
20190608 Alavus K, YLÄ-MONONEN SATU 

53636/18 Kultaruskan Frisco PEN1 KP ROP-pentu 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunis, hyväilmeinen uroksen pää. Kauniit, tummat, 

mantelinmuotoiset silmät. Hyvät korvat. Vahva kuono. Tiiviit tummat huulet. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hyvä luuston vahvuus. Hyvin kehittynyt runko. Oikea-asentoinen häntä. Hyvin 

kulmautunut takaa. Hyvä matala kinner. Lyhyt pysty olkavarsi ja kovin kapea eturinta jo tässä iässä. 

Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta edestä vielä kovin holtiton, takaa kääntää tassuja ulos. 

Erinomainen karva, hyvä tumma tan-väri. 

49831/18 Kaimon Gerheil Golden Wolfgang JUN EH1 

Pienikokoinen junior, joka saa vielä kasvaa. Voimakas uroksen pää. Hyvä purenta. Keskiruskeat 

silmät. Hyvät huulet ja pigmentti. Oikea-asentoiset korvat. Erinomainen luusto. Hyvä rungon 

vahvuus. Tällä hetkellä kovin kapea eturinta ja hyvin niukat etukulmaukset. Riittävästi kulmautunut 

takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Häntä kiertyy liikkeessä hieman rullalle. Karva vaihtumassa. 

Edestä tällä hetkellä hieman ulkokierteiset liikkeet. Esiintyy erinomaisesti. 

44409/17 Divabernina Be Together NUO ERI4 

Pienikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Oikea purenta. Hyväilmeinen uroksen pää. Kaunis 

sivuprofiili. Hyvät tiiviit huulet, hyvä pigmentti. Oikeanmalliset silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Vahva luusto. Erinomaisesti kulmautunut etuosa. Hyvä täyteläinen eturinta. Hyväasentoinen häntä. 

Liikkuu hyvällä askelpituudella, tällä hetkellä kovin kinnerahtaasti takaa. Hyvä, pitkä uroksen 

turkki. Esiintyy hyvin. 

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

Keskikokonen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas uroksen pää. Keskiruskeat silmät. 

Hyväasentoiset korvat. Vahva, melko lyhyt kuono. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja 

rungon vahvuus. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella, erinomaisen leveästi takaa. Hyvin edestä. Tiivis, riittävä turkki. 

49629/17 Vinkizz Xcellent NUO ERI3 

Pieni uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vahva, hyväilmeinen uroksen pää. Kauniit tummat 

mantelinmuotoiset silmät. Hieman löysät huulet. Vahva raajaluusto. Eturinta saisi olla syvempi ja 

leveämpi. Erinomainen rungon vahvuus. Erinomaisesti kulmautunut takaa. Hyvä matala kinner. 

Hieman lyhyt luisu lantio. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella hieman 

kinnerahtaasti. Hyvälaatuinen turkki. Ihastuttava luonne. 

51802/17 Xantran Karamba NUO ERI2 SA PU4 VASERT 

Pienikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva pää. Hyvä kuono-osa, löysät huulet. Kookkaat 

korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. 

Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hyvin edestä ja takaa. Erinomainen häntä. Kaunis pitkä 

uroksen turkki. Esiintyy iloisesti häntää heiluttaen. 

38753/17 Doremis Z-Nuutti Wiqq AVO ERI1 SA 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva hyväilmeinen uroksen pää. Kauniit mantelinmuotoiset silmät. 

Vahva kuono, hyvä purenta. Riittävä luuston vahvuus. Hyvä vahva runko. Eturinta saisi olla 

täyteläisempi, lavat hieman viistommat. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella 

yhdensuuntaisesti. Hyvä, hieman pohjavillaton turkki. 

43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI2 SA PU3 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Silmät saisivat olla tummemmat ja huulet 

tiiviimmät. Vahva luusto. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Hieman tuhti runko. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Selkä rullaa 

voimakkaasti liikkeessä. Liikkeessä löysä edestä. Kauniisti kunnostettu pitkä uroksen turkki. 



24728/17 Life Spring’s Strongpaw VAL ERI4 

Hyvä koko. Voimakas uroksen pää. Vahva kuono. Huulet saisivat olla tiiviimmät. Pienet syvällä 

sijaitsevat silmät. Hyvä purenta. Niukka otsapenger. Hyvä vahva luusto. Hyvä eturinta. Vahva 

runko. Häntä nousee liikkeessä turhan korkealle. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Kuiva, hieman 

laineikas turkki. 

42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI1 SA PU1 VSP 

Kauniissa näyttelykunnossa esitetty valiouros. Kaunisilmeinen uroksen pää. Hyvät silmät ja korvat. 

Oikea purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävä eturinnan leveys. Keskivahva luusto. Erinomainen 

runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. 

Yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä häntä. Kaunis turkki. 

33645/18 Zollikon One Hot Minute VAL ERI3 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikea purenta, vahva uroksen pää. Silmät saisivat olla tummemmat ja 

huulet tiiviimmät. Erinomainen luusto, kovin kapea eturinta. Niukat etukulmaukset. Voimakkaasti 

kulmautunut takaa. Hyväasentoinen häntä. Riittävä askelpituus. Liikkuu kapeasti edestä. Hoikassa 

kunnossa. Riittävä karva. 

46371/18 Merry Mistel’s Windy JUN ERI1 

Kaunis, tasapainoinen juniori. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä purenta. Lupaava nartun pää. Hyvä 

vahva kuono. Matalalle kiinnittyneet epävarma-asentoiset korvat. Erinomainen luusto. Hyvä ryhti. 

Erinomainen hännän asento. Lupaava vahva runko. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, tällä 

hetkellä hyvin löysästi edestä. Lupaava karva. 

11608/18 Vinkizz Yoko Ono NUO ERI3 

Hyvin vahvarakenteinen narttu. Hyvä purenta. Hyvin vahva nartun pää. Ei saa tulla enää 

raskaammaksi. Kaula saisi olla pidempi. Vahva runko ja luusto. Hyväasentoinen häntä. Riittävästi 

kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Lyhyt pysty olkavarsi, joka näkyy liikkeessä. Saisi liikkua 

pidemmällä askeleella. Vahva turkki. 

51993/17 Xantran La Cumparcita NUO ERI2 SA PN4 VASERT 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Hyväilmainen nartun pää. Kookkaat korvat, 

hieman löysät huulet. Riittävä kaula. Hyvä vahva runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä 

matala kinner. Vahva luusto. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman 

löysästi edestä. Kaunis turkki. 

ANKC310036275 Zollikon Love Bomb NUO ERI1 SA PN3 SERT 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva, hyväilmeinen nartun pää. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Erinomainen luusto. Hyvä rungon vahvuus. Eturinta saisi olla syvempi. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman ahtaasti takaa. 

Erinomaisesti edestä. Hyvä turkki. 

35080/16 Divabernina All-Time Dream VAL ERI1 SA PN2 

Kaunis, tasapainoinen valio. Erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen vahva luusto. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hyvä eturinta ja rungon vahvuus. Erinomainen häntä. Liikkuu erinomaisella 

askelpituudella yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Oikeanlaatuinen, mutta pohjavillaton turkki. 

60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN1 ROP VET ROP RYP-3 

9,5 v. Edelleenkin ihastuttavassa näyttelykunnossa. Kaunis kaula ja ylälinja. Kauniisti kulmautunut 

edestä ja takaa. Ihana matala kinner. Erinomainen runko ja eturinta. Ideaali hännän asento. Liikkuu 

ikäisekseen ihastuttavalla askelpituudella, hieman löysästi edestä. Hyvä turkki. Kaunis, 

tasapainoinen kokonaisuus, joka ehdottomasti kunniaksi rodulle. 


