
20.10.2012 Turku 

tuomari Iren Naarits, Viro 
 
 

musta / harlekiini 
 

UROS 
 

PENTULUOKKA 
 

Jättiläisen Baltazar XLParadisio FI29760/12 

Mukava tyyppi. Aavistuksen matalaraajainen. Mukava vahva luusto. Erittäin mukavat käpälät. Erittäin 

mukava pää. Erinomainen huulilinja. Erittäin mukava ilme. Ikäisekseen erittäin mukava rinta ja 

rintakehä. Miellyttävä vapaa ja avoin liike. 

PEN1 KP ROP-PEN 
 

NARTTU 
 

PENTULUOKKA 
 
Blackien Coffea Charrieriana FI18772/12 

Feminiininen narttu. Mukava pään profiili, mutta pidän paremmista silmistä ja ilmeestä. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä. Rinta ja runko tarvitsee aikaa kypsyä. Haluaisin nähdä paremman 

etuliikkeen, enemmän ulottuvuutta olkavarteen. Vielä erittäin kapea näky takaa. 

PEN1 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Jättiläisen Ölkky Xe FI40075/11 

Mukava tyyppi ja mittasuhteet. Erittäin mukava pää ja ilme. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Erittäin 

mukava rinta ja alalinja. Mukava lapa, mutta lyhyt olkavarsi. Välikämmenet osuu aavistusen toisiinsa 

ja varpaat kääntyy ulos edessä. Haluaisin vahvemman takaosan. Tarvitsee enemmän ulottuvuutta ja 

draivia liikkeeseen. Epävakaa näky edestä ja takaa. 

JUN EH1 
 

Konan Armada FI22203/12 

Maskuliininen uros, silti erittäin kypsä. Maskuliininen pää, jossa liian paljon otsapengertä. Haluaisin 

paremmat silmät ja silmäluomet. Hieman liikaa nahkaa leuan alla. Vahva kaula ja ylälinja. Tarvitsee 

enemmän kulmauksia eteen. Isot käpälät, mutta varpaat voisi olla vahvemmat. Pihtikinttuinen takaa. 

Erittäin epävakaa liike. 

JUN H 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Dane Khan Milo FI38519/11 



Hyvä koko, mutta puuttuu rotutyyppi. Erittäin mukavat pään linjat ja mukavat silmät. Erittäin suora 

edestä. Tarvitsee enemmän rintaa ja runkoa. Lyhyt ja jyrkkä lantio. Ja haluaisin enemmän kulmauksia 

taakse. Välikämmenet osuu yhteen. Rengasmainen häntä, joka kannetaan liian korkealla. Toivoisin 

vahvemman luuston. Epävakaa liike. 

NUO T 
 

Grandman's Metusalem FI16317/11 

Mukava koko ja tyyppi. Maskuliininen pää hyvillä linjoilla. Hyvä kaula ja ylälinja. Mukava lantio. 

Mukavat kulmaukset edessä ja takana. Ikäisekseen hyvä rinta ja rintakehä. Vielä liian kapea edestä ja 

kääntää varpaat ulos. Hieman liian suorat välikämmenet. Vielä hieman epävakaa liike edestä. 

Toivottavasti kypsyessään etuosa vahvistuu. 

NUO ERI1  
 

Grandman's New Messias FI16314/11 

NUO POISSA 
 

Jättiläisen Ädjutant FI20864/11 

Maskuliininen uros. Hyvä pää. Haluaisin paremmat silmät ja silmäluomet. Vahva kaula ja ylälinja. 

Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Mukava luusto. Tasapainoinen liikkeessä. Vielä hieman kapea 

alaleuka ja toivon ettei alakulmahampaat osu ylös ikeneen. Vahvempi kunhan kypsyy. 

NUO ERI2 
 

Jättiläisen Äkäslompolo FI20866/11 

NUO POISSA 
 

AVOINLUOKKA 
 

Jättiläisen Xalmiakki FI40747/09 

Mukava tyyppi. Toivoisin hieman enemmän raajoja. Hyvä pää, voisi olla hieman enemmän huulta. 

Toivoisin hieman pidemmän kaulan ja enemmän kulmauksia eteen. Hyvä rinta ja rintakehä. Ylälinja 

pettää ajoittain. Tasapainoinen liikkeessä. 

AVO ERI1 
 
VALIOLUOKKA 
 

Mi'Havana Downsouthjunkin FIN37542/08 

VAL POISSA 
 

Rainmaster's Vito Corleone FIN52893/07 

Kaunis uros. Loistava tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen koko ja luusto. Kaunis pää erinomaisilla 

huulilla. Erittäin mukava kaula. Vahva ylälinja. Voisi olla hieman paremmat kulmaukset edessä. 

Erittäin mukavat välikämmenet ja käpälät. Erinomainen rinta ja alalinja. Erittäin mukava tasapainoinen 

liike. 

VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 
 

NARTUT 
 



JUNIORILUOKKA 
 

Ingnatiu's Can't Get Enough FI50227/11 

JUN POISSA 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Bonel Camilla FI19083/11 

Erittäin mukava tyyppi ja mittasuhteet. Feminiininen pää erinomaisilla linjoilla. Hyvä kaula. Mukava 

ylälinja. Toivoisin vähän paremmat lavat, mutta mukava pitkä olkavarsi. Aavistuksen liian suorat 

välikämmenet. Erinomaiset kulmaukset takana. Ikäisekseen mukava rinta ja rintakehä. Vielä epävakaa 

etuliike. 

NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB VSP 
 

Chernaja Gratsija Key Naomi FI16492/12 

Mukavat mittasuhteet. Hyvä tyyppi. Feminiininen pää. Hieman liikaa otsapengertä. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Erittäin mukavat tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Mukavat välikämmenet ja käpälät. 

Ikäisekseen erittäin mukava liike hyvällä ulottuvuudella ja draivilla. 

NUO ERI2 SA PN4 
 

Doggidanes Aj-Pop-A-Top SE8553/2011 

Hyvä koko, mutta toivoisin paremman rotutyypin. Erittäin mukava pää ja ilme ja mukavat huulet. 

Mukava kaula ja lavat. Erittäin suora ja lyhyt olkavarsi. Hyvät välikämmenet ja käpälät. Vielä erittäin 

epäkypsä rinta ja rintakehä. Lyhyt lantio. Toivoisin enemmän kulmauksia taakse, niinkuin myös 

enemmän ulottuvuutta ja draivia liikkeeseen. Mutta ikäisekseen vakaa edestä ja takaa katsoessa. 

NUO H 
 

AVOINLUOKKA 
 

Dane Khan Akira FI39681/11 

Mukava koko. Voisi olla paremmassa näyttelykunnossa. Erittäin mukava pää ja huulet. Hieman liian 

vaalea silmien väri. Toivoisin pidemmän kaulan. Hyvä ylälinja. Tarvitsee enemmän kulmauksia eteen. 

Erittäin lyhyt ja suora olkavarsi. Lyhyet välikämmenet. Mukavat kulmaukset takana. Tasapainoinen 

liike. 

AVO EH3 
 

Genedda Nomen Nudum FI22064/09 

Erittäin mukava tyyppi ja mittasuhteet. Erittäin mukava pää ja silmät. Mukavat huulet. Mukava kaula. 

Erinomaiset kulmaukset edessä. Mukava rinta ja rintakehä. Mukavat kulmaukset takana. Valitettavasti 

tänään erittäin varovainen liikkeessä.  

AVO ERI1 SA PN2 VASERT VACA 
 

Genedda Quocumque Modo FI36991/10 

Toivoisin kauttaaltaan vahvempaa vaikutelmaa. Kaunis pitkä pää erittäin mukavilla linjoilla ja 

profiililla. Hyvä kaula. Seisoo takakorkeasti. Toivoisin vahvempaa ylälinjaa. Hyvät kulmaukset edessä, 

toivoisin enemmän taakse. Voisi olla enemmän rintaa ja vahvempi rintakehä. Erinomainen avoin liike. 

AVO EH4 



 

Genedda Quod Bene Notandum FI36990/10 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erittäin mukava pää. Loistava kaula. Erinomaiset kulmaukset 

edessä ja takana. Hieman epävakaa etuliike. 

AVO ERI2 SA  
 

VALIOLUOKKA 
 

Catapha's Xiomara FIN41994/06 

Feminiininen narttu. Hyvä koko. Erittäin mukava pää ja ilme. Loistavat huulet. Mukava kaula ja 

etukulmukset. Rinta on puutteellinen. Tarvitsee paljon vahvemman ja syvemmän rintakehän. Mukavat 

kulmaukset takana. Hyvä ulottuvuus ja draivi liikkeessä. Toivoisin paremman luonteen. 

VAL H 
 

Dogiwogin Ft. Ja'Quealah FIN57892/08 

Erittäin mukava koko. Kaunis pää ja ilme. Mukava kaula. Vahva ylälinja. Riittävä lapakulma. Lyhyt ja 

suora olkavarsi. Mukavat eturaajat ja välikämmenet. Mukava rinta ja rintakehä. Hieman lyhyt lantio ja 

ylempi reisi. Hyvä ulottuvuus ja draivi liikkeessä. 

VAL ERI1 SA PN3 
 

Grand Oak's Scarlett O'Hara FI22372/10 

Mukava tyyppi ja mittasuhteet. Vahva luusto. Erittäin mukava pää. Vahva kaula ja ylälinja. Suora 

edestä. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä rinta, mukava rintakehä. Tasapainoinen ulottuvuus ja draivi 

liikkeessä. Vakaa näky edestä ja takaa. 

VAL ERI2 SA 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 
Kennel Jättiläisen 

KASV EI ESITETTY 

 

 
 

keltainen / tiikerijuovainen 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Edendane's Ludwig Von Drake FI58728/11 

JUN POISSA 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Edendane's Jar Jar Binks FI27234/11 

Loistava tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää. Erinomaiset huulet. Erinomaiset tasapainoiset kulmaukset 

edessä ja takana. Kaunis rinta ja rintakehä. Erittäin vakaa ja tasapainoinen liike. Erinomainen luonne. 



NUO ERI1 SA SERT CACIB ROP 
 

Pine Garden's Everlasting Echo FI43551/11 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Maskuliininen pää, hieman leveä kallo. Toivoisin paremmat kulmaukset 

eteen, erittäin mukavat takana. Rinta ja rintakehä tarvitsee aikaa kypsyä. Hyvä ulottuvuus ja draivi 

liikkeessä, mutta vielä epävakaa edestä ja voisi käyttää kintereitä enemmän. 

NUO EH2 
 

AVOINLUOKKA 
 

Samuraiwood's Amur FIN24877/07 

Maskuliininen, hieman matalaraajainen. Erittäin mukava pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomaiset 

kulmaukset edessä. Hieman lyhyet välikämmenet. Erittäin mukava rinta ja rintakehä. Toivoisin hieman 

enemmän kulmauksia taakse. Mukava ulottuvuus  ja draivi liikkeessä. 

AVO ERI1 
 

VALIOLUOKKA 
 

Edendane's Dandelion FI39314/10 

Erinomainen tyyppi. Erittäin mukavat mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Loistava kaula, lavat ja 

ylälinja. Erinomainen lantio ja takaosa. Erittäin mukava vahva luusto ja isot käpälät. Mukava avoin 

sivuaskel. 

VAL ERI1 SA PU2 VACA 
 

Euro Power Diamond FI33987/10 

Maskuliininen uros, mukavilla mittasuhteilla. Vahva pää. Erittäin mukavat huulet. Mukava kaula. 

Vahva ylälinja. Erittäin mukava rinta. Toivoisin enemmän kulmauksia eteen, erittäin hyvät takana. 

Toivoisin enemmän ulottuvuutta ja draivia liikkeeseen. Kapea näky takaa. 

VAL ERI3 
 
Euro Power Boy Toy FIN17131/07 

Vahva uros. Maskuliininen pää, hieman liian raskas minulle. Toivoisin hieman elegantimpaa kaulaa. 

Hyvä ylälinja. Erittäin suora edestä. Hyvä rinta ja rintakehä. Mukavat takakulmaukset. Hyvä ulottuvuus 

ja draivi liikkeessä. 

VAL EH 
 

Goldgirls Out Of My Way FI37927/09 

Pienemmän kokoinen. Erittäin mukavat mittasuhteet. Hyvä pään profiili, mutta liian leveä kallo. 

Erittäin kapea alaleuka. Alakulmahampaat osuu melkein yläikeneen. Hyvä kaula ja ylälinja. Suorat 

lavat. Erittäin mukava rinta ja rintakehä. Mukavat kulmaukset takana. Riittävä ulottuvuus etuliikkeessä, 

mutta toivoisin paljon enemmän voimaa taakse. 

VAL EH 
 

Highesteen King IV Eden FIN27587/08 

Erittäin mukava tyyppi ja ääriviivat. Maskuliininen pää, voisi olla hieman parempi huulilinja. Toivoisin 

paremmin sijoittuneet alakulmahampaat. Pitkä kaula, hyvä ylälinja. Erittäin mukavat kulmaukset 



edessä ja takana. Mukava rinta ja alalinja. Mukava ulottuvuus ja draivi liikkeessä. Hieman epävakaa 

näky edestä ja takaa. 

VAL ERI4 
 

Samuraiwood's Billabong Boy FI37228/09 

Erittäin mukavat mittasuhteet. Maskuliininen pää. Erittäin mukava huulilinja. Mukava kaula. Vahva 

ylälinja. Erittäin hyvin rakentunut edestä. Mukava rinta. Vahva rintakehä. Hieman lyhyet 

välikämmenet. Erittäin mukavat takakulmaukset. Erittäin mukava ulottuvuus ja draivi liikkeessä. 

VAL ERI2 SA PU3 
 

NARTUT 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Alder Glade's Amelie FI47625/11 

Feminiininen narttu, kauniilla päällä. Erinomainen huulilinja. Erittäin mukavat pään ja kallon linjat. 

Mukavat korvat. Erittäin mukava kaula. Hyvä ylälinja. Tasapainoinen edestä ja takaa. Ikäisekseen 

mukava rinta ja rintakehä. Toivoisin isommat käpälät. Vakaa liike, mutta toivoisin enemmän 

ulottuvuutta ja draivia. 

NUO ERI1 SA PN4 VASERT 
 

Maxidan's Rihanna DK10939/2011 

Hyvät mittasuhteet. Mukava pää. Hieman liikaa nahkaa leuan alla. Hyvä kaula ja ylälinja. Suorat lavat. 

Ikäisekseen mukava rinta ja rintakehä. Hyvät kulmaukset takana. Toivoisin enemmän ulottuvuutta ja 

draivia liikkeessä. 

NUO ERI2 
 

Red Rublev Candy Darling FI34414/11 

Korkea narttu. Feminiininen pää, mutta hieman liikaa otsapengertä. Toivoisin hieman pehmeämmän 

ilmeen. Kaulan pitäisi olla pidempi. Ja tarvitsee enemmän kulmauksia eteen. Hyvä rinta ja rintakehä. 

Seisoo takakorkeasti. Toivoisin enemmän ulottuvuutta ja draivia liiikkeessä. 

NUO EH3 
 
AVOINLUOKKA 
 

Samuraiwood's Esprit Girl FI51248/10 

Erinomaiset ääriviivat ja tyyppi. Erinomainen pään profiili, mutta hieman leveä ja raskas kallo. 

Mukavat silmät ja ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomaiset tasapainoiset kulmaukset edessä ja 

takana. Erittäin mukava rinta ja rintakehä. Mukavat välikämmenet ja käpälät. Erittäin mukava avoin 

liike. 

AVO ERI1 SA PN3 SERTI FI MVA 
 

Edendane's Windflower FI39318/10 

Erittäin mukava pää ja ilme. Valitettavasti erittäin kapea alaleuka, alakulmahampaat leikkaa 

yläikeneen. Riittävä kaula. Toivoisin paremman ylälinjan. Voisi olla enemmän kulmauksia edessä. 

Riittävä ulottuvuus ja draivi liikkeessä. Palkintosija tulee virheellisesti sijoittuneiden 

alakulmahampaiden, jotka vahingoittavat yläientä, takia. 



AVO HYL 
 

Giant Dane's Catchy Carmencita FI41282/10 

Feminiininen ilme. Hyvä pää. Toivoisin pidemmän kaulan ja paremman ylälinjan. Seisoo hieman 

takakorkeasti. Voisi olla hieman paremmat kulmaukset edessä, hyvät takana. Mukava rintakehä. Hyvä 

ulottuvuus ja draivi liikkeessä, mutta epävakaa edestä. 

AVO EH3 
 

Impozáns Tiara FI25598/11 

Feminiininen narttu. Hyvä koko. Toivoisin paremman pään profiilin ja pehmeämmän ilmeen. Mukavat 

huulet. Erittäin lyhyt kaula, jonka pitäisi olla elegantimpi. Erittäin etuasentoinen etuosa, jossa on 

puutteelliset kulmaukset. Erittäin lyhyt ja suora olkavarsi. Rinnan pitäisi olla syvempi. Ylälinja pettää. 

Mukava lantio. Mutta toivoisin enemmän kulmauksia taakse ja pidemmän ylemmän reiden. Toivoisin 

enemmän uottuvuutta ja draivia liikkeeseen. Erittäin epävakaa edestä ja korkea askellus takana. 

AVO T 
 

Ritzypal's Easter Bunny FI29780/10 

Erinomainen tyyppi ja ääriviivat. Kaunis pää. Erittäin mukava ilme. Mukava kaula ja ylälinja. 

Haluaisin hieman enemmän kulmauksia eteen ja taakse. Voisi olla enemmän rintaa. Mukava runko. 

Tasapainoinen ulottuvuus ja draivi, leveä takaliike. 

AVO ERI2 
 

Ritzypal's Evening Star FI29782/10 

Feminiininen narttu. Feminiininen pää ja ilme. Valitettavasti erittäin kapea alaleuka, alakulmahampaat 

leikkaa yläikeneen. Toivoisin paremman ulottuvuuden ja kulmaukset eteen ja taakse. Riittävä rinta. 

Hyvä rintakehä. Tasapainoinen ulottuvuus ja draivi, mutta haluaisin enemmän. Hylätty virheellisesti 

sijoittuneiden alakulmahampaiden takia, jotka leikkaa yläikeneen. 

AVO HYL 
 

VALIOLUOKKA 
 

Edendane's Pirate's Gold FIN32929/07 

Erinomainen tyyppi. Kaunis pää. Täydelliset huulet. Erinomaiset tasapainoiset kulmaukset edessä ja 

takana. Kaunis kaula. Virheetön ylälinja. Mukava rinta. Vahva runko. Erinomainen liike. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 
 
Edendane's Lily Of The Valley FI39320/10 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Erittäin mukava kaula, lavat ja ylälinja. Erittäin 

hyvin rakentunut edestä ja takaa. Erinomainen luusto. Mukava rinta ja rintakehä. Mukava ulottuvuus ja 

draivi liikkeessä, mutta hieman epävakaa edestä. 

VAL ERI2 SA PN2 VACA 
 

Euro Power Cicciolina FI53356/09 

Vahvarakenteinen narttu. Feminiininen pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät lavat, mutta erittäin 

lyhyt olkavarsi. Vahva rinta ja rintakehä. Mukavat kulmaukset takana. Mukava liike takana, mutta 

tarvitsee enemmän ulottuvuutta ja sujuvamman liikkeen eteen. Suorat välikämmenet. 

VAL EH4 



 

Goldgirls Our Lady It's FI37929/09 

Hyvä koko. Feminiininen pää, jossa on liian raskas kallo. Toivoisin pidemmän kaulan. Ei voi tutkia 

rungosta. Tasapainoinen ulottuvuus liikkeessä. Ei voi tutkia rungosta, ei anna tuomarin koskea. 

VAL HYL 
 

Samuraiwood's California Dream FI58246/09 

Erittäin mukava tyyppi. Mukavat pään linjat. Oikea kaula. Hyvä ylälinja. Mukavat lavat, hieman lyhyt 

olkavarsi. Riittävä rinta ja rintakehä. Mukavat kulmaukset takana. Erittäin mukava avoin sivuaskel. 

Hieman kapea takaa ja epävakaa kyynärpäistä. 

VAL ERI3 
 

KASVATTAJALUOKKA 
 

Kennel Edendane's 

Erittäin mukava kasvattajaryhmä. Erittäin korkea  laatu. Erittäin mukavat päät ja ilmeet. Mukava 

luonne. 

KASV1 KP ROP-KASV BIS2-KASV 
 

Kennel Samuraiwood's 

Erittäin samantyyppiset päät. Hieman eroavuutta etuosan rakenteissa. Samantyyppiset ja kokoiset. 

KASV2 

 

 
 

sininen 
 

UROKSET 
 

JUNIORILUOKKA 
 

Kozmic Blue's Pharaoh FI37707/11 

JUN POISSA 
 

Riveran Call Me Fogman Jr. FI49906/11 

Mukava tyyppi ja mittasuhteet. Erittäin mukava pään profiili ja mukava huulilinja, mutta liian raskas ja 

leveä kallo. Hyvä kaula ja ylälinja. Toivoisin enemmän kulmauksia eteen ja pidemmän olkavarren. 

Ikäisekseen erittäin mukava rinta ja rintakehä. Voisi olla hieman enemmän ulottuvuutta ja draivia 

liikkeessä. Kapea näky takaa liikkuessa. 

JUN ERI1 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Denim Danes Memphis Blue Crush FI34613/11 

Vahvarakenteinen uros, mutta haluaisin nähdä enemmän rotutyyppiä päässä. Erittäin leveä ja raskas 

kallo ja liian paljon nahkaa. Toivoisin pidemmän ja elegantimman kaulan. Tarvitsee enemmän 



kulmauksia eteen, erittäin mukavat takana. Erittäin epävakaa ja tasapainoton sivuliike. Korkea askellus 

ja epävakaa edestä, kapea takaa. Mukava luonne. 

NUO H 
 

VALIOLUOKKA 
 

Bonel Zardoz FIN46710/07 

Hyvä koko, mukava pää. Toivoisin pidemmän kaulan. Hyvä ylälinja. Erittäin suora edestä. Suorat 

välikämmenet. Etukäpälät kääntyy ulos erittäin vahvasti. Ajoittain seisoo varpaillaan eikä käpälillään 

edestä ja takaa. Hyvä ulottuvuus ja draivi liikkeessä, mutta erittäin epävakaa edestä ja takaa sekä 

liikkeestä puuttuu voimaa. 

VAL T 
 

NARTUT 
 

NUORTENLUOKKA 
 

Denim Danes Long Live The Queen FI59926/10 

NUO POISSA 
 

AVOINLUOKKA 
 

Bonel Aamy-Yön Lumous FI19830/10 

Korkea narttu. Erittäin mukava pää ja ilme. Mukava kaula ja ylälinja. Mukavat tasapainoiset 

kulmaukset edessä ja takana. Hyvä rinta ja rintakehä. Hyvä ulottuvuus ja draivi liikkeessä, mutta 

erittäin epävakaa edestä.  

AVO ERI1 
 

VALIOLUOKKA 
 

Bonel Alice In Wonderland FI19828/10 

Mukavat mittasuhteet. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Mukava kaula ja ylälinja. Tasapainoiset 

kulmaukset edessä ja takana. Aavistuksen ulospäin kääntyvä etuvarpaat. Mukavat välikämmenet. 

Toivoisin paljon enemmän ulottuvuutta ja draivia liikkeessä. Epävakaa näky edestä. 

VAL EH2 
 

Nolana S Isaevskogo Podvorya FI20960/10 

Erittäin mukava tyyppi ja mittasuhteet. Mukava pää, kauniilla huulilinjalla. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Mukavat lavat, aavistuksen suora olkavarsi. Erittäin mukava rinta ja rintakehä. Oikea lantio ja 

takakulmaukset. Tasapainoinen ulottuvuus ja draivi liikkeessä. 

VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 


