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53636/18 Kultaruskan Frisco JUN ERI1 SA PU4 

Ikäisekseen hyvän kokoinen uros. Oikeat rungon mittasuhteet ja ylälinja. Riittävä kallo-osan leveys, 

hyvä otsapenger. Kuono-osa voisi olla hieman täyttyneempi silmien alta. Hyvä eturinta ja 

raajaluuston vankkuus. Eturaajat tulee vielä suoristua. Hyvä väritys ja karvapeite. Tänään hieman 

hoikassa kunnossa. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisesti kaikista suunnista. 

11208/18 Baron De Russian AVO H 

Neliömäiset rungon mittasuhteet omaava hyvän kokoinen uros. Hyvät korvat. Selvä otsapenger. 

Toivoisin tummemmat silmät ja tiiviimmät huulet. Hieman lyhyt kaula. Ylälinja saisi olla 

kokonaisuudessaan tasapainoisempi. Toivoisin viistompaa olkavartta. Hyvä raajaluuston 

voimakkuus. Taipumusta kääntää hieman eturaajojaan ulospäin. Hyvä leveä reisi ja väritys. 

Korkeahko hännänkanto liikkeessä. Toivoisin liikkeisiin hieman lisää ulottuvuutta. Miellyttävä 

käytös. 

38753/17 Doremis Z-Nuutti Wiqq AVO ERI1 SA PU1 SERT VSP 

Kaunislinjainen uros. Oikeailmeinen pää. Hyvin rakentunut ja kulmautunut edestä. Kokoon sopiva 

runko ja raajaluusto. Vahva ylälinja. Hieno leveä reisi. Hyvä matala kinnerkulmaus. Hyvät 

värimerkit ja karvapeite. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Liikkuu erinomaisesti. Hyvä häntä. 

Erinomainen käytös. 

29039/17 Soo-Soo Heart Of Stone AVO ERI2 SA PU2 VASERT 

Tilavarunkoinen uros. Urosmainen, vahva kaula. Hyvä kallo-osa. Toivoisin tummemmat silmät. 

Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvin rakentunut edestä. Kokoon sopiva 

raajaluusto. Hyvä leveä reisi. Liikkuu hyvin takaa. Hieman ulkokierteinen edestä. Miellyttävä 

käytös. Yleisvaikutelmassa saisi olla hieman enemmän linjakkuutta. 

42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI1 SA PU3 

Urosmainen, jolla saisi olla tiiviimpi ylälinja tänään. Kookkaat, oikein sijoittuneet korvat. Hyvä 

kallo-osa ja ilme. Vahva kaula. Olkavarsi saisi olla viistompi ja kokonaisuudessaan enemmän 

kulmauksia. Kokoon sopiva raajaluusto. Hieno pitkä rintakehä. Voimakas polvikulmaus. Hyvä 

vahva kinnerkulmaus. Korkea hännänkanto liikkeessä. Liikkuu hyvin takaa, ulkokierteisesti edestä. 

Miellyttävä käytös. 

41717/18 Zweierteam Citrina JUN ERI1 

Hyvän kokoinen. Narttumainen kokonaisuus. Erinomainen pää ja ilme. Vahva kaula. Olkavarsi saisi 

olla viistompi. Riittävä eturinta. Taipumusta seistä hieman ulkonevin kyynärvarsin edestä. Hyvä 

raajaluuston voimakkuus. Toivoisin hieman lisää massaa runkoon. Ylälinjan tulee tiivistyä. Hyvä 

leveä reisi. Hyvä väritys. Hyvä häntä. Liikkuu hieman ulkokierteisesti edestä. Takaliikkeiden tulee 

vielä jäntevöityä. Tarvitsee hieman lisää itseluottamusta. 

11513/18 Goldbear’s Fizzy Pop NUO EH1 

Hyvän kokoinen, tilavarunkoinen narttu, jolla kauttaaltaan hieman liian kapealinjainen pää, niin 

kallo-osassa kuin kuono-osassa saisi olla leveyttä. Toivoisin tummemmat silmät. Kokoon sopiva 

raajaluusto. Toivoisin viistompaa olkavartta. Hyvin kulmautunut takaa. Oikea karvapeitteen laatu. 

Ei tänään parhaassa karvassa. Liikkuu hyvin takaa, leveästi ja ulkokierteisesti edestä. 

47650/17 Kultaruskan El Escada AVO EH3 

Hyvän kokoinen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet ja raajaluusto. Kaunis ylälinja seistessä. 

Riittävä kallo-osan leveys. Kookkaat korvat. Toivoisin korostuneemman eturinnan. Taipumusta 

kääntää hieman eturaajojaan ulospäin. Hyvä runko ja takaosa. Tarvitsee lisää itseluottamusta. Ei 

tänään parhaassa karvapeitteessä, mutta laatu oikea. Liikkuu hyvin edestä, hieman kapeasti takaa. 

48287/18 Laurentia VD Weyenberg AVO ERI2 SA 



Narttumainen kokonaisuus. Hyvä koko ja oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen ilme. Hyvä 

kallo-osa, selvä otsapenger. Vahva kaula. Riittävän viisto olkavarsi. Seisoo hieman ulkonevin 

kyynärvarsin edestä. Erinomainen runko. Hieno pitkä rintakehä. Ei tänään parhaassa karvassa. 

Korkeahko hännänkanto liikkeessä, liikkuu hieman ulkonevin kyynärvarsin edestä. 

47239/16 Vinkizz Wallflower AVO ERI1 SA PN3 VASERT 

Erinomaisessa näyttelykunnossa oleva tilavarunkoinen narttu, jolla erinomaisen vahva ylälinja 

seistessään. Kookkaat korvat. Kokonaisuudessa hieman urosmainen ilme. Hyvin kulmautunut ja 

rakentunut edestä. Hieno takaosa. Erinomainen väritys ja karvapeite. Liikkuu hyvin. Hyvä häntä. 

42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI2 SA PN2 

Kaunislinjainen, tilavarunkoinen narttu. Vahva pää. Erinomaisen pitkä rintakehä. Kaunis 

rodunomainen ilme. Kokoon sopiva raajaluusto. Olkavarsi voisi olla hieman viistompi. Hyvin 

hoidettu karvapeite. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisesti edestä, hieman kapeasti takaa. 

49395/15 Zweierteam Brexia VAL ERI1 SA PN1 SERT MVA ROP 

Klassinen rotutyyppi. Kauttaaltaan narttumainen. Hyvä pää rodunomaisin yksityiskohdin. Vahva 

kaula. Selvä säkä. Hyvin kulmautunut ja rakentunut edestä. Erinomainen pitkä rintakehä. Leveä 

reisi. Vahva, hieno matala kinnerkulmaus. Hyvä väritys. Viimeistelty näyttelykunnostus, hyvä 

karva. Liikkuu erinomaisesti sivulta. Erinomainen käytös. 

36502/11 Zweierteam Tomentella VET ERI1 SA PN4 VET ROP 

8,5-vuotias. Tasapainoinen kokonaisuus, jolla edelleen hyvä pituus sivuliikkeissä. Hyvät pään linjat. 

Silmät voisivat olla tummemmat ja alaleuka korostuneempi. Hyvin kulmautunut ja rakentunut 

edestä. Hieno runko. Tumma tan-väritys. Hyvä lihaskunto. Voisi olla pirteämpi. 

 


