20200830 Riihimäki KV, MÄKINEN MAIJA
37371/19 Ridon Hennet Äike JUN EH2
16 kk. Urosmainen uros, joka saisi olla tiiviimpi rungoltaan Hyvä koko. Kaunisilmeinen uroksen
pää. Erinomaiset tummat silmät. Hyvä purenta. Vahva kaula. Lyhyt olkavarsi. Sopivasti
kulmautunut takaa. Vahva kinner. Hyvin kiinnittynyt häntä, jonka nostaa herkästi liikkeessä. Tässä
kehitysvaiheessa hieman etumatala. Etuosa saa vielä kehittyä. Hyvä nuoren koiran turkki.
Miellyttävä käytös. Saa vielä tiivistyä rungoltaan. Liikkuu hyvin yhdensuuntaisesti edestä ja takaa.
21430/19 Zweierteam Densiflorus JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
17 kk. Tasapainoinen nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Kaunislinjainen pää. Hyvä otsa
ja purenta. Hyvin kehittynyt eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät matalat kintereet. Hyvä
lantio ja häntä. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella. Hyvä turkki ja merkit.
51030/15 Bollbölen Renoir AVO H
4 v. Uros, jolla hyvä sukupuolileima. Lanneosaltaan pitkä. Urosmainen pää. Ok silmät. Oikea
purenta. Hyvä kaula. Hieman kapea edestä. Hieman kapea runko. Sopivasti kulmautunut takaa.
Jyrkkä lantio ja korkea häntä. Liikkeessä selässä pehmeyttä. Liikkuu hyvin sivusta, mutta ahtaasti
takaa ja hieman löysästi edestä. Toivoisin hieman lisää itsevarmuutta käsittelyyn, muuten reipas.
Hyvä turkki.
10749/16 Goldbear’s Camembert AVO EH2
Vahva, urosmainen uros, joka antaa hieman matalan vaikutelman. Voimakas urosmainen pää. Ok
silmät. Hyvä purenta. Löysyyttä huulissa. Vahva kaula. Pysty olkavarsi ja kevyt eturinta. Iso tilava
runko. Sopivasti kulmautunut takaa. Hieman pehmeyttä ranteissa. Hyvä luusto. Hyvä turkki ja
värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta. Liikkeessä pehmeä ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys, mutta nostaa
herkästi häntäänsä liikkeessä. Liikkeessä hieman raskas vaikutelma.
11505/18 Goldbear’s Fernando Alonso AVO EH1
2 v. Tiivisrunkoinen uros, jolla hyvä ylälinja. Pienikokoinen, hieman koon alarajan alle. Omassa
koossa sopusuhtainen. Hyvä pää. Toivoisin hieman leveämmät leuat. Tasapurenta. Hyvä runko.
Erinomaiset käpälät. Kokoon sopiva luusto. Hyvä lantio ja häntä. Hyvä karva ja värimerkit.
Miellyttävä käytös.
42780/18 Helmilän Top Level Mister Finland AVO H
2 v. Urosmainen uros. Pieni, alle alarajan. Urosmainen pää. Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta.
Hyvä kaula. Ok runko, mutta kapea edestä ja kääntää etutassuja ulospäin sekä seisoo pihdissä. Pysty
olkavarsi. Liikkuu hyvin sivusta, mutta hyvin kapeasti takaa ja edestä löysästi. Korkea häntä. Hyvä
turkki. Vahva tan-väri. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
40358/18 Mettänpeikon Nou Toka Pula AVO H
2 v. Pieni, koon alarajalla. Tiivisrunkoinen. Hyvä raajakorkeus. Urosmainen pää. Hyvät silmät ja
purenta. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Tiivis runko. Kevyt eturinta ja kapea edestä. Kääntää
etutassuja ulos. Varsin hyvin kiinnittynyt häntä, mutta rullaa sitä liikkeessä. Liikkuu hyvin sivusta,
mutta kapeasti edestä ja takaa. Hyvä karva. Ok värit. Erinomainen temperamentti.
41714/18 Zweierteam Carpinus AVO HYL
2 v. Vahva, urosmainen. Lanneosaltaan hieman pitkä. Voimakas urosmainen pää. Hyvät silmät ja
purenta. Hyvä kaula ja rungon leveys. Hyvä runko. Hyvä lantio ja häntä. Erittäin hyvin kulmautunut
edestä. Vasen kinner ei ole asennoltaan oikea ja kintereet ovat eriparia, mikä näkyy myös
liikkeessä. Erinomainen turkki. Hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös. Kintereet määräävät
palkinnon. Tyypiltään oikea.
38413/15 Xantran Hooligan VAL H

5 v. Pitkärunkoinen, isorunkoinen ja sellaisena matalan vaikutelman antava. Oikea sukupuolileima.
Hyvät pään mittasuhteet, mutta litteä otsa. Hyvät kulmakaaret. Hieman löysyyttä huulissa. Iso,
tilava runko. Kapea edestä. Sopivasti kulmautunut takaa. Ok luusto. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu
hyvin sivusta, ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Ok värit, mutta toivoisin siistimmät käpälät.
Miellyttävä käytös.
19317/12 Riccarron Rico Enrico VET ERI1 SA PU2 VET ROP
9 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Erinomainen ryhti. Hyvä pään pituus, mutta pää
saisi olla pidempi. Ok purenta. Hyvä runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä turkki. Kaunis tan-väri.
Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu erittäin hyvin. Vähän löysyyttä huulissa.
40338/19 Vinkizz Avantgarde JUN ERI1
14 kk. Narttumainen juniori. Antaa aavistuksen matalan vaikutelman. Hyvä pään pituus ja ikään
sopiva vahvuus, mutta pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Hyvä kaula ja rinnan leveys.
Ikäisekseen hyvä runko, joka toivottavasti ei enää syvene. Hyvä luusto. Hyvä lantio ja häntä.
Liikkuu hyvin, mutta hieman löysästi edestä. Hieman kihara turkki. Hyvä käytös. Hyvä tan-väri.
LOLQ/067/19 Bollbölen Quimba NUO H
17 kk. Narttumainen. Saa tiivistyä rungoltaan. Hyvä pään pituus. Korkea otsa. Hyvät silmät ja
purenta. Hyvä kaula ja etuosa. Hyvä runko. Pitkä lanne. Sopivasti kulmautunut takaa. Hyvä luusto.
Iloisesti kannettu häntä. Takaliikkeet saisivat olla voimakkaammat. Selässä pehmeyttä. Turkissa
paljon ruskeaa. Yleisvaikutelma tänään ruskea.
12326/19 Sandberns Salma Hayek NUO EH1
20 kk. Narttumainen. Vankkarunkoinen. Antaa matalan vaikutelman. Narttumainen pää. Vaaleat
silmät. Vahva kaula. Täyteläinen runko. Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Hyvä
lantio ja häntä. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, leveästi edestä. Valkoinen väri puuttuu etujaloista.
Liikkeessä saisi olla enemmän voimaa.
12328/19 Sandberns Suzi Quatro NUO H
20 kk. Narttumainen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kapea runko ja hieman kuiva kunto.
Hyvä pää ja purenta. Vaaleat silmät. Kyynärpäät saisivat liittyä tiiviimmin runkoon.
Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Hyvä lantio ja häntä. Liikkeessä selkä elää.
Liikkuu melko tasapainoisesti sivusta, mutta hyvin leveästi ja löysästi edestä. Luusto voisi olla
vahvempi. Turkki ei parhaassa kunnossa tänään.
48893/19 Amazing Lashes Z Deikowej Doliny AVO ERI1 SA PN2 SERT VACA MVA
2,5 v. Narttumainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pään pituus, mutta pitkä loiva
otsapenger. Hyvä kaula, eturinta ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit.
Liikkuu erittäin hyvin. Hieman pehmeyttä selässä.
50584/14 Chic Choix Diamantina Von Zwiss AVO H
4,5 v. Narttumainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, mutta runko saisi olla leveämpi. Kapea pää.
Pitkä loiva otsapenger. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Pysty olkavarsi. Kääntää
etutassuja ulospäin. Hyvä askelpituus, mutta kapea ja leveä edestä. Valkoinen väri päässä häiritsee.
Esiintyy hieman hermostuneesti, mutta ok käsiteltäessä. Ruskea yleisväri tänään.
45259/18 Lecollinedicaro Querida AVO ERI1 SA PN3 VASERT
3,5 v. Narttumainen narttu, joka saisi olla tiiviimpi rungoltaan. Hyvä pää ja ilme. Hyvät silmät ja
purenta. Hyvä kaula ja runko. Hyvä rintakehä, mutta pitkä lanne. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä
luusto. Hyvä hännänkiinnitys, jota käyttää iloisesti ja joskus korkeasti. Hyvä turkki ja värimerkit.
Liikkuu hyvin sivusta ja edestä. Hieman pehmeyttä selässä. Miellyttävä käytös.
20324/17 Funatic Beauty Is The Beast VAL ERI2
3 v. Narttumainen narttu. Seistessä hyvä ylälinja. Hyvä pää, korvat ja silmät. Puutteellinen tan-väri
kasvoissa. Hyvä kaula, runko ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Saisi seistä napakammin

kintereillään. Hyvä lanne ja häntä. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä, mutta takaa saisi liikkua
voimakkaammin. Kasvojen väritys häiritsee kokonaiskuvaa.
52890/16 Riccarron Topaz VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
3 v. Narttumainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Kevytpiirteinen pää, jossa pitkä loiva
otsapenger. Hyvät silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä selkä, lantio ja
häntä. Hyvä karva ja värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta, edestä ja takaa. Miellyttävä käytös.
36502/11 Zweierteam Tomentella VET H
9 v. Erittäin hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Hyvä ylälinja. Hyvä pään pituus ja otsapenger.
Surullinen ilme. Löysää luomissa. Kasvojen väri häiritsee. Hyvä kaula. Kevyt eturinta. Hyvä runko.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta. Pitkä askel. Hyvä karvanlaatu. Tan-värit eivät ole
puhtaat. Surullista ilmettä lisäävät suuret korvat.

