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11505/18 Goldbear’s Fernando Alonso NUO ERI1 SA SERT 

Tyypiltään erinomainen nuori uros. Sopiva rungon pituus ja erinomainen raajaluusto. Kaunis 

ylälinja. Melko jyrkkä otsapenger, muuten hyvät pään linjat. Hyvät silmät ja korvat. Riittävän tiiviit 

huulet. Hyvä eturinta. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin. 

NO52447/17 Brilliant Emrik Av Lee Armand AVO ERI1 SA 

Vankka, hyvin tilavarunkoinen, vielä nuori uros. Riittävä raajakorkeus. Hyvät pään linjat. Riittävän 

vankka kuono. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta. Hyvät tiiviit käpälät ja hyvä 

häntä. Liikkuu hyvin. Häntä voisi olla liikkeessä matalampi. 

55085/14 Bernirannan Commander Casimiro VAL ERI 

Tyypiltään erinomainen. Hyvin tilavarunkoinen uros, jolla keskivahva raajaluusto. Sopiva rungon 

pituus ja raajakorkeus. Hyvä kallo. Sopiva otsapenger, kuono-osa voisi olla vankempi. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta. Muuten hyvät liikkeet, voisivat olla tiiviimmät. Hyvä 

häntä. 

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

Erinomaista tyyppiä oleva vankka uros, jolla erinomainen raajaluusto ja tilava runko. 

Kaunisilmeinen pää. Hyvä profiili, riittävän tiiviit huulet. Hyvä eturinta ja normaalit kulmaukset. 

Tehokkaat ja tasapainoiset liikkeet. Hyvä häntä. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI2 SA PU2 NORD VASERT 

Kookas uros, jolla tilava runko ja erinomainen raajaluusto. Hyvin kauniit rungon ääriviivat. 

Kevyesti kaartuva kallo. Sopiva otsapenger, hyvä ilme. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. 

Hyvä eturinta. Sujuvat, mutta tänään hieman raskaat liikkeet. Erinomainen häntä. 

13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI4 SA PU4 

Tilavarunkoinen, vankka uros, jolla hieman pitkä lanneosa. Hyvä raajaluusto. Vahva uroksen pää, 

jossa melko jyrkkä otsapenger. Hyvä vankka kuono-osa. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. 

Ylälinja voisi olla liikkeessä tiiviimpi. Vauhdikkaat liikkeet ja erinomainen häntä. 

38413/15 Xantran Hooligan VAL ERI3 SA PU3 

Tyypiltään erinomainen. Hyvin tilavarunkoinen uros, jolla hyvä rungon pituus. Kevyesti kaartuva 

kallo. Hieman jyrkkä otsapenger ja silmät voisivat olla hieman tummemmat. Vankka kuono-osa ja 

tiiviit huulet. Syvä rintakehä, normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen häntä. 

Takaliikkeissä voisi olla enemmän tehoa. 

LSVKBS2304/18 Beauty On Earth Lola Amzina Euforija JUN EH1 

Mittasuhteiltaan varsin hyvä nuori narttu. Nyt jo tilava runko, sopiva raajaluusto. Hyvät pään linjat. 

Riittävän vankka kuono ja tiiviit huulet. Iän mukainen eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä ja 

takaa. Hyvä etuliike. Liikkuu takaraajat rungon alla, kaipaa lisää tehoa. Hieman korkea häntä 

liikkeessä. Kaunis väritys. 

40793/18 Furtastic Artemis JUN T 

Kovin epävarmasti käyttäytyvä juniori, joka ei anna koskea. Kokoon riittävä raajaluusto. Nyt jo 

melko tilava runko ja sopiva rungon pituus. Hyvät pään linjat. Melko isot, mutta hyvin asettuneet 

korvat. Hyvin kulmautunut edestä, niukemmin takaa. Liikkeessä liian korkea häntä. Käytös 

pudottaa yhden palkintosijan. 

Suhtautuminen tuomariin: Väistää 

17569/18 Berndream’s Feel My Beauty NUO H 

Keskivahva nuori narttu, joka kaipaa lisää itsevarmuutta. Sopiva rungon pituus. Hyvät pään linjat. 

Hienot tiiviit huulet. Hyvät silmät. Riittävästi kulmautunut edestä, turhan voimakkaasti takaa. 

Liikkeet saavat kovasti tiivistyä ja käytökseen tulla varmuutta. 



11507/18 Goldbear’s Faith Hill NUO ERI1 SA PN4 SERT 

Tyypiltään erinomainen nuori narttu. Riittävän vankka luusto ja hyvä rungon tilavuus. Hyvä kallo. 

Hieman jyrkkä otsapenger. Vankka kuono ja hyvät huulet. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 

takaa. Kaunis ylälinja myös liikkeessä. Liikkuu erinomaisesti ja hyvä häntä. 

55822/17 Sandberns Tina Turner NUO ERI2 

Tilavarunkoinen nuori narttu, jolla voisi olla hieman lisää raajakorkeutta. Sopiva rungon pituus. 

Kokoon sopiva raajaluusto. Kauniit pään linjat ja hyvä ilme. Normaalit kulmaukset edessä ja 

takana. Takaliikkeisiin saa tulla lisää tehoa. Hieman löysät kyynärpäät. Kaunis väritys ja hyvä 

karvan laatu. 

47364/17 Sky Paws Crystal Champagne AVO EH1 

Vielä nuori 2-vuotias narttu. Kokoon sopiva raajaluusto. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä ylälinja 

myös liikkeessä. Hyvät pään linjat ja ilme. Riittävän tiiviit huulet. Hieman etuasentoinen lapa. 

Eturinta voisi olla selvempi. Vaivattomat, joustavat liikkeet, joissa häntä turhan korkealle nouseva. 

Kaunis väritys, hyvä karvan laatu. 

14180/17 Vuorenpeikon Snowwhite AVO EH2 

Keskivahva, vielä melko nuori narttu, jolla sopiva rungon pituus. Hyvä kallo. Riittävä otsapenger, 

kuono-osa voisi olla vankempi. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä eturinta. Hyvä 

etuaskel. Takaliikkeet kaipaavat lisää tehoa. Liikkeessä turhan korkea häntä. 

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

Hyvin kaunis narttu, erinomaiset mittasuhteet ja hyvä tilavuus rungossa. Hyvä raajaluusto. Hyvät 

pään linjat, sopiva otsapenger. Erinomainen huulipigmentti. Kaunis ilme. Hyvin kulmautunut edestä 

ja takaa. Erinomainen eturinta. Hyvin runsas karvapeite ja hyvä karvan laatu. Maatavoittavat 

tehokkaat liikkeet, jossa häntä pysyy hyvällä tasolla. Erinomainen kokonaisuus. 

16589/17 Ridon Hennet Wanda VAL ERI2 SA PN3 

Tyypiltään erinomainen, hyvin kaunis narttu, jolla hienot rungon ääriviivat. Hyväilmeinen pää. 

Kaunis profiili. Kokoon sopiva raajaluusto. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Tiiviit käpälät. 

Vaivattomat liikkeet, joissa saisi pitää häntää matalammalla. Hyvin tasapainoinen kokonaisuus. 

60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN2 NORD VASERT VET ROP  

Vajaa 10-vuotias hienossa kunnossa esitetty narttu. Kauniit ääriviivat ja hyvä ryhti. Hyvä 

raajaluusto. Kaunisilmeinen pää ja hyvä ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tehokkaat, 

sujuvat liikkeet ja erinomainen häntä. Hyvin hieno vanha rouva. 

 


