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11505/18 Goldbear’s Fernando Alonso NUO ERI1 

Hyväluustoinen. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros. Selvä sukupuolileima. Hyvä pään vahvuus. 

Hyvät korvat. Hyvin kehittynyt runko. Saisi olla hieman enemmän kulmautunut edestä ja takaa. 

Hyvät edestakaiset liikkeet. Liikkeessä hyvin kannettu häntä. Sivusta liikkuu riittävällä 

ulottuvuudella. 

55662/17 Goldbern’s Jade Jensir NUO ERI2 

Vahvaluustoinen ja -runkoinen. Tässä vaiheessa hieman matalan ja takakorkean vaikutelman 

antava. Erittäin kaunisilmeinen, vahva pää. Tummat silmät. Hyvät korvat. Hyvin kulmautuneet 

raajat. Hyvä runko ja karvapeite. Hyvä väritys. Liikkeessä turhan korkealla kannettu häntä. Sivusta 

liikkuu hyvällä ulottuvuudella. Hyvät edestakaiset liikkeet. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 VSP 

Vahvaluustoinen ja -runkoinen. Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan sopusuhtainen uros. Selvä 

sukupuolileima. Kaunisilmeinen, vahva uroksen pää. Hyvä runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä 

karvapeite ja väritys. Liikkeessä hyvin kannettu häntä. Sivusta liikkuu hyvällä ulottuvuudella. 

Hyvät edestakaiset liikkeet. 

47229/16 Vinkizz Liukas Lennart VAL ERI2 SA PU2 

Vahvarunkoinen ja riittävä luustoinen. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, hyvin rakentunut uros. 

Hyvät pään mittasuhteet ja pään vahvuus. Tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvin 

kulmautuneet raajat. Liikkeessä korkealla kannettu häntä. Liikkuu sivusta hyvällä ulottuvuudella. 

Hyvät edestakaiset liikkeet. 

20646/18 Bernderas Angelina Bibienne JUN ERI1 SA PN2 SERT 

Vahvaluustoinen ja -runkoinen. Sopusuhtainen narttu. Selvä sukupuolileima. Tasapainoinen 

rakenne. Ikäisekseen riittävä pään vahvuus. Tummat silmät. Tyypillinen ilme. Hyvin kulmautuneet 

raajat. Hyvä ylälinja. Hyvin kannettu häntä. Sujuvat sivuliikkeet, hyvät liikkeet takaa, edestä 

hieman voimattomat. 

40794/18 Furtastic Astarte JUN ERI2 

Rungoltaan hyvin kehittynyt nuori narttu. Riittävä luuston vahvuus. Selvä sukupuolileima. Hyvät 

mittasuhteet. Pää antaa runkoon nähden vielä pienen vaikutelman, mutta oikeat pään mittasuhteet ja 

kaunis ilme. Hyvin kulmautunut takaa, melko niukasti edessä. Hyvä ylälinja. Liikkeessä hyvin 

kannettu häntä. Sivusta liikkuu riittävällä ulottuvuudella. Hyvät takaliikkeet, hieman epävakaat 

edestä. 

47364/17 Sky Paws Crystal Champagne NUO ERI1 

Vahvarunkoinen ja -luustoinen narttu, jolla selvä sukupuolileima. Hieman matala ja takakorkea 

yleisvaikutelma tässä vaiheessa. Hyvät pään mittasuhteet ja vahvuus. Kauniit silmät. Hyvät 

kulmaukset takana, riittävät edessä. Hyvä karvapeite ja väritys. Takakorkeus korostuu liikkeessä. 

Korkealla kannettu häntä. Hyvät etuliikkeet, sivuliikkeessä taka-askel saisi ojentaa paremmin ja 

hieman ahtaat takaliikkeet. 

52889/16 Riccarron Testarossa AVO ERI1 SA PN1 ROP 

Vahvaluustoinen ja -runkoinen, tasapainoinen narttu. Kaunislinjainen ja sopusuhtainen. Hyvin 

rakentunut. Hyvät pään mittasuhteet ja vahvuus. Kaunis ilme. Hyvät korvat. Tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja, kauniisti kannettu häntä. Erinomainen ulottuvuus sivuliikkeessä. 

Hyvät edestakaiset liikkeet. Hyvä karvapeite ja väritys. 

27587/17 Swissdreams Dashar AVO EH3 

Mittasuhteiltaan turhan pitkän yleisvaikutelman antava narttu. Riittävä raajakorkeus. Hyvä runko ja 

luuston vahvuus. Selvä sukupuolileima. Hyvät pään mittasuhteet. Tyypillinen ilme. Hyvät korvat. 



Liikkeessä kovin korkealla kannettu häntä, ylälinja saisi olla tiiviimpi. Kinnerahtaat takaliikkeet ja 

voimattomat etuliikkeet. 

22912/17 Tulipanos Berni Xtra Fine Cristal AVO ERI2 SA PN3 VASERT 

Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, vahvarunkoinen ja -luustoinen narttu. Selvä sukupuolileima. 

Hieman kapealinjainen pää ja kapea kuono-osa, mutta riittävä kallo-osan leveys. Tummat silmät. 

Hyvät korvat. Hyvin kulmautuneet raajat. Sivusta liikkuu hyvällä ulottuvuudella. Hyvät 

edestakaiset liikkeet. 

 


