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UROKSET 
 
CIKITITA SUPER MOON ECLIPSE FI10607/16 
Iloinen ja urosmainen, erittäin hyvät mittasuhteet. Sopiva luuston vahvuus. Pitkä pää, pienet tummat 
silmät. Isot korvat. Loiva otsapenger. Hieman ulkokierteiset eturaajat. Hyvä eturinta. Ylälinjassa vielä 
pehmeyttä. Hyvä takaosa ja häntä. Karhea karvapeite mutta tänään kovin kuollutta ja avointa. Liikkuu 
iloisesti, hieman epävakaasti. 
JUN ERI1 
 
JASKARIN LIGHT A FIRE SE34915/2015 
Sopivan kokoinen, tasapainoinen ja ryhdikäs uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hieman vaaleat silmät., 
muuten hyvä pää. Kookkaat hyvin kiinnittyneet korvat. Sopiva luusto. Hyvä eturinta. Kaunis ylälinja. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Karkea, hyvälaatuinen karvapeite. Hyvät tasapainoiset liikkeet. 
NUO ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP 
 
MERICORUN TOBLERONE FI35803/13 
POISSA 
 
ENOMIS ROCKING AROUND THE WORLD FI31869/14 
Tanakkarunkoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet rungossa. Turhan lyhyt pää; erityisesti kuono-osaltaan. 
Turhan pyöreät vaaleat silmät. Isot korvat. Etuosan tulisi olla voimakkaammin kulmautunut ja eturinnan 
selvempi. Ryhdikäs ylälinja, riittävät takakulmaukset. Turkin tulisi olla karkeampaa laadultaan. Esiintyy 
hienosti, hieman jäykät etuliikkeet. 
VAL ERI3 
 
JASKARIN SALVATORE FI50719/14 
Ryhdikäs, erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros. Sopiva luuston vahvuus. Loiva otsapenger. Hyvät 
tummat silmät, isot korvat. Sopiva luusto. Lyhyt suora olkavarsi. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Hyvä häntä. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu ryhdikkäästi, hieman jäykästi edestä.  
VAL ERI1 SA PU2 VARACA 
 
MELUKYLÄN KARAM-B-OLA FI43857/14 
Sopivankokoinen, rungoltaan matala ja syvä. Erittäin hyväilmeinen pää. Tummat silmät, hyvät korvat. Lyhyt 
olkavarsi. Sopiva luusto. Painuu hieman edestä, ylälinja voisi olla suorempi. Hyvä takaosa ja hännän 
kiinnitys. Erinomainen karkea karvapeite. Liikkuu ryhdikkäästi, hieman jäykästi edestä. 
VAL ERI2 SA PU3 
 
 
NARTUT 
 
AVOCATION KISSING SANTA CLAUS FI11636/16 
Iloinen, rungoltaan pitkä narttu, joka saa vielä syvetä rintakehältään. Sopiva luusto. Kaipaa lisää eturintaa. 
Pitkä pää, hieman vaaleat silmät. Suuret korvat. Ryhdikäs ylälinja, hyvin kiinnittynyt häntä ja hyvin 
kulmautunut takaosa. Erinomainen karkea karvapeite. Vielä epävakaat etuliikkeet. 
JUN ERI2 
 
MILLHOUSE’S WICKED WITCH FI55044/15 
Oikeankokoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kuono saa vielä voimistua. Hieman vaaleat silmät. 
Hieman pehmeyttä korvissa. Kaunis ryhdikäs ylälinja. Hieman suora olkavarsi ja eturinta saa voimistua. 



Sopiva luusto. Hyvä takaosa. Hyvin kiinnittynyt mutta turhan kiertynyt häntä. Turkki saa karheutua. Liikkuu 
iloisesti, vielä epävakaasti edestä. Hyvin mallikas sivukuva. 
JUN ERI1 
 
REIMIN GUNS AND ROSES FI30458/16 
Vielä kauttaaltaan löysä ja luonteeltaan epävarma narttu. Hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää. Hyvät 
silmät, pitkät korvat. Etuosa tulisi olla voimakkaammin kulmautunut. Kaipaa eturintaa. Pehmyt ylälinja. 
Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Karkea, hieman avoin karvapeite. Kovin epävakaat etuliikkeet. Aivan liian 
pitkät kynnet, jotka tulee ensi tilassa työstää. Tarvitsee lisää harjoitusta ja kokemuksia. 
JUN EH3 
 
ANEMONENIITYN GERBERA FI34202/15 
Pirteästi esiintyvä narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kovin suuret, leveät korvat. Hieman vaaleat silmät ja 
kuono voisi olla tukevampi. Ryhdikäs ylälinja. Hieman lyhyt olkavarsi. Kaipaa lisää eturintaa. Hyvä takaosa ja 
hännänkiinnitys. Turkin tulisi laadultaan olla karkeampaa. Liikkuu iloisesti, hieman epävakaasti edestä. 
NUO ERI3 
 
MELUKYLÄN SUPERTAHTI FI36266/15 
Hyvin rakentunut, tasapainoinen narttu. Mittasuhteiltaan erittäin hyvä. Erittäin hyväilmeinen, 
narttumainen pää. Ihanat tummat silmät. Syvä rintakehä ja hyvä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Ryhdikäs 
ylälinja, joka painuu hieman sään kohdalta. Hyvä takaosa ja häntä. Erinomainen karkea karvapeite. Liikkuu 
hyvin, hieman epävakaasti edestä.  
NUO ERI1 SA PN2 SERT CACIB 
 
REIMIN BLACK ROSE FI34941/15 
Ryhdikäs ja iloinen, hyvin rakentunut narttu, joka näyttäisi paremmalta uudessa karvapeitteessä. Hieman 
pyöreät silmät. Korvat saisivat tosin olla pienemmät. Hyvä luusto ja rintakehä. Hyvä takaosa ja 
hännänkiinnitys. Ylälinja tulisi liikkeessä olla vakaampi. Liikkuu hyvin. Hieman laskeva kuono. 
NUO ERI2 
 
AHOVIRRAN CONSUELA FI14023/13 
Erittäin hyvä narttu, kookkaan puoleinen. Tasapainoisesti rakentunut. Erittäin hyväilmeinen pää, jossa hyvä 
pituus. Hyvät korvat. Kaunis ylälinja. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvä rintakehä. Sopiva luusto. Tänään turhan 
tukevassa kunnossa esitetty ja vielä turhan voimakkaasti nypitty alas. Erittäin hyvät liikkeet ja esiintyy 
hyvin. Tulkaa uudelleen paremmassa kunnossa. 
AVO ERI1  
 
ARMIRELLI FUNNY BUSINESS FI17749/14 
Sopivan kokoinen, narttumainen, jolla erittäin hyvät mittasuhteet rungossa. Kuono saisi olla pidempi. 
Tummat silmät. Lyhyt, suora olkavarsi. Hyvä rinnan syvyys. Tanakka runko. Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. 
Karkea karvapeite, mutta kaipaa pohjavillaa. Kovin epävakaat etuliikkeet, mutta iloinen meininki. 
AVO ERI2 
 
VILIJOKKUS MERIKEIJU FI15054/15 
POISSA 
 
SURELY LIGHTN STRIKES TWICE FI43478/14 
Erittäin hyvät mittasuhteet, hyvin narttumainen. Olemukseltaan ryhdikäs. Hyväilmeinen pää. Sopiva luusto. 
Lyhyt olkavarsi ja eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä rinnan syvyys. Seistessä kaunis ylälinja. Hyvin 
kiinnittynyt häntä. Hyvä karkea karvapeite. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
VAL ERI1 SA PN3 VARACA 
 



TERHIERIN IBIZA HIPPIE FIN45757/08 
Hyvin sopusuhtainen, hyvässä kunnossa esitetty 9-vuotias narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Kaunis ryhdikäs 
ylälinja. Hyvä eturinta, rintakehän syvyys ja pituus. Hyvin kulmautunut takaa. Erinomainen hännänkiinnitys. 
Karkea karvapeite, ei tänään parhaassa kunnossa. Hyvät liikkeet. 
VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET 
 
 
 
 


