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24494/18 Berniamo Alvar JUN H 

Hyvän tyyppinen. Vielä kevyt uros, jolla hyvät mittasuhteet. Liikkeiden tulee tasapainottua, peitsaa 

helposti. Löysä ja epävakaa varsinkin edestä. Purenta ok. Hyvänmallinen pää, joka saa täyttyä. 

Hyvät silmät ja korvat, oikea ilme. Seistessä hyvä ylälinja, ei kestä liikkeessä. Niukasti kulmautunut 

etuosa, riittävät takakulmaukset. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Häntä nousee liiaksi liikkeessä. 

Rungon tulee täyttyä. Tarvitsee nyt aikaa tasapainottua. Miellyttävä käytös. 

41386/17 Goldbern’s Ilon Ixidor NUO EH1 

Oikean tyyppinen, vahvarakenteinen nuori uros, joka saisi olla tiiviimpi. Vahva pää, hyvä malli. 

Purenta ok. Hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula, selkä saisi olla tiiviimpi. Hieman luisu lantio. Vahva 

luusto ja runko. Riittävästi kulmautunut. Hyvä karvanlaatu, ei parhaassa kunnossa. Hyvä väritys. 

Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä askelpituus. Miellyttävä käytös. 

55662/17 Goldbern’s Jade Jensir NUO EH2 

Oikean tyyppinen, hieman matalan vaikutelman antava nuori uros, jonka sukupuolileima voisi olla 

selvempi. Hyvä pään malli, oikea purenta. Tyypillinen ilme. Hyvät silmät ja korvat. Hieman 

pehmeä selkä, sopiva rungon ja luuston vahvuus. Hieman niukasti kulmautunut. Hyvä karvan laatu 

ja kunto. Liikkuu asettuessaan hyvin, hyvä askelpituus. Miellyttävä käytös. 

50371/16 Funatic Catch Me If You Can AVO EH2 

Erittäin hyvän tyyppinen. Mittasuhteiltaan oikea uros, joka ei ole tänään parhaassa karvassa. Oikea 

purenta. Varsin hyvän mallinen pää, miellyttävä ilme. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja, hieman 

kevyt runko, saa täyttyä. Hieman niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Hieman lyhyt häntä, 

joka nousee liikkeessä. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Hyvä sivuliike, aavistuksen ahdas takaa. 

Miellyttävä esiintyminen. 

ROI14/142512 L’amore Comporta Del Molinasco AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP 

Erinomaisesti liikkuva, laadukas, mittasuhteiltaan oikea uros. Purenta ok. Hyvä pään malli ja 

mittasuhteet. Hieman vaaleat silmät, hyvä ilme. Erinomainen ylälinja, sopiva rungon ja luuston 

vahvuus. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen karvanlaatu ja kunto. Hyvä väritys. Ulottuvat 

maatavoittavat liikkeet. Miellyttävä käytös. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU2 

Vahva, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen valiouros. Ihana raajakorkeus. Purenta ok. 

Erinomainen vahva uroksen pää, oikea ilme. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen ylälinja. Vahva 

runko ja voimakas luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen karvanlaatu ja väri. 

Erinomainen askelpituus. Miellyttävä käytös. 

25700/12 Vuorenpeikon Famous VAL ERI2 SA PU3 

Erinomaisessa kunnossa oleva, tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea valiouros. Hyvä purenta. Erittäin 

hyvä pää, sopiva vahvuus ja miellyttävä ilme. Hieman vaaleat silmät. Erittäin hyvä ylälinja. Vahva 

luusto ja runko. Hyvin kulmautunut. Erinomainen karvanlaatu ja kunto. Sujuvat, ulottuvat liikkeet. 

Miellyttävä käytös. 

50584/14 Chic Choix Diamantina Von Zwiss AVO ERI1 SA PN2 SERT 

4-vuotias. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea narttu. Purenta ok. Mittasuhteiltaan hyvä, 

narttumainen pää. Hyvät silmät ja kovat. Hyvä ylälinja. Riittävä rungon ja luuston vahvuus. Hyvin 

kulmautunut. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Tehokkaat ulottuvat 

liikkeet. Miellyttävä käytös. 

52889/16 Riccarron Testarossa VAL ERI1 SA PN1 VSP 

Erinomainen valionarttu. Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Oikea ilme. Hyvänmallinen 

nartun pää. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen ylälinja. Sopiva runko ja luusto. Hieman niukasti 



kulmautunut edestä. Sopivasti takaa. Erinomainen karvanlaatu ja hyvä väritys. Tehokkaat, sujuvat 

liikkeet. Miellyttävä käytös. 


