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17567/18 Berndream’s Footloose JUN EH1 

16 kk. Mittasuhteiltaan erinomainen. Oikealinjainen, hyväilmeinen ja lupaava pää. Hieman lyhyt 

kaula. Riittävä luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. Lupaava eturinta ja runko. Normaalisti 

kulmautunut takaa. Matala kinner. Hieman luisu lantio. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja 

varvasahtaasti edestä. Riittävä askelmitta sivusta. Hieman iloinen häntä. Kaipaa hieman 

itsevarmuutta. Hyvä väri. Hieman pehmeä karva. 

41714/18 Zweierteam Carpinus JUN EH2 

11 kk. Vahvarakenteinen juniori. Voimakas pää, jossa melko hyvät mittasuhteet. Hieman avoimet 

silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä luusto. Hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa ja etuosa saa 

vielä levetä. Lupaava runko. Tässä vaiheessa hieman pehmeä ylälinja. Liikkuu kapeasti edestä ja 

kintereet saavat vahvistua. Liikkuu riittävällä askelmitalla. Hieman ylpeä hännästään. Innokas 

luonne, jonka tarvitsee hieman asettua. Hyvä väri ja karva. 

11208/18 Baron De Russian AVO ERI2 

Mittasuhteiltaan oikea, hieman kevytrakenteinen uros. Oikealinjainen pää. Miellyttävä ilme. 

Hieman kapea alaleuka. Hieman lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä luusto. Riittävästi kulmautunut 

edestä ja takaa. Vielä kapea edestä. Sopiva runko. Sujuvat, yhdensuuntaiset liikkeet. Väri ok. 

Riittävä karva. Miellyttävä luonne. 

52669/13 Bernirannan Benny AVO EH3 

Vahva, hieman pitkärunkoinen uros. Voimakas, oikealinjainen pää, jossa vahva kallo ja hieman 

turhan voimakas otsapenger. Hieman vaaleat silmät. Riittävä kaula. Hyvä luusto. Hieman niukasti 

kulmautunut edestä ja eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä runko. Liikkuu hieman kapeasti takaa. 

Ylälinja on turhan pehmeä. Hyvä väri ja turkki. Miellyttävä luonne. 

36962/17 Mama’n-Magic Beorn AVO EH4 

Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoinen uros. Oikealinjainen pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä 

luusto. Riittävä kaula. Hieman niukasti kulmautunut edestä ja eturintaa puuttuu. Riittävä runko ja 

takakulmaukset. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu kinnerahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvällä 

askelmitalla sivusta. Kaipaa hieman itsehillintää. Hyvä väri ja turkki. 

44945/16 Maroussia Vivaldi AVO ERI1 SA PU3 SERT MVA 

Pienikokoinen. Sopivan vahva uros. Hivenen lyhyt, voimakas pää, jossa melko hyvät linjat. Hieman 

lyhyt kaula. Sopiva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko. Liikkuu hieman kapeasti takaa, 

riittävällä askelmitalla sivusta. Etuosa putoaa liikkeessä. Erinomainen väri, karva sekä luonne. 

58586/11 Fridkullas Åiva VAL ERI2 SA PU2 

Erinomaisessa kunnossa esitetty. Kauniisti liikkuva, keskivahva uros. Miellyttävä pää ja ilme. 

Riittävä luusto. Sopiva kaula. Hyvä ylälinja. Hieman niukemmin kulmautunut edestä kuin takaa. 

Riittävä runko. Liikkuu hieman kapeasti takaa, sujuvasti sivusta. Seisoo hyvin raajoillaan. Hyvä 

väri, karva ja luonne. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 ROP 

Mittasuhteiltaan oikea, komea uros, jolla miellyttävä pää ja ilme hyvin mittasuhtein. Sopiva luusto. 

Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Tasapainoiset liikkeet. 

Erinomainen väri, turkki ja esiintyminen. 

LSVKBS2304/18 Beauty On Earth Lola Amzina Euforija JUN EH3 

Mittasuhteiltaan oikea, hieman kevytrakenteinen junior. Oikealinjainen nartun pää. Hieman avoimet 

silmät. Hieman kevyt luusto. Riittävät kulmaukset. Vielä kauttaaltaan kapea. Liikkuu melko 

yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla sivusta. Erinomainen väri. Lupaava karva.  Kaipaa vielä 

itseluottamusta, mutta on ystävällinen. 



11563/19 Kaimon Gerheil Golden Miss Pink JUN EH2 

Mittasuhteiltaan erinomainen 9kk. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. 

Ikäisekseen sopiva runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu hieman länkisäärisesti takaa, 

sujuvasti sivulta. Erinomainen väri ja karva. Kaipaa itseluottamusta. 

46371/18 Merry Mistel’s Windy JUN ERI1 

Hyvin kehittynyt, mittasuhteiltaan erinomainen. Sivukuvaltaan oikea, vielä hieman kapea pää. 

Sopiva luusto. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät kulmaukset. Luonnollisesti vielä kapea edestä ja 

rungosta. Liikkuu vielä löysästi edestä, tasapainoisesti sivusta. Väri ok. Lupaava karva. Iloinen 

luonne. 

10757/16 Goldbear’s Chenin AVO ERI1 

Vankkarakenteinen, hieman pitkärunkoinen narttu. Vahva, oikealinjainen pää. Miellyttävä ilme. 

Sopiva luusto. Riittävä kaula. Hieman pehmeä ylälinja. Niukasti kulmautunut olkavarsi. Tilava 

runko. Riittävät takakulmaukset. Melko yhdensuuntaiset liikkeet. Riittävä askelmitta sivusta. Hyvä 

väri, turkki ja luonne. 

40116/16 Goldbear’s Disney AVO ERI3 

Vankka, aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava narttu. Kaunis pää ja ilme. Riittävä kaula. 

Vankka luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Tilava runko. Liikkuu hieman löysästi edestä, 

sujuvasti sivusta. Erinomainen väri ja turkki. Miellyttävä luonne. 

27587/17 Swissdreams Dashar AVO ERI2 

Mittasuhteiltaan erinomainen, liioittelematon kokonaisuus, jolla miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula 

ja ylälinja. Riittävä luusto. Seisoo hyvin raajoillaan. Normaalit kulmaukset. Sopiva runko. Liikkuu 

kovin leveästi edestä, riittävällä askelmitalla sivusta. Riittävä karva. Hyvä väri ja luonne. 

43595/14 Riccarron Shangri La VAL ERI2 SA PN3 

Vankka, tasapainoinen, erinomaista rotutyyppiä oleva narttu. Miellyttäväilmeinen nartun pää, 

vaikka hieman vaaleat silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Hieman niukasti kulmautunut edestä, 

sopivasti takaa. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Sopiva runko. Liikkuu hieman kapeasti edestä, 

erittäin sujuvasti sivusta. Hyvä väri, kaunis karva. Miellyttävä luonne. 

52889/16 Riccarron Testarossa VAL ERI1 SA PN1 VSP 

Vankka kokonaisuus. Oikealinjainen pää. Hieman pyöreät silmät. Riittävä kaula. Sopiva luusto. 

Hieman niukemmin kulmautunut edestä kuin takaa. Sopiva runko. Liikkuu löysästi edestä, sujuvasti 

sivusta. Hyvä karvapeite, jossa tänään hieman rusehtavaa sävyä. Miellyttävä luonne ja 

esiintyminen. 

36502/11 Zweierteam Tomentella VET ERI1 SA PN2 VET ROP 

Hyvässä kunnossa esitetty. Vankka, mittasuhteiltaan oikea narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Sopiva 

luusto. Hieman pehmeät ranteet. Kohtuulliset kulmaukset ja hyvä runko. Liikkuu sujuvasti sivusta. 

Hieman nokiset värimerkit, muuten hyvä karva. Miellyttävä luonne. 

 


