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sininen
UROKSET
AVOINLUOKKA
Blue Cyrrus Oldstone Margarejro 34178/09
3-vuotias. Hyvänkokoinen uros, jolla oikea sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet ja voima. Hyvät
pään linjat. Kuononselkä saisi olla suorempi. Hyvä huulikulma, mutta melko runsaat huulet.
Erinomainen kirsu. Syvällä sijaitsevat väriin sointuvat silmät. Hyvä eturinta. Erinomainen runko.
Paremmin kulmautunut takaa, kun edestä. Hieman jyrkkä lantio. Välillä pihtikinttuinen takaraajojen
asento. Hieman ahtaat takaliikkeet. Kyynärissä löysyyttä. Hyvä sivuliike. Erinomaiset käpälät.
Valitettavasti tasapurenta ja osa alaetuhampaista jopa alapurennassa. Purenta tiputtaa palkintosijaa.
AVO T
Saradane’s Karmas Law 22907/08
4-vuotias reilusti alle 80cm korkea uros. Kauniit pään linjat. Erittäin hyvä huulikulma ja huulet.
Hyvä ilme. Lyhyt kaula. Niukka eturinta. Voimakkaammin kulmautunut takaa, kun edestä. Suora
selkä. Alalinja nousee melko voimakkaasti. Hyvät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisin liikkein.
Takaliikkeissä voisi olla enemmän tehoa. Ystävällinen käytös. Koira hylätään alamittaisuuden takia.
AVO HYL
VALIOLUOKKA
Bonel Öinen Kulkuri 16552/09
Lähes 3-vuotias. Hyvänkokoinen valiouros, jolla hyvä sukupuolileima. Hyvät pään linjat. Pää voisi
olla kokonaisuutena hieman pidempi. Erinomainen kirsu. Hyvä huulikulma ja huulet. Erinomainen
kaula. Eturinta saisi olla voimakkaampi, kuten myös etukulmaukset. Erinomaiset raaja-asennot ja
käpälät. Erinomainen runko. Hieman pitkä lanne ja jyrkkä lantio. Yhdensuuntaiset liikkeet.
Takaliikkeessä saisi olla enemmän tehoa. Rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
NARTUT
VALIOLUOKKA
Bonel Ä-Yön Tia-Maria 52858/08
3-vuotias. Oikean kokoinen. Kauniit mittasuhteet. Upea ryhti, sekä oikea sukupuolileima. Pään
linjat saisivat olla yhdenmukaisemmat. Erinomainen pään pituus ja huulikulma. Kaunis kaula ja
ylälinja. Eturinta voisi olla hieman voimakkaampi ja olkavarsi viistompi. Erinomainen raajaluusto
ja raaja-asennot, sekä käpälät. Hyvin kulmautunut takaa. Hieman jyrkkä lantio. Kauniit liikkeet joka
suunnasta. Rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP

Genedda Genius Loci 46330/07
4,5-vuotias. Hyvänkokoinen, mutta turhan pitkärunkoinen narttu. Erinomaiset pään linjat ja
huulikulma, sekä kirsu. Hyvät silmät. Kaunis kaula. Riittävä eturinta. Hyvä raajaluusto. Paremmin
kulmautunut takaa, kuin edestä. Erinomainen runko, turhan pitkä lanne. Erinomaiset käpälät.
Liikkuu hyvin takaa, mutta kerii edestä. Hyvä askelpituus, toivoisin takaliikkeeseen enemmän
tehoa. Ystävällinen käytös.
VAL EH3
Saradane’s Heart V Actable 43415/06
5,5-vuotias oikeankokoinen feminiini narttu. Hyvät pään linjat. Erinomainen ilme. Purenta ok,
joskin hampaat kuluneet. Kaunis huulikulma. Tummat silmät. Kuono-osa jää turhan kapeaksi.
Kaunis kaula. Hyvä ylälinja ja eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto, erinomaiset käpälät. Hieman
turhan pitkä runko. Hyvät kulmaukset Yhdensuuntaiset liikkeet. Erinomainen askelpituus.
Rauhallinen käytös.
VAL ERI2

musta ja harlekiini
UROKSET
PENTULUOKKA
Jättiläisen Ölkky Xe 40075/11
7kk vanha, hyvin kehittynyt uros pentu. Ikäisekseen jo varsin hyvät päänlinjat, sekä pään pituus.
Purenta ok. Tässä kehitysvaiheessa otsapenger jää melko niukaksi. Lupaavat huulet ja ilme. Ikään
sopiva eturinta ja rintakehä. Erittäin lupaava raajaluusto. Hyvät käpälät. Kaunis ryhti. Paremmin
kulmautunut takaa, kuin edestä. Liikkuu varsin hyvin. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Pohjaväri
saisi olla selkeämmin valkoinen. Erittäin ystävällinen käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
C’mon Just So Chic 40269/11
PEN POISSA
Genedda Toto Caeloerrat 40687/11
7kk vanha tasaisesti kehittynyt narttupentu, jolle toivoisin pidemmän pään. Tummat silmät. Purenta
ok. Erinomainen kirsu. Päänlinjat tarvitsevat aikaa. Kuono saa voimistua. Hyvä kaula. Ikään sopiva
eturinta, sekä rintakehä. Kauniit käpälät ja lupaava raajaluusto. Hyvin kehittynyt rintakehä.
Takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Kinnerahtaat takaliikkeet. Sivuliikkeen rytmi löytyy
jo ajoittain. Ystävällinen käytös. Silmänympärys pigmentti saisi olla voimakkaampi.

PEN1
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Coladan Hupu 23413/11
10kk vanha. Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori, jolla lupaavat pään linjat, sekä pituus. Kuono-osa
tarvitsee reilusti aikaa. Syvällä sijaitsevat silmät ja ala-luomissa vielä löysyyttä. Kaunis kaula. Tässä
kehitysvaiheessa vielä tyhjä eturinta. Hyvä raajaluusto ja raaja-asennot, sekä käpälät. Rintakehä
saisi olla syvempi. Pitkä lanne. Vatsalinja nousee vielä voimakkaasti. Yhdensuuntaiset liikkeet.
Lupaava sivuliike rytmin löytyessä. Ystävällinen käytös.
JUN EH2
Jättiläisen Ädjutant 20864/11
10kk vanha. Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori, jonka päänlinjat tarvitsevat vielä aikaa. Turhan
löysät huulet. Tummat syvällä sijaitsevat silmät ja alaluomissa vielä löysyyttä. Erinomainen kirsu,
hyvä kaula. Ikään riittävä eturinta, mutta rintakehä saisi olla syvempi. Pitkä lanne. Lupaava
raajaluusto, kauniit käpälät. Turhan jyrkkä lantio. Hieman kinnerahtaat takaliikkeet, muuten hyvä
liikunta. Rauhallinen käytös.
JUN EH1
NUORTENLUOKKA
Black Terminator’s Dreamer Man 54296/10
NUO POISSA
AVOINLUOKKA
Anxious Galevala 14042/09
3-vuotias hyvän kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja voima, sekä ryhti. Varsin hyvät pään
linjat. Hyvä huulikulma, kaunis kaula. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Erinomainen raajaluusto,
kauniit käpälät. Erinomainen rintakehä. Hyvä lanne. Turhan jyrkkä lantio. Yhdensuuntaiset liikkeet.
Hyvä askelpituus edessä, takapotkussa saisi olla enemmän voimaa. Ystävällinen, mutta varsin
vallaton käytös. Valitettavasti tasapurenta ja osa hampaista epätasaisessa rivissä.
AVO EH1
VALIOLUOKKA
Jättiläisen X-Elliot Gb 40748/09
VAL POISSA
VETERAANILUOKKA
Anxious Davidson Harley 13922/04
8-vuotias veteraaniherra, joka esitetään erinomaisessa kunnossa. Varsin hyvät pään linjat. Edelleen
hyvä purenta. Kaunis ilme. Erinomainen ylälinja, kaunis eturinta. Erittäin hyvä raajaluusto. Kauniit

käpälät. Kauniisti kulmautunut. Yhdensuuntaiset liikkeet. Liikkuu kauniisti sivusta. Koiran ikä
näkyy jo siinä, että sen takaosa tärisee. Rauhallinen käytös.
VET ERI1 ROP-VET
NARTUT
NUORTENLUOKKA
Anxious Halley’s Comet 17881/10
Lähes 2-vuotias narttu, jolla selkeä sukupuolileima. Hyvät pään linjat. Toivoisin paremman
pigmentin niin huuliin, kuin silmänympäryksiin. Hieman huolestuneelta vaikuttava ilme. Purenta
ok. Huulikulma saisi olla parempi. Hyvä kaula, eturinta, selkälinja. Erittäin hyvä raajaluusto. Ok
käpälät. Alalinja nousee turhan voimakkaasti. Turhan jyrkkä lantio. Sujuvat liikkeet. Rauhallinen
käytös.
NUO EH3
Anxious Highland Queen 17879/10
Lähes 2-vuotias harlekiini narttu, joka tarvitsee vielä aikaa. Jo varsin hyvät pään linjat. Kaunis ilme
ja huulikulma. Purenta ok. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä raajaluusto. Paremmin kulmautunut
takaa, kuin edestä. Hyvä selkälinja. Vatsalinja nousee vielä voimakkaasti. Kauniit käpälät. Hyvä
väri. Turhan jyrkkä lantio. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeissä turhaa löysyyttä. Sivulta katsottaessa
koira nostaa eturaajoja korkealle ja takaliikkeessä saisi olla enemmän tehoa. Ystävällinen käytös.
NUO H
Black Terminator’s Dry Ice 54298/10
16kk vanha voimakasrakenteinen narttu, jolla saisi olla pidempi kuono-osa ja voimakkaampi
otsapenger. Tällä hetkellä voimakkaasti näkyvät vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Purenta ok.
Turhan löysät huulet. Kaunis ylälinja. Ikään sopiva eturinta. Erittäin voimakas raajaluusto. Kauniit
käpälät. Hyvä alalinja. Paremmin kulmautunut takaa, kuin edestä. Etuliikkeissä vielä löysyyttä,
mutta muuten varsin lupaavat liikkeet. Ystävällinen käytös.
NUO EH1
Mi’havana Final Fantasy 27785/10
20kk vanha narttu, jolla kauniit mittasuhteet ja erinomainen sukupuolileima. Lupaavat pään linjat ja
huulikulma. Kaunis ilme, mutta alaluomissa vielä löysyyttä. Purenta ok. Hyvä kaula. Eturinta
tarvitsee vielä aika ja rintakehä saisi olla syvempi. Kokoon sopiva raajaluusto. Kauniit raaja-asennot
ja käpälät. Kulmaukset saisivat kokonaisuudessaan olla voimakkaammat ja lantio tässä vaiheessa
turhan jyrkkä. Lupaava askelpituus edessä, mutta takaliike jää tänään voimattomaksi. Ystävällinen
käytös.
NUO EH2
AVOINLUOKKA
Anxious Geraldine 14046/09
AVO POISSA
Magic Alaunt Gimma 45587/09

2,5-vuotias pienikokoinen narttu, joka tänään jännittää kovasti kehätapahtumia. Erinomainen
sukupuolileima. Kauniit pään linjat. Hyvät kulmakaaret. Kauniit silmät. Purenta ok. Kaunis
huulikulma ja huulet. Hyvä ylälinja. Turhan lyhyt olkavarsi. Hyvä eturinta. Kokoon sopiva
raajaluusto. Hyvä rintakehä ja lanne. Paremmin kulmautunut takaa, kuin edestä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, mutta tippuu liikkuessaan voimakkaasti eteen. Tarvitsee lisää itsevarmuutta.
AVO H
Saradane’s Lil Myy Danemanian 57505/09
2,5-vuotias pienikokoinen siro narttu. Kauniit pään linjat, mutta pää saisi olla pidempi ja kuono-osa
selkeästi voimakkaampi. Purenta ok. Tummat silmät. Erinomainen kirsu. Kaunis ylälinja. Niukka
eturinta. Kevyt luusto. Hyvät käpälät. Rintakehä voisi olla syvempi ja vatsalinja nousee
voimakkaasti. Pitkä lanne. Paremmin kulmautunut takaa, kuin edestä. Liikkuu kauniisti hyvällä
askelpituudella, joskin löysin kyynärpäin. Seisoo koko arvostelun ajan häntä koipien välissä, mutta
koiran voi käydä läpi. Tarvitsee lisää itsevarmuutta.
AVO H
VALIOLUOKKA
Anxious French Kiss 38990/07
4-vuotias pienikokoinen, mutta riittävän voimakas narttu. Hieman pitkän vaikutelman antava.
Varsin hyvät pään linjat, otsapenger saisi olla voimakkaampi. Hyvä huulikulma ja huulet. Kaunis
kaula. Hyvä eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto. Pitkä rintakehä. Hyvä lanneosa. Paremmin
kulmautunut takaa, kuin edestä. Kauniit käpälät. Turhan jyrkkä lantio. Liikkuu erinomaisesti
hyvällä askelpituudella. Hyvä käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
VETERAANILUOKKA
Anxious Dawn Darling 13926/04
VET POISSA
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Anxious
4 eri yhdistelmää. Varsin hyvät päänlinjat ja raajaluustot. Kauttaaltaan voimakkaammat taka- kuin
etukulmaukset. Hyvät liikkeet. Erinomaiset luonteet. Onneksi olkoon!
KASV1 KP ROP-KASV

keltainen ja tiikerijuovainen
UROKSET
PENTULUOKKA

Alder Glade’s Luisfigo 29948/11
8kk. Tasaisesti kasvanut nuori herra. Lupaava pään pituus. Tummat silmät. Erinomainen kirsu ja
pigmentti. Kaula saisi kiinnittyä runkoon hieman sulavammin, sekä olla aavistuksen pidempi.
Ikäisekseen erinomainen eturinta, raajaluusto ja käpälät. Hyvä nuoren koiran alalinja. Vahva selkä.
Yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvä pennun liike. Rauhallinen käytös.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT
PENTULUOKKA
Chic Carelia’s Heather 31799/11
8kk vanha, kauniisti kehittynyt narttu pentu, jolla kaunis ilmeinen varsin lupaava pää. Purenta ok.
Kaunis pigmentti. Erinomainen kaula, hyvä ylälinja, eturinta, raajaluusto sekä käpälät. Kauniisti
kulmautunut. Erittäin lupaavat tasapainoiset liikkeet. Ystävällinen käytös. Todella kaunis pentu.
PEN1 KP ROP-PEN
Mèherzugi Vienna MET1750/11
7kk. Feminiini narttu pentu, jonka pää voisi olla hieman pidempi. Lupaavat pään linjat ja
otsapenger. Kaunis huulikulma. Erittäin kauniit tummat silmät. Hieman lyhyt kaula, joka voisi
liittyä sulavammin selkään. Ikään nähden erinomainen eturinta, raajaluusto ja käpälät. Hyvä
rintakehä. Eturaaja nousevat vielä pentumaisen korkealle liikkeessä. Lupaava askelpituus.
PEN2 KP
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Edendane’s Chewbacca 27236/11
JUN POISSA
NUORTENLUOKKA
Euro Power Duutsoni 33989/10
21kk brindle. Kauniit mittasuhteet. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä koko. Kauniit pään linjat.
Hyvä otsapenger. Melko voimakkaat posket. Erinomainen huulikulma ja huulet. Purenta ok. Kaunis
ryhti. Ikään nähden hyvin kehittynyt eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto ja raaja-asennot. Etuosa
voisi olla hieman paremmin kulmautunut. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Yhdensuuntaiset liikkeet,
hyvä sivuaskel. Toivoisin takaliikkeeseen vielä enemmän tehoa. Rauhallinen käytös.
NUO ERI1 SA PU3 VASERT
AVOINLUOKKA
Abierto’s E’po To Kheimos 5921609
2-vuotias hyvänkokoinen uros, jolla selkeä sukupuolileima ja hyvä voimakkuus. Kaunisilmeinen
uroksen pää, jossa oikeat linjat. Tummat silmät. Hyvä pigmentti. Kaunis huulikulma. Hyvä ylälinja,
mutta turhan jyrkkä lantio. Erinomainen eturinta. Paremmin kulmautunut edestä, kuin takaa.

Erinomainen raajaluusto ja raaja-asennot, sekä käpälät. Liikkuu sujuvasti joka suunnasta.
Rauhallinen käytös.
AVO ERI2 SA PU4
Chic Carelia’s Friendly Face 53166/09
2-vuotias. Aavistuksen pitkärunkoinen hyvän kokoinen uros, jolla kauniit pään linjat ja kaunis
ilmeinen uroksen pää. Kuono-osa voisi olla aavistuksen täyttyneempi. Hieman liikaa huulia. Erittäin
kauniit tummat silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Voimakas eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin ja sujuvasti joka suunnasta. Rauhallinen käytös.
AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA VACA
Dogiwogin Blackamoore 11382/06
6-vuotias erittäin suurikokoinen uros, jolla hyvät pään linjat. Erinomainen huulikulma ja huulet.
Hyvät kulmakaaret. Erittäin hyvä pigmentti. Purenta ok. Korvat saisivat olla vapaa-asentoisemmat.
Voimakas kaula. Erittäin hyvä eturinta. Hyv rungon voima. Paremmin kulmautunut takaa, kuin
edestä. Eturaajat saisivat olla suoremmat. Turhan jyrkkä lantio. Liikkuu erittäin leveästi edestä,
kinnerahtaasti, sekä varsin jäykästi takaa. Rauhallinen käytös.
AVO H
Dogiwogin Charles 46161/07
4,5-vuotias hyvänkokoinen uros, jolla kauniit mittasuhteet. Hyvät pään linjat. Erinomainen
huulikulma ja huulet. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula, ylä- ja alalinja. Erinomainen eturinta.
Erinomainen raajaluusto, sekä raaja-asennot. Kauniisti kulmautunut. Liikkuu leveästi edestä ja
takaliikkeessä saisi olla enemmän tehoa.
AVO ERI3
Wundervoll Alberto Ferro 50057/09
2-vuotias brindle uros, joka antaa turhanpitkän vaikutelman. Kauniit pään linjat ja kulmakaaret.
Alaluomissa vielä löysyyttä. Erinomainen huulikulma. Voimakas eturinta. Kaunis kaula. Hyvät
käpälät. Huomattavasti voimakkaammin kulmautunut takaa, kuin edestä. Hyvä ryhti. Liikkuu
leveästi takaa, hyvin sivusta. Ystävällinen käytös.
AVO EH4
VALIOLUOKKA
Highesteem King IV Eden 27687/08
4,5-vuotias. Hyvän kokoinen, kauniisti raidoittunut brindle uros, jolla erinomainen sukupuolileima
ja kauniit mittasuhteet. Varsin hyvät päänlinjat. Otsapenger saisi olla hieman voimakkaampi.
Kaunis huulilinja, erinomaiset huulet. Erinomainen ryhti, ylä- ja alalinja, eturinta, raajaluusto, sekä
raaja-asennot ja rintakehä. Hieman pitkä lanne. Erinomaiset liikkeet joka suunnasta. Rauhallinen
käytös.
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-1
NARTUT
JUNIORILUOKKA

Edendane’s Queen Of Naboo 27238/11
Lähes 10kk vanha, kauniisti kehittynyt nuori neiti. Hyvän kokoinen. Pään linjat tarvitsevat vielä
aikaa. Erinomainen pigmentti. Kauniit tummat silmät. Hyvä pään pituus. Otsapenger voisi olla
hieman voimakkaampi. Kuono-osa saa vielä täyttyä. Hyvä kaula. Vahva selkä. Lupaava eturinta.
Nuoren koiran alalinja. Erinomaiset raajaluusto ja raaja-asennot ja käpälät. Paremmin kulmautunut
takaa, kuin edestä. Lupaavat liikkeet joka suunnasta. Rauhallinen käytös.
JUN ERI1 SA PN2 SERTI ROP-JUN
NUORTENLUOKKA
Euro Power Daylight 33986/10
21kk. Kauniisti värittynyt tiikeri. Feminiini kokonaisuus. Päänlinjat tarvitsevat vielä aikaa ja pää
voisi olla hieman pidempi ja otsapenger voimakkaampi. Purenta ok. Vielä löysyyttä alaluomissa.
Hyvä kaula. Vankka selkä, ikään riittävä eturinta. Tasapainoiset, mutta melko niukat kulmaukset.
Luusto saa vielä vahvistua. Tänään haluaa liikkua peitsaamalla, eikä liikkeiden kokonaisarvostelu
ole valitettavasti mahdollista.
NUO EVA
Love-Dane’s High Five 45374/10
1,5-vuotias voimakasrakenteinen narttu. Pienikokoinen ja hieman pitkän vaikutelman antava narttu.
Hyvä pään pituus ja lupaavat linjat. Kuono-osa saisi olla voimakkaampi. Tummat silmät.
Erinomainen pigmentti. Purenta ok. Erittäin hyvä ylälinja. Ikään nähden riittävä eturinta. Kaunis
rintakehä. Erinomaiset käpälät. Liikkuu hyvin kaikista suunnista.
NUO EH1
AVOINLUOKKA
Edendane’s Runaway Bride 48908/09
2,5-vuotias hyvänkokoinen, kauniisti rakentunut narttu. Kauniit pään linjat ja hyvä pituus. Kuonoosa voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä huulikulma. Tummat silmät, alaluomissa vielä
löysyyttä. Erinomainen ylä- ja alalinja, eturinta, raajaluusto ja käpälät. Kauniisti kulmautunut.
Liikkuu hyvin joka suunnasta. Rauhallinen käytös.
AVO ERI1 SA PN3 VASERT VACA
Red Rublev O’hara 22773/08
Lähes 4-vuotias pienikokoinen hieman pitkän vaikutelman antava, mutta muuten kauniisti
rakentunut narttu, kaunis nartun pää. Purenta ok. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä pigmentti.
Kaunis ylä- ja alalinja. Erinomainen eturinta, sekä raaja-asennot. Kokoon sopiva raajaluusto.
Paremmin kulmautunut takaa kuin edestä. Liikkuu sujuvasti joka suunnasta. Rauhallinen käytös.
AVO ERI2
VALIOLUOKKA
Chic Carelia’s Delilah 41627/08
3,5-vuotias hyvänkokoinen melko pitkärunkoinen narttu. Varsin hyvät päänlinjat. Erinomainen
pigmentti ja kauniit silmät. Huulikulma saisi olla parempi. Kaunis kaula. Erinomainen eturinta.
Tällä hetkellä selässä turhaa pehmeyttä. Erinomainen hyvä raajaluusto, kauniit käpälät, sekä

kulmaukset. Tänään alalinja ei parhaassa kunnossa valeraskauden vuoksi. Liikkuu hyvin.
Rauhallinen käytös.
VAL ERI2
Red Rublev Rebel Yell 59430/09
Reilu 2-vuotias erittäin kaunis narttu, jolla kauniit mittasuhteet ja selkeä sukupuolileima. Päänlinjat
voisivat olla hieman enemmän yhdensuuntaisemmat ja otsapenger selvempi. Purenta ok. Kauniit
keskiruskeat silmät. Kaunis huulikulma. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Kokoon
sopiva raajaluusto. Erinomaiset käpälät. Paremmin kulmautunut takaa kuin edestä. Liikkuu kauniin
tasapainoisesti. Rauhallinen käytös.
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

