
20190818 Heinola K, JUUTILAINEN SAIJA 

12326/19 Sandberns Salma Hayek PEN1 KP ROP-pentu 

8 kk. Tilavarunkoinen, hyväluustoinen narttupentu, jolla kaunislinjainen ja -ilmeinen pää. Vahva 

kuono ja purenta. Vahva kaula. Lupaava eturinta. Olkavarret voisivat olla viistommat. Muuten 

hyvät kulmaukset ja käpälät. Liikkuu varsin yhdensuuntaisesti, joskin vielä hieman takakorkeana. 

Takaliike tarvitsee ulottuvuutta. Oikealaatuinen lupaava karva. Oikeat puhtaat värit. 

51029/15 Bollbölen Rembrandt AVO EH1 

4 v. Hyväluustoinen, tilavarunkoinen uros. Vahvat käpälät. Hyvä pään malli, ilme, purenta ja 

kuonon vahvuus. Vahva kaula. Kovin suora etuosan rakenne. Hyvä karvan laatu. Sopivasti 

hapsuista. Puhtaat kirkkaat värit. Liikkuu takaa hieman kapeasti. Edestä leveästi. Putoaa 

sivukuvassa etumatalaksi. Riittävästi ulottuvuutta sivuaskeleessa. Hyvässä lihaskunnossa. Tarvitsee 

paremmat liikkeet. Hyvä luonne. 

47829/17 Bollbölen Sagan AVO H 

2 v nuori uros, jolla hyvä raajaluusto ja käpälät. Kovin suorat kulmaukset ja kinner. Vielä kovin 

kapea etuosa. Hyvä pään profiili ja ilme. Kuono-osa voisi olla leveämpi. Erityisesti alaleuka. Hyvä 

purenta. Jäntevässä kunnossa. Hyvä karvan laatu. Väritys voisi olla syvempi musta. Hyvät 

värimerkit. Liikkuu hyvällä ???, mutta mittasuhteista johtuen kovin lyhyt askel. Korkea häntä. 

Tarvitsee aikaa. 

47831/17 Bollbölen Salomon AVO H 

2 v. Hyväluustoinen nuori uros, joka saa kauttaaltaan miehistyä ja asettua. Oikea pään malli, ilme ja 

purenta. Hyvä kaula. Sopiva rungon tilavuus. Vahvat käpälät. Etuosa saisi kulmautua paremmin. 

Lupaava karva. Kauniit värit. Ei tänään parhaassa karvassa. Liikkuu vielä kovin epävakaasti. Hyvä 

ylälinja. Korkea häntä. Tarvitsee aikaa ja harjausta. 

EST-04576/16 Pajumäe Star Luxury AVO H 

2,5 v. Tilavarunkoinen. Hyväluustoinen nuori uros. Vahvat käpälät ja kintereet. Etuosa voisi olla 

kulmautunut paremmin. Hyvä kinner. Kovin tasainen lantio. Ylös kiinnittynyt häntä. Kiertyy turhan 

ylös. Hyvä uroksen pää ja ilme sekä purenta. Huulipigmentti voisi olla voimakkaampi. Hyvä karvan 

laatu. Kauniit karvan värit. Liikkuu hyvällä luonteella, mutta vielä leveästi ja löysästi. Ylälinja saa 

tiivistyä ja hännänasento asettua. 

49627/17 Vinkizz X-Men AVO EH3 

2 v nuori uros, jolla erinomainen raajaluusto ja käpälien vahvuus. Riittävät kulmaukset edessä ja 

takana. Hieman laskeva lantio. Jättää takaosan rungon alle. Hyvä uroksen pää ja ilme. Hyvä purenta 

ja pigmentti. Hyvä vahva kaula ja ylälinja. Kauniit värit. Hyvä karvan laatu. Liikkuu hieman 

kapeasti takaa. Sujuva sivuaskel jäntevällä ???. Turhan korkea häntä. Etuosa saa vielä tiivistyä. 

23707/17 Vuorenpeikon Tofu AVO EH2 

2 v. Hyvärunkoinen ja -luustoinen nuori uros. Vahvat käpälät. Matala kinner. Hieman kapea, mutta 

varsin hyvin kulmautunut etuosa. Hyvä uroksen pää, ilme, purenta ja pigmentti. Kauniit värit. Hyvä 

karvan laatu. Liikkuu varsin yhdensuuntaisesti. Hyvä hännän asento. Turhan pitkä lanneosa ja 

ylälinja painuu sivukuvassa ja koira venyy pituutta. Seistessä hyvin kaunis malli. 

55085/14 Bernirannan Commander Casimiro VAL ERI2 SA PU2 

3 v. Hyvin urosmainen, hyväluustoinen ja oikealinjainen. Vahvat käpälät. Hieman suora etuosan 

rakenne. Hyvä pää, ilme, pigmentti ja purenta. Kaunis kaulan kiinnitys. Jäntevä ylälinja. Hyvä 

karvan laatu. Puhtaat värit. Hyvä hännän asento. Hieman korkea etuaskel. Sujuva sivuliike, mutta 

voisi käyttää kintereitään tehokkaammin. Hyvässä kunnossa. Hyvä luonne. 

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



4,5 v. Hyvälinjainen ja -luustoinen uros. Tiiviit käpälät. Hyvä etuosan rakenne. Pitkä rintakehä. 

Vahva lanne. Vahva matala kinner. Hyvä uroksen pää ja ilme. Vahva kuono ja purenta. Hyvä 

karvan laatu. Syvät värit. Liikkuu edestä hieman löysästi. Sujuva sivuaskel. Kaunis häntä. Riittävän 

tiivis ylälinja. Hyvä luonne. 

44945/16 Maroussia Vivaldi VAL ERI3 

3 v. Tilavarunkoinen, hyväluustoinen. Matala kinner. Vahvat käpälät. Kaunis uroksen pää. Vahva 

purenta ja hyvä ilme. Vahva kaula ja ylälinja. Oikea karvan laatu. Kauniit syvät värit. Tasainen 

lantio. Hyvä hännän asento. Etuosan rakenteesta johtuen putoaa etumatalaksi sivukuvassa. Hyvä 

luonne. 

LSVKBS2304/18 Beauty On Earth Lola Amzina Euforija JUN EH1 

16 kk. Kaunislinjainen junior, jolla sopivasti luustoa. Varsin hyvä etukulmaus ja lupaava eturinta. 

Pitkä tilava rintakehä. Hyvät käpälät. Narttumainen pää ja ilme. Otsapenger saa vahvistua. Hyvä 

purenta ja pigmentti. Hyvä karvan laatu. Kaunis väritys. Hyvä hännän asento. Liikkuu vielä 

takakorkeana ja taka-askel jää lyhyeksi. Etuosa saa tiivistyä. Seistessä kaunis malli, mutta tarvitsee 

aikaa. Hyvässä kunnossa ja hyvä luonne. 

46371/18 Merry Mistel’s Windy JUN EH2 

1 v. Varsin tasapainoinen juniori, jolla sopivasti luustoa. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. 

Hyvä pitkä rintakehä. Hyvä pään profiili, ilme ja purenta. Vielä hieman kapea kallo. Lupaava karva. 

Kaunis väri. Hyvä jäntevä kuono. Hyvä luonne. Liikkuu sivusta sopivalla voimalla. Vielä kovin 

pentumainen ja löysä liike. 

55590/15 Funatic Euphoria AVO ERI1 SA PN2 SERT MVA 

3 v. Hyvärunkoinen ja -luustoinen. Rakenteeltaan hyvin tasapainoinen narttu. Kaunis nartun pää ja 

ilme. Erinomainen kuonon vahvuus ja purenta. Vahva kaula ja ylälinja. Tasapainoinen rakenne. 

Hyvä karvan laatu. Puhtaat värit. Riittävän jäntevä ylälinja. Hyvä hännän asento. Liikkuu edestä 

hieman levein kyynärpäin. Hyvä sivuaskel. Hyvä luonne. 

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

4 v. Tilavarunkoinen ja hyväluustoinen narttu. Vahvat käpälät. Hyvä etuosan rakenne ja vahva 

kinner. Hyvä nartun pää ja ilme. Vahva kuono, purenta ja pigmentti. Hyvä kaulan kiinnitys. Hyvä 

hännän asento. Liikkuu hyvällä luonteella. Kaunis vaivaton sivuaskel. Etuosa voisi olla hieman 

tiiviimpi. Miellyttävä olemus. 


