maatavoittavat liikkeet hyvässä tasapainossa, selkä hieman 

pehmeä liikkeessä. Mukava käytös. 

36597/16 Matildan Inga O AVO ERI2 SA PN3 SERT 

Mittasuhteiltaan varsin hyvä narttu, jolla erinomainen raajaluusto. Tilava runko ja kaunis ylälinja. 

Hyvät pään linjat. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula. Hyvä, leveä eturinta. Hyvin kulmautunut 

edestä, turhan voimakkaasti takaa. Liikkeet kuitenkin tasapainossa. Erittäin hyvä häntä. Mukava 

käytös. 

29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI1 SA PN2 

Tyypiltään erinomainen narttu, jolla kauniit rungon ääriviivat ja hyvä luusto. Hyvä pää ja ilme. 

Erittäin hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, tiiviit käpälät. Hyvä 

häntä. Vaivattomat, tehokkaat liikkeet. Hyvä käytös. 

 


