
20190616 Tampere K, LUOSO MATTI 

25815/18 Berlida Fumoso JUN ERI1 SA PU2 SERT 

Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen junioriuros. Hyvä pään malli. Oikea purenta. Tummat 

silmät. Vahva kaula. Hyvä luusto. Hyvin kehittynyt eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Hyvä 

hännänasento. Liikkuu hyvin. Ei parhaassa turkissa tänään. Hyvä käytös. Voisi olla hieman 

hoikemmassa kunnossa. 

51802/17 Xantran Karamba NUO ERI1 SA 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyväkuntoinen nuori uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Sopiva silmien 

väri. Hyvä kaulalinja samoin luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, samoin kulmaukset. Hieman 

ahtaat takaliikkeet. Hyvä hännänasento. Hyvä käytös. 

50371/16 Funatic Catch Me If You Can AVO EH 

Hyvän tyyppinen ja hyväkokoinen uros, jolla hyvä pää. Tasapurenta. Tummat silmät. Hieman 

jyrkkä kaulalinja. Hieman etuasentoiset lavat ja kapea eturinta. Seisoo etukäpälät ulospäin. Hyvä 

runko. Sopiva polvikulma. Hyvä sivuaskel, mutta edestä ja takaa hieman kapea. Hyvä käytös. 

44946/16 Maroussia Versace AVO EH4 

Erittäin hyvän tyyppinen, vahvarakenteinen uros. Hyvä pään malli, selvä otsapenger. Oikea purenta. 

Tummat silmät. Lyhyt kaula. Vahva luusto. Vahva eturinta ja runko. Hyvä etukulmaus, niukka 

polvikulma. Liikkuu melko hyvin. Kokonaisuutena antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. 

Hyvä käytös. 

44356/16 Sonza’s Chrystal AVO EH3 

Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen uros, joka saisi esiintyä rohkeammin. Hyvä kallo-osa, 

selvä otsapenger. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Oikea purenta. Silmät voisivat olla 

tummemmat. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto. Hyvä eturinta ja runko sekä kulmaukset. Liikkuu 

hyvällä askeleella. Saisi esiintyä rohkeammin, antaa kuitenkin käsitellä itsensä. 

37923/16 Tassupihan Idefix AVO ERI1 SA PU4 VASERT 

Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen uros, jolla hyvä pää. Selvä otsapenger. Kirsu saisi olla 

mustempi. Oikea purenta, pienet hampaat. Hyvät silmät. Hyvä kaulalinja, luusto ja käpälät. Hyvä 

eturinta ja runko sekä kulmaukset. Hieman ahtaat takaliikkeet. Hyvä sivuaskel. Hyvä käytös. 

28117/17 Xantran Jamboree AVO ERI2 

Erittäin hyvän tyyppinen ja hyväkokoinen uros. Pää voisi olla hieman leveämpi. Oikea purenta. 

Sopiva silmien väri. Melko lyhyt kaula. Vahva luusto. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. 

Hieman epävakaat etuliikkeet. Taka-askel voisi olla hieman pontevampi. Hyvä käytös. 

43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI3 SA 

Erittäin hyvän tyyppinen ja hyväkokoinen uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Silmät voisivat olla 

tummemmat. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko sekä kulmaukset. 

Hyvä hännän asento. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä käytös. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI2 SA PU3 

Erittäin hyvän tyyppinen ja hyväkokoinen uros. Kallo-osa voisi olla hieman leveämpi. Hieman loiva 

otsapenger. Oikea purenta, pienet alaetuhampaat. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät. Hyvä 

eturinta ja runko, samoin kulmaukset. Hyvä hännän asento. Taka-askel voisi olla hieman 

jäntevämpi. Hyvä sivuaskel. Hyvä käytös. 

25700/12 Vuorenpeikon Famous VAL ERI1 SA PU1 VSP 

Erittäin hyvän tyyppinen ja hyväkokoinen uros. Hyvä pää. Oikea purenta. Pienet alaetuhampaat. 

Kirsu saisi olla mustempi. Sopiva silmien väri. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät. Hyvä 

eturinta ja runko, samoin kulmaukset. Hyvä hännän asento. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä 

käytös. 



LSVKBS2304/18 Beauty On Earth Lola Amzina Euforija JUN ERI1 SA VASERT 

Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen juniorinarttu. Pää saa vielä kehittyä. Oikea purenta. 

Hyvä silmien väri. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä runko. 

Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös. 

51993/17 Xantran La Cumparcita NUO ERI1 

Erittäin hyvän tyyppinen, melko vahvarakenteinen nuori narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Kirsu saisi 

olla mustempi. Silmät voisivat olla tummemmat. Hieman lyhyt kaula. Vahva luusto. Hyvä eturinta 

ja runko. Etukulmaukset saisivat olla paremmat, takana sopiva. Hyvä taka-askel. Edestä vielä 

hieman epävakaa. Hyvä käytös. 

20132/15 Berlida Eminenza AVO ERI1 SA PN4 SERT 

Erittäin hyvän tyyppinen ja hyväkokoinen narttu, jolla hyväilmeinen pää. Oikea purenta. Riittävän 

tumma kirsu. Hyvät silmät. Sopiva kaulan pituus. Hyvä luusto ja käpälät, eturinta ja runko sekä 

kulmaukset. Epävakaat etuliikkeet. Hyvä taka- ja sivuaskel. Hyvä käytös. 

14120/16 Bernoban Joulutähti AVO H 

Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen narttu, joka voisi esiintyä hieman vapautuneemmin. 

Oikea purenta. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Sopiva silmien väri. Hyvä kaulalinja. Etuosa 

saisi olla paremmin kulmautunut. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Löysät kyynärpäät. Hyvä runko 

ja polvikulmaus. Leveät etuliikkeet. Voimattomat takaliikkeet. Hyvä käytös. 

40116/16 Goldbear’s Disney AVO EH4 

Hyvän tyyppinen, hieman matalaraajaisen vaikutelman antava narttu. Kallo-osa voisi olla hieman 

vahvempi. Oikea purenta. Sopiva silmien väri. Hieman lyhyt kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 

eturinta ja runko, samoin kulmaukset. Liikkuu melko hyvin. Hyvä käytös. 

47239/16 Vinkizz Wallflower AVO ERI3 

Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Kapea kallo-osa. Kuono-osa saisi olla 

täyteläisempi. Oikea purenta. Sopiva silmien väri. Hyvä kaulalinja ja samoin luusto ja käpälät. 

Eturinta ja -kulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvä runko ja polvikulmaus. Löysät etuliikkeet, 

hyvä sivu- ja taka-askel. Hyvä käytös. 

28123/17 Xantran Jubilee AVO ERI2 

Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Sopiva silmien väri. 

Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Etukulmaukset saisivat olla paremmat, samoin eturinta. 

Hyvä runko ja polvikulmaus. Liikkuu takaa hieman länkisäärisesti, muuten hyvin. Hyvä käytös. 

20324/17 Funatic Beauty Is The Beast VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-1 BIS-2 

Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla hyväilmeinen kaunis pää. Oikea purenta. Tummat silmät. 

Hyvä kaulalinja, luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. Kaiken 

kaikkiaan hyvin laadukas narttu. 

43595/14 Riccarron Shangri La VAL ERI2 SA PN2 

Erinomaista tyyppiä edustava narttu. Hyvä koko. Erittäin hyvä pää. Oikea purenta. Silmät voisivat 

olla tummemmat. Hyvä kaulalinja. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät, samoin 

kulmaukset. Hyvät tasapainoiset liikkeet. Hyvin kaunis narttu. 

52889/16 Riccarron Testarossa VAL ERI3 SA PN3 

Erinomaista tyyppiä edustava narttu. Hyvä pää. Hieman loiva otsapenger. Oikea purenta. Hyvä 

kaulalinja, samoin luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko sekä kulmaukset. Hieman ahtaat 

etuliikkeet. Muutoin liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen rotunsa edustaja. 

38416/15 Xantran Hulabaloo VAL ERI4 SA 

Erittäin hyvän tyyppinen ja hyväkokoinen narttu. Kallo-osa voisi olla hieman leveämpi. Oikea 

purenta. Riittävän tumma kirsu. Hyvä kaulalinja, samoin luusto. Seisoo etukäpälät ulospäin. Hyvä 

eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hieman länkisäärisesti. Hyvä käytös. 



Kennel Xantran (Karamba, Jamboree, La Cumparcita Jubilee,) KP ROP-KASV1 

Hyvä ryhmä, joka koostuu kolmesta yhdistelmästä. Kaikilla samantyyppiset päät, hyvät luustot ja 

rakenteet. Miellyttävät luonteet. 


