
20200913 Kokkola R, NUMMELA JOUNI 

29328/18 Kaimon Gerheil Duncan AVO EH2 

4-vuotias uros, joka saisi esiintyä vapautuneemmin. Hyvä raajojen luusto ja mittasuhteet. Voimakas 

uroksen pää. Hieman pyöreät silmät, jotka saisivat olla tummemmat. Saksipurenta. Hyvä tumma 

suupigmentti. Hieman löysyyttä alahuulissa. Voimakas otsapenger. Vahva turkki, jossa hyvät värit. 

Voisi olla kulmautunut hieman paremmin molemmista päistä. Hyvä hännän asento sekä liikkeessä 

että seistessä. Liikkuu edestä hieman löysin rantein, hieman ahtaasti takaa. Tasapainoinen uros, joka 

tulee totuttaa paremmin käsittelyyn. 

12981/20 Savuawal Taiwaal AVO ERI1 SA PU2 SERT 

Tasapainoisesti rakentunut vahvaluustoinen 2-vuotias uros. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. 

Hyvät rungon linjat ja mittasuhteet. Hyvä pään profiili ja mittasuhteet. Oikea silmien muoto ja väri. 

Saksipurenta. Suupigmentti saisi olla tummempi. Hyväasentoiset korvat. Lupaava eturinta. 

Hyväkuntoinen karvapeite, jossa hyvä pituus. Selvärajaiset värimerkit. Häntä nousee aavistuksen 

korkealle liikkeessä. Reippaat liikkeet, joissa hyvä pituus. 

38753/17 Doremis Z-Nuutti Wiqq VAL ERI1 SA PU1 ROP 

3-vuotias hyväluustoinen, tasapainoisesti rakentunut uros. Hyvä pään profiili. Hyvät mittasuhteet. 

Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvät korvat. Saksipurenta. Suun pigmentti saisi olla tummempi. Hyvä 

etuosa, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja ja alalinja. Hyvä karvapeitteen pituus ja värimerkit. 

Häntä nousee hieman turhan korkealle liikkeessä. Sujuvat liikkeet. Energinen, reipas ja avoin 

esiintyminen. 

11504/18 Goldbear’s Felipe Massa VAL ERI2 PU4 

2,5 v. Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvä raajojen luusto ja mittasuhteet. Hyvä pään malli. Hyvä 

silmien muoto, väri saisi olla hieman tummempi. Hyväasentoiset korvat. Hyvä tumma 

suupigmentti. Tasapurenta. Hyvä etuosa, hieman jyrkkä lantio. Oikea-asentoinen häntä liikkeessä 

sekä seistessä. Hyvä karva ja väritys. Sujuva liike joka suunnasta. Reipas, ystävällinen 

esiintyminen. 

58586/11 Fridkullas Åiva VET ERI1 SA PU3 VET ROP 

Melkein 9 v. Erittäin hyvän tyyppinen ja tasapainoinen veteraani. Hyvä raajojen luusto ja rungon 

mittasuhteet. Hyvä pään vahvuus. Saksipurenta. Suupigmentti jo hieman vaalentunut. Oikea silmien 

muoto ja väri. Hyvät korvat. Hyvät rungon linjat sekä kulmaukset. Hyvä karvapeitteen pituus, värit 

voisivat olla hieman punertavammat. Reipas, ystävällinen esiintyminen. Liikkuu edelleen 

mallikkaasti hyvällä askelpituudella joka suunnasta. Reipas, hyväkuntoinen rotunsa edustaja, 

onnittelut omistajalle! 

11006/20 Alpweiden Nice To Be Jackpot JUN ERI1 

9 kk. Pieni, vankkarunkoinen, hyväluustoinen juniori, jolla narttumainen pää. Saksipurenta. Hyvä 

silmien muoto ja väri. Hyväasentoiset korvat. Lupaava eturinta ja etuosa. Hyvät rungon linjat. 

Reipas, ystävällinen esiintyminen. Häntä nousee hieman korkealle liikkeessä. Lupaavat liikkeet, 

joissa hyvä pituus. Vielä hieman löysyyttä ranteissa ja aavistus ahtautta takana. Tasapainoinen, 

erittäin lupaava narttu, joka tarvitsee vielä aikaa. 

35393/19 Esprada Brienne JUN EH2 

15 kk, hyväluustoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman antava juniori. Runkoon sopiva pään 

vahvuus. Saksipurenta. Hieman pyöreät silmät, jotka saisivat olla tummemmat. Hieman lyhyt 

olkavarsi. Riittävästi kulmautunut edestä, paremmin takaa. Etuliikkeessä vielä löysyyttä, antaa 

liikkeessä hieman takakorkean vaikutelman. Aavistus ahtautta takana.  

10790/19 Berndream’s Giant Of Hope NUO EH1 



1 v 9 kk. Vankkarunkoinen, hieman tuhdissa kunnossa oleva narttu. Hyvä raajaluusto ja rungon 

mittasuhteet. Tasapainoisesti kulmautunut. Narttumainen pää, joka voisi olla hieman vahvempi 

suhteessa runkoon. Saksipurenta. Hyvä suupigmentti. Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvät korvat. 

Hyvät rungon linjat. Hyvä karvapeitteen pituus, vaaleahkot värimerkit. Liikkuu hieman löysin 

rantein, takaliikkeessä hyvä pituus. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä, häntä nousee turhan 

korkealle liikkeessä. Hyväraaminen narttu, joka olisi enemmän edukseen hieman tiiviimmässä 

kunnossa. 

45046/18 Black Sabbatah Amzina Euforija AVO ERI1 SA PN2 SERT 

2,5-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen. Luusto voisi olla hieman vahvempi. Hyvin kulmautuneet 

raajat. Narttumainen pää, jossa hyvä profiili ja mittasuhteet. Oikea silmien muoto ja väri. Hyvät 

korvat. Saksipurenta. Suupigmentti voisi olla hieman tummempi. Hyvä ylä- ja alalinja. Vahva 

karvapeite. Vaaleahkot värimerkit. Tarkkaavainen, ystävällinen esiintyminen. Sujuvat liikkeet, 

joissa hieman löysyyttä ranteissa. Erinomainen hännän asento sekä liikkeessä että seistessä. 

44406/17 Divabernina Because I Dream AVO ERI2 SA PN3 VASERT 

3-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen. Luusto voisi olla hieman vankempi. Hyvät rungon mittasuhteet 

ja rungon linjat. Narttumainen pää, jossa hyvä profiili ja mittasuhteet. Kuono voisi olla hieman 

täyttyneempi silmien alta. Saksipurenta. Suupigmentti voisi olla hieman tummempi. Hyvä silmien 

muoto ja väri. Hyvä eturinta. Hyvä karvapeite ja väritys. Vielä hyvä hännän asento liikkeessä ja 

seistessä. Energinen, ystävällinen esiintyminen. Hieman löysyyttä etuosassa, taka-askeleessa hyvä 

pituus ja riittävä voimakkuus. 

31952/16 Eoszline Lisbeth AVO ERI3 

4-vuotias. Erittäin hyvän tyyppinen. Sopivaluustoinen. Hyvät rungon mittasuhteet omaava. 

Narttumainen pää. Saksipurenta, suupigmentti saisi olla tummempi. Hyvät tiiviit huulet. Hieman 

pyöreät silmät, jotka saisivat olla hieman tummemmat. Hyvät korvat. Hyvä eturinta. Hyvä ylä- ja 

alalinja sekä kulmaukset. Erinomainen hännän asento liikkeessä. Liikkuu sujuvasti hyvällä 

askelpituudella. Hyvä karvapeitteen pituus, vaaleahkot värimerkit. 

20329/17 Funatic Bad Hair Day AVO EH 

3-vuotias. Tasapainoisesti rakentunut, keskivahva narttu, joka saisi olla hieman vankempi 

luustoltaan. Narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hieman pyöreät, mutta tummat silmät. 

Hyvät korvat. Saksipurenta. Suupigmentti saisi olla tummempi. Hyvä eturinta ja rintakehän 

tilavuus. Hyvät rungon linjat. Hyvä karvapeitteen pituus, vaaleahkot värimerkit. Etuliikkeessä vielä 

löysyyttä sekä ahtautta takana. Ylälinja vielä hieman levoton liikkeessä. Saisi esiintyä 

itsevarmemmin. 

11563/19 Kaimon Gerheil Golden Miss Pink AVO EH 

2-vuotias, vankkarunkoinen narttu, joka saisi esiintyä hieman vapautuneemmin. Hyvä pään profiili. 

Saksipurenta. Hyvä suun pigmentti. Hyvä silmien muoto ja väri. Vahva kuono-osa. Hyvä vahva 

etuosa. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Hyvä karva ja vaaleahkot värimerkit. 

Häntä nousee turhan korkealle liikkeessä. Riittävä askelpituus. Selkä elää hieman liikkeessä. Koira 

olisi enemmän edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa. 

47650/17 Kultaruskan El Escada AVO ERI4 

3-vuotias, vankkarunkoinen ja -luustoinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu. Narttumainen 

pää. Saksipurenta. Suupigmentti saisi olla tummempi. Hyvä silmien muoto ja väri, hyvät korvat. 

Turhan tyhjä edestä. Kääntää eturaajoja ulospäin. Hieman pehmeä ylälinja. Riittävästi kulmautunut 

edestä, paremmin takaa. Hyvä karvapeite vaaleahkoin merkein. Oikea hännän asento liikkeessä. 

Liikkeessä hieman löysyyttä ranteessa ja ahtautta takana. Selkä vielä hieman levoton liikkeessä. 

Saisi esiintyä hieman itsevarmemmin ja vapaammin. 

51478/15 Ronetta’s Diamond Girl AVO H 



4-vuotias keskivahva kokonaisuus. Saisi olla kauttaaltaan tyypillisempi. Sopivat rungon 

mittasuhteet. Turhan pysty lapa. Saksipurenta. Suupigmentti saisi olla tummempi. Silmät saisivat 

olla tummemmat. Eturinnan tulisi olla huomattavasti vahvempi. Turhan kapea edestä. Niukasti 

kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa. Liikkuu kovin löysästi edestä, hieman ahtaasti takaa. 

Oikea hännän asento liikkeessä. 

35080/16 Divabernina All-Time Dream VAL ERI1 SA PN1 VSP 

4-vuotias. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, jonka luusto voisi olla hieman vahvempi. Hyvät rungon 

mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Saksipurenta. Suupigmentti 

saisi olla tummempi. Hieman pyöreät silmät, joissa hyvä väri. Hyvä eturinta. Kääntää hieman 

eturaajojaan ulospäin. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvät rungon linjat. Oikea hännän asento 

liikkeessä. Sujuvat liikkeet, joskin hieman löysyyttä ranteissa. Reipas, ystävällinen esiintyminen. 

17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq VET ERI1 VET VSP 

10-vuotias, vielä pirteästi esiintyvä veteraani, jolla ikä jo vähän näkyy rungossa. Kuitenkin hyvät 

mittasuhteet. Hyväluustoiset raajat. Hyvänmallinen nartun pää, jossa hyvänmuotoiset ja -väriset 

silmät. Edelleen saksipurenta. Suupigmentti jo hieman haalistunut. Ikäisekseen hyvä eturinta. 

Normaalisti kulmautuneet raajat. Ikäisekseen hyvä karva ja sopivat värimerkit. Liikkuu ikäisekseen 

reippaasti ja arvokkaasti. Hyväkuntoinen veteraani, joka olisi enemmän edukseen hieman 

tiiviimmässä kunnossa. 


