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FI29639/19 Berondan Forrest Gump AVO ERI2
2v, maskuliininen uros. Koon alarajalla. Antaa matalan vaikutelman. Hyvä ylälinja. Hyvä 
urosmainen pää. Hyvät silmät ja purenta. Pysty lapa ja kaula voisi olla pidempi. Hyvä 
rinnanleveys. Tilava runko. Hyvä rintakehä. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja 
käpälät. Hyvä ? ja häntä. Hyvä askelpituus. Hieman ahdas takaa ja löysyyttä edessä. Hyvä
turkki ja värimerkit. Syvä tan-väri. Hyvä käytös. Tähän voimakkuuteen tarvitsisi hieman 
lisää raajakorkeutta.
FI39630/19 Maroussia Zz Top AVO ERI1 SA PU1 SERT FI MVA VSP
2v 3kk. Maskuliininen uros. Saisi olla tiiviimpi rungoltaan. Hyvä ylälinja. Urosmainen pää. 
Hyvät silmät ja purenta. Kirsupigmentti saisi olla mustempi. Hyvä kaula. Hyvä pitkä 
rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä lantio ja häntä. 
Liikkuu tasapainoisesti sivusta, hieman ahtaasti takaa. Hyvä turkki. Kasvojen tan-merkit 
voisivat olla kirkkaammat. Hyvä käytös. Saisi liikkua ”napakammin”
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico POISSA
EST-03100/20 Pajumäe Masha JUN H
1v, vielä pentumainen juniori. Selvä sukupuolileima. Koon alarajalla. Kauttaaltaan kevyt. 
Hyvät mittasuhteet. Kevytpiirteinen narttumainen pää. Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta
ja korvat. Hyvä kaula. Kapea eturinta. Vielä kevyt runko. Tasapainoiset kulmaukset. Luusto
saisi olla vahvempi. Jyrkkä lantio ja korkea hännänkiinnitys ja häntä. Liikkuu hyvin sivusta 
ja takaa, löysästi edestä. Lupaava turkki. Syvä tan-väri. Toisesta etutassusta puuttuu 
valkoinen. Viehättävä käytös.
FI26730/20 Zweierteam Ficaria JUN EH1
16 kk. Feminiinen juniori. Hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Hyvät silmät, korvat
ja purenta. Kirsu saisi olla mustempi. Hyvä kaula ja rinnanleveys. Lupaava runko. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin sivusta, ahtaasti takaa. 
Korkealle kiinnittynyt turhan iloisesti kannettu häntä häiritsee muuten oikeaa 
kokonaisuutta. Hyvä käytös. Hyvä turkki. Syvä tan-väri.
FI29637/19 Berondan Felicia´s Heritage AVO ERI1 SA PN1 ROP
2v feminiinen narttu. Koon alarajalla. Sopiva vahvuus ja hyvä ylälinja. Narttumainen pää. 
Hieman raskaat korvat. Hyvät silmät ja purenta. Kirsu saisi olla mustempi. Pysty lapa ja 
lyhyt kaula. Ok eturinta. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja käpälät. 
Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin sivusta, hieman ahtaasti takaa. Nostaa ajoittain 
häntäänsä. Hyvä turkki ja värimerkit. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
FI22895/17 Fridkullas Born To Be Beautiful AVO ERI2
4v, iloisesti esiintyvä narttu, jolla hyvä sukupuolileima. Saisi olla tiiviimpi rungoltaan. 
Narttumainen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Pysty lapa. Kevyt eturinta. Hyvä 
runko. Hieman pitkä lanne. Voimakkaasti kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 
lantio ja häntä. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, löysästi edestä. Kihartava ?turkki. Hyvät 
värimerkit. Ihastuttava temperamentti.
FI12326/19 Sandberns Salma Hayek AVO EH3
3v. Feminiinen narttu. Pienikokonen, alle koon alarajan. Vankkarunkoinen ja antaa matalan
vaikutelman. Vahva narttumainen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Kirsu saisi olla 
mustempi. Vahva kaula. Täyteläinen eturinta. Lyhyt olkavarsi. Tilava runko. Hyvin 
kulmautunut takaa. Hyvä matala ? Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä lantio ja häntä. Liikkeessä 
vajoaa hieman eteen ja vaikuttaa takakorkealta. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, löysästi 
edestä ja kääntää etutassua sisään. Hyvä turkki ja käytös


