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10790/19 Berndream’s Giant Of Hope PEN1 KP ROP-pentu 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva vankka luusto. Oikeankokoinen ja -

mallinen pää. Oikeanmalliset silmät, miellyttävä ilme. Suuret korvat. Riittävä kaula. Hyvin 

sijoittuneet raajat. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Selässä vielä hieman pehmeyttä seistessä 

ja liikkeessä. Hieman levoton etuliike, muuten riittävän tasapainoiset ja voimakkaat liikkeet. Hyvä 

väri ja turkin laatu. 

55215/18 Tza Tza Cremona PEN2 

Erittäin hyvä tyyppi. Hieman pitkärunkoinen, mutta vankkaluustoinen pentu. Melko hyvä pää. 

Silmissä vilkkuluomet näkyvissä. Hieman löysä alaluomi, epäluuloinen ilme. Melko kookkaat 

korvat. Riittävä kaulan pituus. Hieman pyöreyttä selässä seistessä ja liikkeessä. Jyrkähkö lantio. 

Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkeessä voisi olla enemmän voimaa. Turkin laatu ok, niukat 

valkoiset merkit. 

49775/18 Hello Dreambear JUN EH2 

Erittäin hyvä tyyppi. Selvästi alle keskikoon. Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava nuori 

uros, jolla kokoon nähden riittävä luuston vahvuus. Oikeanmallinen pää, hyvät silmät, oikea ilme. 

Riittävä kaulan pituus, mutta hieman etuasentoiset lavat ja löysähköt kyynärpäät. Selässä vielä 

pehmeyttä sekä seistessä että liikkeessä. Polvikulmaus voisi olla hieman voimakkaampi. Seisoo ja 

liikkuu hieman kinnerahtaasti, hieman jyrkkä lantio. Sivuliikkeen mitta riittävä, kauhoo edestä. 

ROI18/127581 Savuawal Taivaal JUN ERI1 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Selvästi keskikokoa pienempi. Hyvä pään malli ja ilme, hieman 

kookkaat korvat. Riittävä kaulan pituus. Etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut. Melko 

tiivis selkä, riittävästi kulmautunut takaa. Hieman jyrkkä lantio ja liikkeessä iloinen häntä. Liikkuu 

riittävällä askelpituudella ja riittävän tasapainoisesti edestakaisin. Oikea turkin laatu ja väri. 

13506/18 Alpweiden Golden Pixie NUO H 

Hyvä tyyppi, hieman matalaraajainen uros. Erinomainen luuston vahvuus. Pään malli oikea. 

Pyöreähköt, melko vaaleat silmät. Melko suuret korvat, riittävän pitkä kaula. Seisoo hieman 

ranskalaisittain. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Melko vahva selkä. Erittäin alhainen 

hännänkiinnitys. Lyhyt ja ohut häntä, hännänpäässä mutkia. Liikkuu riittävällä askelpituudella, 

mutta hieman epävakaasti edestakaisin. Hyvä turkin laatu. 

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

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Erinomainen luuston vahvuus. Erittäin tyypillinen pää, 

jossa kaunis ilme. Hieman avoimet suupielet. Hyvin asettuneet korvat. Kaunis kaula. Erinomainen 

etuosa ja eturinta. Erinomaisesti asettuneet raajat. Hyvä selkä, oikea lantion asento. Erinomaiset 

kulmaukset ja takaosa. Hyvä turkin laatu, mutta antaa katkeilleen vaikutelman. Hyvät värimerkit. 

11208/18 Baron De Russian AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi, oikeat mittasuhteet. Luustoon sopiva vahvuus, mutta raajat voisivat olla 

paremmin kulmiin sijoittuneet. Melko hyvä pää, jossa hyvin voimakas otsapenger. Hyvin asettuneet 

suurehkot korvat. Lyhyehkö kaula. Etuasentoiset lavat. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. 

Kääntää kyynärpäitä sisäänpäin. Vahva selkä. Riittävästi kulmautunut takaa. Hieman jyrkkä lantio. 

Riittävän maatavoittava askel, kapea takaa ja löysä edestä. 

43311/15 Bicculammukan Goldenboy AVO ERI4 

Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä luuston vahvuus, mutta runko voisi olla vankempi. 

Oikeailmeinen pää. Hyvin asettuneet, melko kookkaat korvat. Melko pitkä kaula. Etuosa voisi olla 

paremmin kulmautunut ja eturinta selkeämpi. Hyvin asettuneet eturaajat, jotka voisivat olla 

suoremmat. Hieman pehmeä selkä. Hyvin kulmautunut takaa. Erittäin suora lantio. Korkealle 



kiinnittynyt häntä, kantaa häntäänsä korkealla liikkeessä. Riittävän maatavoittavat liikkeet, melko 

tasapainoiset edestakaisin. 

50929/17 Darlows Enigma Balticrose AVO EH 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Riittävä luuston vahvuus, mutta runko voisi olla vahvempi. 

Oikeanmallinen pää, hieman vaaleat silmät. Oikea-asentoiset, suurehkot korvat. Riittävän pitkä 

kaula. Riittävät etukulmaukset. Eturintaa voisi olla enemmän, seisoo kyynärpäät sisäänpäin kovin 

kapeasti. Riittävän vahva selkä. Melko korkealle kiinnittynyt häntä. Polvi- ja kinnerkulmaus voisi 

olla voimakkaampi. Liikkuu riittävällä askelpituudella, epävakaasti varsinkin takaa. Hyvä turkin 

laatu, väri ok. 

20492/15 Ragdolls Irresistible AVO ERI1 SA PU3 VASERT 

Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Riittävä luuston vahvuus. Oikeanmallinen pää. Kirsun 

pigmentti haalistunut ja kovin avoin suupieli. Riittävä kaulan pituus. Hieman suora olkavarsi. 

Eturinta voisi olla selkeämpi. Riittävän tiivis selkä ja vankka runko. Hyvin kulmautunut takaa, 

liikkuu maatavoittavasti, mutta edestakaiset liikkeet epävakaat. Alaetuhampaat kovin epätasaisessa 

rivissä. 

47245/15 Ragdolls Jack-Of-All-Trades AVO ERI3 

Erinomainen tyyppi. Vankka luusto ja runko. Erinomaiset mittasuhteet. Vahva pää, jossa melko 

lyhyt kuono-osa, kuitenkin oikea ilme. Melko löysät suupielet. Hyvin asettuneet, hieman kookkaat 

korvat. Riittävä kaulan pituus. Tiivis runko. Riittävän kulmautunut takaa. Liikkuu riittävällä 

askelpituudella, melko tasapainoisesti edestakaisin. Turkin väri ja laatu ok. 

29039/17 Soo-Soo Heart Of Stone AVO ERI2 SA PU4 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Vankka luusto. Oikeanmallinen pää, hyvä ilme. Riittävä kaulan 

pituus. Riittävästi kulmautunut edestä. Melko hyvin asettuneet raajat. Tiivis selkä. Riittävästi 

kulmautunut takaa. Liikkuu maatavoittavasti. Tasapainoisesti edestakaisin. Turkin laatu ja väri ok. 

26039/15 Monte Perosan Fridolf VAL EH3 

Erittäin hyvä tyyppi ja hyvä luuston vahvuus. Oikea pään malli, mutta pienet silmät. Alaetuhampaat 

tuskin näkyvissä. Melko avoimet huulet. Hieman etuasentoiset lavat. Löysähköt kyynärpäät. 

Riittävän vankka runko, pitkähkö selkä. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu maatavoittavasti, mutta 

erittäin epävakaasti edestakaisin. 

45095/15 Pepperita’s Happy Roar Of A Lion VAL ERI2 

Erinomainen tyyppi ja luuston vahvuus. Oikeat mittasuhteet. Oikea pään malli ja ilme, mutta kovin 

avoimet huulipussit. Riittävä kaula, etukulmaukset ok. Hieman kapeasti asettuneet eturaajat. Tiivis 

selkä. Hyvä hännänkiinnitys. Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

epävakaasti edestakaisin. Turkin laatu ja väri ok. 

42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

Erinomainen tyyppi. Riittävän vahva luusto. Hyvä pään malli ja ilme. Hyvä kaula. Riittävästi 

kulmautunut edestä, seisoo kyynärpäät hieman sisäänpäin. Tiivis, mutta hieman pitkä selkä. 

Suorahko lantio. Korkealle kiinnittynyt häntä, jota kantaa myös liikkeessä melko korkealla. 

Maatavoittavat liikkeet. Riittävän tasapainoisesti edestakaisin. Oikea turkin väri ja laatu. 

45046/18 Black Sabbatah Amzina Euforija JUN ERI1 SA PN3 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Hyvät pään mittasuhteet, 

mutta kuonon tulee vielä vankistua. Oikea ilme. Hyvin asettuneet, hieman kookkaat korvat. Hyvä 

kaula. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Ikäisekseen tiivis ja vankka selkä. Rungon 

tulee vielä vahvistua. Liikkuu maatavoittavasti ja riittävän tasapainoisesti edestakaisin. Hyvä karvan 

laatu ja väri. 

20257/18 Janipan Ivanka JUN EH3 



Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Oikea pään malli ja ilme. Riittävän pitkä kaula. Hieman niukat 

etukulmaukset ja löysähköt kyynärpäät. Hieman pehmeä selkä, varsinkin liikkeessä. Suora lantio. 

Melko korkea hännänkiinnitys. Rungon tulee vielä vahvistua. Liikkuu maatavoittavasti, kovin 

epävakaasti edestakaisin. Tällä hetkellä sekä seistessä että liikkeessä takakorkea. 

11563/19 Kaimon Gerheil Golden Miss Pink JUN EH2 

Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä luuston vahvuus. Oikeanmallinen pää ja ilme. Oikein 

asettuneet, hieman kookkaat korvat. Riittävän pitkä kaula. Etukulmaukset voisivat olla 

voimakkaammat. Takakulmaukset ok. Hieman jyrkkä lantio. Pyöreähkö ylälinja seistessä ja 

liikkeessä. Askel voisi olla maatavoittavampi, edestakaisin riittävän tasapainoinen. Turkin laatu ja 

väri ok. 

19301/18 Rajaköörin Joen Helmi JUN EH4 

Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvän mallinen, oikeailmeinen pää. Riittävän pitkä kaula. 

Suorahko olkavarsi. Hieman löysät kyynärpäät. Melko tiivis selkä. Hyvin kulmautunut takaa. 

Hieman korkealle kiinnittynyt häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Voimaa voisi olla 

kauttaaltaan enemmän. Hyvä turkin laatu, väritys ok. 

21520/18 Shimei Arctic Ice Princess NUO ERI3 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Hyvä pään malli ja ilme. 

Hyvä kaula. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Ikäisekseen leveä ja vankka runko. Hieman 

takakorkea. Liikkuu erittäin tyypillisesti. Kantaa häntäänsä melko korkealla. Hyvä turkin laatu ja 

väri. 

SE45358/2017 Werner Wix Zelina NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Vahva luusto. Riittävän vahva runko. Oikeanmallinen 

pää. Hieman löysät huulet, kuitenkin hyvä ilme. Kaunis kaula. Hyvin kulmautunut edestä. Hyvin 

asettuneet raajat. Suora selkä, joka aavistuksen pehmeä liikkeessä. Erinomaiset takakulmaukset. 

Liikkuu tasapainoisesti. Sivuliikkeessä voisi olla enemmän voimaa. Väritys ok. Vähän katkeilleen 

tuntoista karvaa mahan alla. 

11609/18 Vinkizz Yao Ming NUO ERI2 SA 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Hyvä pään malli ja ilme. Hyvät korvat 

ja kaula. Riittävästi kulmautunut edestä. Kyynärpäät hieman sisäänpäin. Tiivis selkä. Hyvin 

kulmautunut takaa. Liikkuu maatavoittavasti, mutta levottomasti edestä. Erinomainen turkin laatu ja 

väri. 

31952/16 Eoszline Lisbeth AVO ERI2 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Oikea luuston vahvuus. Hyvän mallinen oikeailmeinen pää. 

Hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut edestä, mutta hieman sisäänpäin kääntyneet kyynärpäät. Lyhyt 

tiivis selkä. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu maatavoittavasti. Hieman ahtaasti takaa ja löysästi 

edestä. Turkin laatu ja väri ok. 

10757/16 Goldbear’s Chenin AVO ERI3 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Vankka luusto. Oikeailmeinen pää. Hyvä kaula. 

Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvä tiivis selkä. Hyvin kulmautunut takaa. Maatavoittavat liikkeet, 

jotka voisivat olla hieman vakaammat. Hyvä turkin laatu ja väri. 

47239/16 Vinkizz Wallflower AVO ERI1 SA PN2 VASERT VARACA 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. 

Riittävästi kulmautunut edestä ja erinomaisesti takaa. Hyvä tiivis selkä. Liikkuu maatavoittavasti, 

mutta kovin levottomasti edestä. Erinomainen turkin laatu ja väri. 

41345/16 Dolce Vita Von Romanshof VAL ERI1 SA PN4 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Vankka luusto ja runko. Oikeanmallinen pää. Pienehköt 

silmät, jotka häiritsevät hieman ilmettä. Riittävä kaula. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin 



takaa. Hieman kapeasti asettuneet eturaajat. Liikkuu maatavoittavasti, mutta levottomasti 

edestakaisin. Karvan laatu ja väri ok. 

29427/15 Tza Tza Tzaprina VAL EH2 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, mutta kookas narttu, jonka sukupuolileima saisi olla selvempi. 

Oikeanmallinen, mutta nartulle turhan vankka pää. Riittävä kaula. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvä 

vankka selkä, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu tyypillisesti. Hyvä turkin laatu ja väri. 

46441/11 Eoszline Oprah VET ERI1 VET ROP 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Oikeanmallinen pää, mutta kuono-osa voisi olla 

vankempi. Riittävä kaula. Riittävästi kulmautunut edestä. Ikäisekseen riittävän tiivis selkä. Hyvät 

takakulmaukset. Jyrkähkö lantio. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta askeleessa voisi olla 

enemmän voimaa. Turkin laatu ja väri ok. 

 


