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FI54544/20 Taikanallen Ambassador Of The Arctic Ocean PEN 
Ikäisekseen hyvä koko ja oikeat rungon mittasuhteet. Kokonaisuudessaan vielä kapealinjainen 
pää. Kuono-osassa sopiva pituus, mutta saisi olla täyteläisempi silmien alta sekä otsapenger 
hieman selkeämpi. Hyvä raajaluuston voimakkuus. Hyvät, suorat eturaajat. Kokoon sopiva runko, 
leveä reisi. Hieman jyrkkä lantio, jota pyöristää liikkeessä. Haluaa suurelta osin peitsata 
takaliikkeiden osalta. Miellyttävä käytös. Valitettavasti löytyy vain yksi kives tänään. 

FI37763/20 Mettänpeikon Osmo Ottinen JUN EH1 
Riittävän raajakorkeuden omaava uros, jolla hyvä kallo-osa ja oikeinsijoittuneet kookkaat korvat. 
Selvä otsapenger. Riittävä kaulapituus. Toivoisin viistomman olkavarren. Vahva raajaluusto. 
Kääntää eturaajojaan ulospäin seistessä. Riittävä rintakehän pituus. Lyhyt lantio, korkea 
hännänkanto liikkeessä. Hyvät välimerkit. Miellyttävä käytös. Liikkuu leveästi edestä, ylälinjan 
tulee tiivistyä.

FI47282/19 Bemondon Fantastic Captain´s Boy JUN ERI1 SA PU2 VASERT 
Erinomaiset rungon mittasuhteet omaava maskuliininen uros, jolla oikea rodunomainen ylälinja niin 
seistessä kuin liikkeessä. Hieno uroksen pää rodunomaisin yksityiskohdin. Vahva kaula, selvä 
sekä. Hyvinkulmautunut ja rakentunut edestä. Rintakehä voisi olla pidempi. Hyvä takaosa, leveä 
reisi. Kaunis karvapeite. Liikkuu tehokkaasti oikealla askelmitalla. Miellyttävä käytös. Kaunis 
hännänkanto liikkeessä.

FI16761/20 Goldbern´s Magic Star Storm NUO H 
Pienehkö uros, jolla saisi olla korostuneempi sukupuolileima. Oikeat pään linjat oikealla 
otsapenkereellä. Riittävän maskuliininen ilme, etukulmauksia tulisi olla enemmän. Kokoonriittävä 
raajaluuston voimakkuus. Hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös. Korkea hännänkanto liikkeessä. 
Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä.

FI41714/18 Zweierteam Carpinus AVO ERI1 SA SERT PU1 FI MVA ROP 
Maskuliininen. Oikeat rungon mittasuhteet omaava uros. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä, vahva 
kuono-osa. Hieno alaleuka. Hyvinkulmautunut ja rakentunut edestä, vahva raajaluusto, kokoon 
sopiva runko. Ylälinja saisi olla tiiviimpi. Hyvä vahva, matala kinner. Erinomainen leveä reisi. Ideaali 
karvapeitteen laatu, viimeistelty näyttelykunnostus. Hyvä häntä. Liikkuu oikealla ulottuvuudella 
sivusta.

FI58586/11 Fridkullas Åiva VET ERI1 SA PU3 ROP-VET 
Erinomaisessa fyysisessä kunnossa oleva, hyvällä askelmitalla oleva, rungon mittasuhteiltaan 
aavistuksen matala uros. Kaunis pään profiili. Vahva kaula. Hyvä eturinta. Erinomainen 
karvapeitteen laatu huomioiden ikä. Oikean hännänkanto liikkeessä. Parhaimmillaan liikkeessä.

FI16756/20 Goldbern´s Magic Star Flash JUN EH2 
Feminiininen, ylälinjaltaan vielä pentumaisen pehmeä. Riittävä raajakorkeus. Toivoisin kuono-osan 
hieman täyteläisemmäksi silmien alta. Hyvä raajaluusto. Eturinta saisi olla korostuneempi, toivoisin 
pidemmän rintakehän. Hyvä, leveä reisi. Miellyttävä käytös. Korkea hännänkanto liikkeessä, liikkuu 
yhdensuuntaisesti edestä. Tarvitsee aikaa.

FI53822/20 Mettänpeikon Pimi-Ö JUN ERI1 
Feminiininen, riittävän raajakorkeuden omaava narttu, jolla hyvä tiivis ylälinja niin seistessä kuin 
liikkeessä. Hyvä kallo-osa ja otsapenger. Kookkaat, hieman raskaat korvat. Toivoisin viistomman 
olkavarren. Kokonaisuudessaan vielä kapea rungoltaan. Hyvinrakentunut takaa. Hyvä 
hännänkanto liikkeessä. Liikkuu oikealla ulottuvuudella sivusta. 

FI45011/19 Beauty On Earth Lola Amzina Euforija AVO EH3 
Feminiininen. Oikea ylälinja, mutta toivoisin hieman lisää raajakorkeutta. Hyvä kallo-osa. Riittävä 
otsapenger. Toivoisin korostuneemman eturinnan. Hyvä raajaluuston voimakkuus. Ei tänään aivan 
parhaassa karvapeitteessä. Toivoisin kootummat käpälät. Miellyttävä käytös, korkeahko häntä 
liikkeessä. Liikkuu hyvin takaa, ylälinja saisi olla tiiviimpi liikkeessä.

FI40116/16 Goldbear´s Disney AVO ERI1 SA SERT PN1 FI MVA VSP 
5-vuotias. Riittävän raajakorkeuden omaava narttu, jolla rodunomainen pää ja ilme 
kokonaisuudessaan. Hyvä vahva kaula. Hyvä eturinta. Voimakas raajaluusto. Hyvinkulmautunut 
takaa. Oikea karvapeitteen laatu viimeistelty näyttelykunnostus. Hieman pehmeyttä ranteissa. 
Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Ulkokierteisyyttä etuliikkeissä. 

FI47650/17 Kultaruskan El Escada AVO ERI2 SA PN2 VARASERT 
Oikeat rungon mittasuhteet omaava. Hyvä kallo-osa. Kookkaat, raskaat korvat. Hyvä ilme. 
Olkavarsi voisi olla hieman viistompi. Hyvä eturinta ja runko. Kokoonsopiva raajaluuston 



voimakkuus. Hieman jyrkkä lantio, riittävä polvikulmaus. Oikeanlaatuinen karvapeite. Liikkuu 
tasapainoisesti. Ylälinja saisi olla tiiviimpi liikkeessä.



