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23301/18 Lystinallen Herra Huoleton NUO EH2 

17 kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen uroksen pää, jossa hyvä ilme. Kauniit silmät. 

Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Aavistuksen pysty lantio. Eturinta saa vielä voimistua ja runkoon saa 

tulla lisää voimaa. Hyvä luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu 

edestä kovin löysästi. Sopiva sivuaskel. Hyvät raamit johon täyttyä. Hyvä väri ja merkit. 

Rodunomainen käytös. 

17310/18 Ridon Hennet Yasha NUO ERI1 SA PU4 SERT 

19 kk. Selvä sukupuolileima. Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva, hyvä uroksen pää, jossa hyvä ilme. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Aavistuksen luisu lantio. Erinomainen runko ja eturinta. Hyvä luusto ja 

käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu erittäin hyvin hyvällä askelpituudella 

itsensä hyvin kantaen. Erinomainen turkki ja väritys. 

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

4 v. Erinomaista tyyppiä. Selvä sukupuolileima. Oikealinjainen uroksen pää, jossa hyvä ilme. 

Sopiva vahvuus. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta. Hieno luusto ja käpälät. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä, matala kinner. Liikkuu erinomaisella askelpituudella 

yhdensuuntaisesti ja itsensä kantaen. Upea kokonaisuus. Upea turkki ja väritys. 

37612/15 Ridon Hennet Uffe AVO EH3 

4 v. Keskikokoinen. Mittasuhteet vielä ok. Voimakas uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvä 

ilme. Voimakas kaula. Ylälinja ok. Aavistuksen luisu lantio. Sopiva eturinta ja rungon vahvuus. 

Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut edestä. Voimakas polvikulma takana. Liikkuu melko ahtaasti 

takaa, löysästi edestä. Sivuaskel ok. Pehmeät välikämmenet näkyy liikkeissä. Hyvä turkki ja väritys. 

Ihastuttava olemus ja käytös. 

51479/15 Ronetta’s Dark Diamond AVO ERI2 

Lähes 4 v. Keskikokoa oleva uros. Hyvä uroksen pää, jossa erittäin kaunis ilme. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Sopiva rungon vahvuus. Riittävä eturinta. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Tasapainoisesti, 

hyvin kulmautunut. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Kompakti 

kokonaisuus. Hyvä turkki. Valkoiset merkit voisivat olla selvemmät raajoissa. Esitetään kauniisti. 

Ihastuttava luonne. 

44945/16 Maroussia Vivaldi VAL ERI2 SA PU3 

3 v. Keskikokoinen. Hyvä, vahva uroksen pää, jossa oikea ilme. Hyvät silmät ja hyvä vahva kaula. 

Ylälinja ok. Hyvä leveä lantio. Hyvä runko. Sopiva eturinta. Hyvä luusto, kauniit käpälät. 

Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti hyvällä 

askelpituudella. Ihastuttava olemus. Hyvä väri ja merkit. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU2 

7,5 v. Kookas uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis kaula. Hyvä ylälinja. Erinomainen runko 

ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä matala kinner. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti sopivalla askelpituudella itsensä hyvin kantaen. Kaunis turkki ja väritys. 

Rodunomainen käytös ja olemus. 

48287/18 Laurentia Vd Weyenberg NUO EH2 

23 kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Sopiva 

kaula. Tänään aavistuksen nouseva ylälinja. Hieman pysty lantio. Hyvä eturinta. Vahva runko. 

sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu ahtaasti takaa 

ja löysästi edestä. Riittävä sivuaskel. Hieman korkea häntä liikkeessä. Hyvä turkki. Ihastuttava 

käytös. 

47364/17 Sky Paws Crystal Champagne NUO ERI1 SA 



Lähes 2 v. Keskikokoinen, narttumainen kokonaisuus. Erittäin kaunisilmeinen pää. Kauniit silmät. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko ja eturinta. Hyvä luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut 

edestä, erittäin hyvin takaa. Lyhyt ja pysty lantio. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä 

askelpituudella. Erittäin kaunis turkki ja väritys. Ihastuttava käytös. 

49633/17 Vinkizz Xtreme AVO ERI2 SA VASERT 

2 v. Keskikokoinen, narttumainen kokonaisuus. Kaunis pää, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus. 

Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. 

Riittävästi kulmautunut. Liikkuu hieman leveästi edestä. Sujuva sivuliike ja kantaa itsensä hyvin. 

Hyvä turkki, kaunis väritys. 

ANKC310036275 Zollikon Love Bomb AVO ERI1 SA PN4 SERT 

2 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvät ääriviivat. Hyvä pää, jossa kauniit silmät. Erinomainen kaula. 

Hyvä ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Matala kinner, leveä reisi. Liikkuu hieman leveästi edestä, muilta osin 

erinomaisesti. Ryhdikäs, kaunis kokonaisuus. Upea turkki. Hyvin esitetty. 

20435/15 Lystinallen Iki Onnellinen VAL ERI2 SA PN2 

4,5 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Hyvä, ryhdikäs kaula. Erittäin hyvä ylälinja. 

Hyvä runko. Hyvä vahva luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut. Hyvä, matala kinner. Liikkuu 

melko leveästi edestä, muilta osin erittäin hyvin. Hyvä turkki ja väritys. Ihastuttava käytös. 

43594/14 Riccarron Santa Fe VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-1 BIS-2 

4 v. Kaunis, tasapainoinen ja tyylikäs kokonaisuus. Kaunis nartun pää. Ihastuttava ilme. Ryhdikäs 

kaula. Hyvä ylälinja. Hieno runko ja eturinta. Vahva hyvä luusto. Hyvin kulmautunut edestä, 

erinomaisesti takaa. Hyvä matala kinner. Hyvä reisi. Liikkuu erinomaisesti itsensä kauniisti 

kantaen. Hyvä väritys ja turkki. Ihastuttava käytös. 

49395/15 Zweierteam Brexia VAL ERI3 SA 

3 v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvälinjainen pää. Hyvät silmät. Kaunis vahva kaula. Hyvä 

ylälinja, voimakas runko. Hyvä eturinta, luusto ja käpälät. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. 

Liikkuu hieman leveästi edestä, muilta osin erittäin hyvin. Aavistuksen roikkuva alalinja antaa 

raskaan vaikutelman. Hyvä turkki. 

36501/11 Zweierteam Tazetta VET ERI1 SA PN3 VET ROP 

8,5 v. Erittäin hienossa kunnossa esitetty veteraani. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, kaunis 

ilme. Erinomainen ylälinja, runko ja eturinta. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti hyvällä askeleella. Upea turkki ja väri. 

 


