
20200802 Pori KV, HASSINEN MAARIT 

37371/19 Ridon Hennet Äike JUN ERI2 SA PU4 VASERT 

Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt vahva ja urosmainen uros, jolla vahva ja urosmainen pää. 

Kauniit silmät. Miellyttävä ilme. Hyvä kaula, eturinta ja rungon muoto. Vahva luusto. Hieman pitkä 

lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset. Yhdensuuntaiset liikkeet. Kaunis turkki. Erinomaiset 

värimerkit. 

29626/19 Swissdreams Hot Shot JUN EH3 

15 kk. Nuori uros, jolla saisi olla vakuuttavampi sukupuolileima. Hyvä pään malli. Kuono-osa saa 

vielä täyttyä. Riittävä kaula. Hieman pysty olkavarsi. Hyvä ylälinja. Tiivis runko. Riittävä luusto. 

Liikkuu hyvin sivulta, kovin leveästi edestä. Häntä nousee liikkeessä liian iloiseksi. Kesäturkissa. 

Hyvät värimerkit. 

21430/19 Zweierteam Densiflorus JUN ERI1 SA PU2 SERT 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen tanakka uros, jolla erinomainen uroksen pää. Hyvä 

otsapenger, kauniit silmät. Ihana hymyilevä ilme. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja ja rungon 

muoto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvälaatuinen karva. Kauniit värimerkit. 

46367/18 Merry Mistel’s Wranger NUO ERI1 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla oikea pään malli. Miellyttävä hymyilevä ilme. 

Hieman taakse kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Hieman 

pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Leveä reisi. Liikkuu hyvin sivulta, hieman kapeasti takaa 

ja veivaten edestä. Kaunis turkki ja värimerkit. 

11505/18 Goldbear’s Fernando Alonso AVO ERI3 

Mittasuhteiltaan oikea urosmainen, syvärunkoinen uros, jolla hyvä uroksen pää. Hieman vaaleat 

silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä leveä eturinta ja vahva luusto. Hyvin kulmautunut edestä. 

Niukahko kinnerkulma. Kaipaa hieman lisää voimaa takaliikkeeseen. Tänään varsin tuhdissa 

kunnossa, jotta pörröinen avoin turkki vielä korostaa. Hyvät värimerkit. 

40966/17 Maroussia With Or Without You AVO ERI1 

Urosmainen, vahvaluustoinen uros, jolla vahva uroksen pää. Hyvä kuono-osa ja purenta. Hieman 

vaaleat silmät. Tanakka kaula. Riittävä eturinta. Syvä runko. Hieman pysty olkavarsi. Muutoin 

hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, hieman huolimattomasti edestä. Hieman pitkä 

lanneosa ja häntä nousee liikkeessä hieman liian iloisesti. Hyvä turkki ja värimerkit. 

51802/17 Xantran Karamba AVO ERI2 

Syvärunkoinen, hyväluustoinen uros, jolla voisi olla hieman vakuuttavampi pää. Hieman vaaleat 

silmät. Hyvä kaula, eturinta ja raajojen kulmaukset. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu hyvin sivulta. 

Hieman kapeasti takaa. Kaunis luonnollinen turkki. Hyvät värimerkit. 

21415/16 Apollo Bernteam VAL ERI3 

Urosmainen, syvärunkoinen uros, joka tässä kunnossa tekee helposti hieman matalaraajaisen 

vaikutelman. Ilmeikäs uroksen pää. Riittävän tummat silmät. Hymyilevä ilme. Vahva kaula. Hyvä 

ylälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hieman lyhyt lantio, joten häntä tahtoo nousta 

liikkeessä. Vahva turkki. Ruskeat värimerkit puuttuvat rinnasta. 

NO52447/17 Brilliant Emrik Av Lee Armand VAL ERI1 SA PU3 CACIB 

Tanakkarunkoinen, hyvin urosmainen uros, jolla vahva uroksen pää. Miellyttävä ilme. Silmät 

voisivat olla tummemmat. Vankka kaula. Hyvä ylälinja. Syvä suorakaiteen muotoinen runko. 

Erinomainen eturinta. Hyvin tasapainoiset kulmaukset. Sujuva liike pitkin askelin. Kaunis turkki. 

Hyvät värimerkit. 

17517/14 Tulipanos Berni Newsmaker VAL ERI2 



Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan oikea uros, jolla oikeat pään linjat. Hieman vaaleat silmät. 

Silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Hampaat jo kuluneet ja hieman epätasaisessa rivissä. Riittävä 

kaula. Hyvä ylälinja. Tanakka runko. Liikkuu hyvin sivulta. Hieman huolimattomasti edestä. Hyvät 

värimerkit. Karva tänään kovin kuivaa ja pörröistä. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VET ERI1 SA PU1 ROP VET ROP 

Tyylikkäästi ikääntynyt. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaniuros, jolla erinomaiset 

mittasuhteet ja sopivan vahva luusto. Hyvä uroksen pää. Kauniit silmät. Hieman avoimet suupielet. 

Vahva kaula. Erinomainen ylälinja. Pitkä lantio. Normaalit kulmaukset. Erinomainen karvanlaatu. 

Kauniit värimerkit. 

29636/19 Berondan Faithful Forever JUN ERI1 SA PN4 VASERT 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori neiti. Miellyttävä nartun pää. Hieman vaaleat 

silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pystyt lavat, muuten hyvin kulmautunut. Lupaava eturinta ja 

rungon muoto. Sopiva luuston vahvuus. Leveä reisi. Liikkuu vielä hieman kapeasti takaa, hyvin 

sivulta. Kaunis turkki tulossa. Hyvät värimerkit. 

29637/19 Berondan Felicia’s Heritage JUN ERI3 

Mittasuhteiltaan oikea. Hyvärunkoinen narttu, jolla narttumainen pää. Riittävän tummat silmät. 

Kuono-osa saa täyttyä silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikein kulmautunut etuosa. Hieman 

jyrkkä lantio, joten häntä tahtoo nousta ja takaliike jää hieman voimattomaksi. Oikea karvan laatu ja 

hyvät värimerkit. 

39636/19 Maroussia Zhiara JUN EH4 

Vielä kokonaisuutena varsin kapea narttu, jolla kokonaisuuteen sopiva narttumainen pää. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Eturinta ja rintakehä saavat vielä täyttyä. Sopiva luuston vahvuus ja hyvät 

kulmaukset. Erinomaiset korkeat käpälät. Liikkuu pitkällä askeleella, edestä vielä höntelästi ja 

löysästi. Kesäisessä turkissa. 

29627/19 Swissdreams Halle Burtoni JUN EH 

Hyvin narttumainen kokonaisuus, joka saa kauttaaltaan vielä tukevoitua. Ystävällinen ilme. Hieman 

kookkaat korvat ja kuono-osa saa vielä täyttyä. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta kaipaa lisää täytettä. 

Liikkuu hyvin takaa. Pystyn olkavarren vuoksi etuliike jää lyhyeksi. Kiiltävä, tänään lyhyt turkki. 

Pohjavilla puuttuu. 

21435/19 Zweierteam Dulcamara JUN ERI2 

Sopivan vahvaluustoinen, jo hieman pitkärunkoinen narttu, jolla hyvä pään malli. Hyvä otsapenger. 

Hieman vaaleat silmät. Kaunis kaula. Hyvä pitkä rintakehä. Rintalasta voisi olla pidempi. Hyvin 

kulmautunut. Leveä reisi. Vielä hieman huolimaton etuliike. Pitkä askel. Lupaava turkki tulossa. 

Hyvät värimerkit. 

LOLQ/067/19 Bollbölen Quimba NUO ERI1 

Ryhdikäs, tilavarunkoinen narttu, jolla miellyttävä pää ja ilme. Riittävän tummat silmät ja 

hymyilevä katse. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Varsin tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu 

hyvällä askeleella, kun malttaa, mutta vielä hieman löysästi edestä. Oikea karvanlaatu, mutta tänään 

runsaasti ruskean sävyä turkissa. Hieman turhan iloinen häntä. 

48893/19 Amazing Lashes W Deikowej Doliny AVO ERI3 

Tanakkarunkoinen, narttumainen narttu, jolla erinomainen kaula. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä 

pään malli. Hieman vaaleat silmät. Hyvin kulmautunut etuosa. Lyhyt ja pysty lantio, joten 

takaraajat jäävät rungon alle etenkin seistessä. Erinomaiset käpälät. Liikkuu hieman löysästi edestä 

ja kääntää takaa varpaitaan sisään. Kaunis turkki ja värimerkit. 

44141/15 Hexa-Han Gia AVO EH 



Tasapainoisesti liikkuva jo hieman pitkärunkoinen narttu, jolla saisi olla vakuuttavampi pää. Kevyt 

ja kapea kuono-osa sekä kookkaat korvat. Hyvä kaula. Pitkä rintakehä, mutta myös pitkä lanneosa. 

Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hieman kesäisessä turkissa. Värimerkit ok. 

45259/18 Lecollinedicaro Querida AVO ERI1 SA PN3 SERT 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla kaunis narttumainen pää. Tiiviit luomet ja 

hyvät huulet. Riittävän tummat silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja rungon muoto. Tasapainoiset 

kulmaukset. Hyvä luusto. Erinomaiset käpälät. Liikkuu hyvin, mutta häntä roikkuu kovin löysänä 

perässä. Hyvä turkki. Hieman vaalea tan-väri. 

27586/17 Swissdreams Daresha AVO EH4 

Hyvin narttumainen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla hieman kevytkuonoinen pää. Vaaleat, 

hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Pysty olkavarsi, joten eturinta jää vaatimattomaksi. 

Hieman pysty lantio. Kauniit käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman löysästi edestä. Kaunis 

turkki. Hyvät värimerkit. 

10127/18 Swissdreams Elora AVO ERI2 

Narttumainen, tilavarunkoinen narttu, jolla hyvä pää ja ilme. Kauniit silmät. Hyvä otsapenger ja 

kuono-osa. Hieman pienet hampaat. Vahva kaula. Tukeva etuosa. Hieman pysty lantio. Liikkuu 

hyvällä askeleella ja erittäin tarmokkaasti. Hyvä karva ja värimerkit. Aivan pieni valkoinen täplä 

niskassa. 

52890/16 Riccarron Topaz VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

Tasapainoisesti liikkuva, tanakka narttu, jolla ilmeikäs pää, tosin otsapenger voisi olla selvempi. 

Hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen runko, luusto ja mittasuhteet. Tänään hieman 

kesäisessä turkissa, mutta karva laadultaan oikea. Kauniit värimerkit. 

16589/17 Ridon Hennet Wanda VAL ERI2 SA PN2 VACA 

Ystävällinen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla ilmeikäs pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen 

pitkä rintakehä. Sopusuhtaiset kulmaukset. Kaunis turkki ja värimerkit. Liikkuu pitkällä askeleella. 

Hieman löysästi edestä. 

36501/11 Zweierteam Tazetta VET ERI1 VET VSP 

Hyväkuntoinen veteraanirouva, jolla miellyttävä pää ja ilme. Riittävän tummat silmät. Tiiviit 

silmäluomet. Edelleen hyvät hampaat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä luusto 

ja kulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit. Liikkuu ja esiintyy iloisesti. Kunniaksi omistajalleen. 

36502/11 Zweierteam Tomentella VET EH2 

Terveesti liikkuva hyväkuntoinen veteraani, jolla oikeat pään linjat, mutta silmäluomet ja suupielet 

saisivat olla tiiviimmät. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Tilava runko. Melko pitkä lanne. 

Sopusuhtainen luusto ja tasapainoiset kulmaukset. Oikea karvan laatu. Hieman synkät tan-merkit. 

Mustaa varpaissa. 

Kennel Swissdreams (Hot Shot, Halle Burtoni, Daresha, Elora) KASV2 

Tyypeiltään ja vahvuusasteiltaan hieman vaihteleva ryhmä. Kahdella oikeat luustot, kahdelle 

kaipaisin hieman lisää tilavuutta. Tyypin yhtenäisyyteen kiinnitettävä huomiota. Mukavat luonteet. 

Kennel Zweierteam (Densiflorus, Dulcamara, Tazetta, Tomentella) KASV1 KP ROP KASV 

Tyypeiltään tasaisia koiria, joilla erinomaiset sukupuolileimat ja tilavat rungot. Nartut hieman 

pitkärunkoisia. Kauniit turkit ja hyvät värimerkit. Terveet liikkeet. 


