
MOSTIN ARAGOLEON ALVARO
KP 1 VSP-pentu
8 kk. Mittasuhteiltaan oikea. Sopiva luus-
to, lupaava pään malli. Oikein kiinnittyneet 
korvat. Hyvät silmät ja purenta. Ikäisek-
seen hyvä rintakehä ja eturinta. Saisi olla 
paremmin kulmautunut edestä ja takaa. 
Takaraajoissa yksittäis- ja kaksoiskannuk-
set. Hyvä pentukarva ja häntä. Iänmukai-
set liikkeet.

MOSTIN ARAGOLEON GILBERGA
KP 1
8 kk. Sopiva luusto. Lupaava pää. Hyvin 
asettuneet korvat. Hyvät silmät ja puren-
ta. Riittävän täyteläinen runko, eturinta saa 
täyttyä. Tasapainoiset kulmaukset. Hie-
man pystyt välikämm net. Takaraajois-
sa kaksoiskannukset. Iänmukainen karva. 
Iänmukaiset liikkeet.

GRANDE GARGANTA JASPEADO PECA
H
15 kk. Rungon mittasuhteiltaan oikea. Sopiva luusto. Hyvä kallo, hieman ylöskiinnitty-
neet korvat. Luomet saisivat olla tiiviimmät. Näkyvät vilkkuluomet. Kirsupigmentti tuli-
si olla parempi. Ikäisekseen hyvä rintakehä, eturinta saa täyttyä, hieman pehmeä karva. 
Turhan löysät huulet ja suupigmentti saisi olla tummempi. Olkavarret saisi olla viistom-
mat, niukka polvikulmaus. Seisoo kinnerahtaasti takaa. Laskeva lantio. Liikkuu kovin ly-
hyellä askeleella ja voimattomasti takaa. Saa kauttaaltaan tiivistyä.

MASTINERO SAVOTAN SANNI
KP 2
6 kk. Luusto saisi olla vahvempi. Lupaa-
va pää. Ylöskiinnittyneet korvat. Hyvät sil-
mät ja korvat. Ikäisekseen hyvä rintakehä. 
Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä pentukar-
va, tasapainoiset kulmaukset. Takaraajois-
sa kaksoiskannukset. Hyvä hännän asen-
to. Iänmukaiset liikkeet.

MASTINERO SOFIA SERAFIINA
KP 1 ROP-pentu
6 kk. Terverakenteinen. Sopiva luusto. Lu-
paava pää ja oikein kiinnittyneet korvat. 
Hyvät silmät ja purenta. Ikäisekseen hyvä 
rintakehä, eturinta saa täyttyä. Hyvä pen-
tukarva. Tasapainoiset kulmaukset. Taka-
raajoissa yksittäiskannukset. Liikkuu hyvin 
halutessaan.
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HARDWOOD’S PERUSJÄTKÄ
EH
Mittasuhteiltaan oikea. Sopiva luusto, hyvä 
kallo ja oikein kiinnittyneet korvat. Hyvät 
silmät ja purenta, huulet voisi olla tiiviim-
mät. Ikäisekseen hyvä rintakehä. Eturinta 
saa vielä täyttyä. Hyvälaatuinen karva. Hy-
vät kaulapussit. Lyhyt, luisu lantio. Kapeat 
takaliikkeet ja sivulta saisi liikkua pidem-
mällä askeleella.

KENDYSKYE ILMAN MUUTA
ERI 3
Hyvä lihaskunto ja terve rakenne. Sopiva 
luusto. Ikäisekseen hyvä kallo-osa. Hie-
man ylöskiinnittyneet korvat, hyvät silmät 
ja purenta. Kuono saa vahvistua. Hyvä rin-
takehä ja eturinta, oikea karvanlaatu. Ta-
sapainoiset kulmaukset ja yksittäiskan-
nukset. Hieman kapea sivuliike. Liikkuu 
hyvällä askeleella.

HARDWOOD’S 
PERÄKAMMARINPOIKA
H
Sopiva luusto. Hyvä kallo, liian ylös kiinnit-
tyneet korvat. Korostuneet kulmakaaret. 
Hyvät silmät ja purenta. Sopivat kaulapus-
sit. Ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta. 
Hyvin kulmautunut edestä, mutta turhan 
pysty välikämmen ja polvikulmaus saisi 
olla selvempi. Hyvä karva. Liikkuu riittä-
vällä askelpituudella, mutta häntä nousee 
turhan korkealle ja kaartuu lantiolle.Hyvä-
laatuinen karva. Hyvät kaulapussit. Lyhyt, 
luisu lantio. Kapeat takaliikkeet ja sivulta 
saisi liikkua pidemmällä askeleella.

LEXIDIAN BE THE ONE ARAMIS
T
Luusto saisi olla vahvempi. Liikaa pyöris-
tynyt kallo ja liian ylöskiinnittyneet korvat. 
Kovin hoikassa kunnossa. Kuono saa vah-
vistua. Epätasainen purenta. Suupigment-
ti saisi olla tummempi. Rintakehä tarvitsee 
lisää lihasmassaa ja rinta saa täyttyä. Hy-
vä karvanlaatu tulossa. Lyhyt, pysty olka-
varsi. Sopivasti kulmautunut takaa.Vahvat 
kaksoiskannukset. Köyristää selkäänsä 
seistessä sekä liikkeessä. Turhan laskeva 
lantio. Liikkuu löysästi edestä, kovin kinne-
rahtaasti takaa. Takaraajan liike liiaksi run-
gon alla.

KENDYSKYE ILKIKURINENKO
ERI 1 SA PU3 SERT
1 v. Hyvässä lihaskunnossa esitetty, ter-
verakenteinen. Sopiva luusto. Kokoa sai-
si olla enemmän. Lupaava, oikeapiirteinen 
pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvät 
huulet. Hyvinkehi tynyt rintakehä ja eturin-
ta. Oikea karvanlaatu. Hyvä häntä. Tasa-
painoiset kulmaukset ja yksöiskannukset, 
terveet liikkeet. Lupaava kokonaisuus..

TASSUVUOREN ODOTETTU 
OODI
ERI 4
Hyvä lihaskunto ja luuston vahvuus. Hy-
vä pään malli ja profiili. Oikein kiinnittyneet 
korvat, hyvät silmät ja purenta. Ikäisek-
seen hyvä rintakehä. Riittävä eturinta. Hie-
man ulkokierteiset käpälät, jotka saisi olla 
tiiviimmät. Tasapainoiset kulmaukset, hy-
vä karvanlaatu tulossa. Hyvät kaksoiskan-
nukset. Vielä epävarmuutta etuliikkeessä. 
Hyvä hännän asento ja liikkuu sivulta hy-
vällä askeleella.
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Nuorten luokka urokset

Avoin luokka urokset

ZEZILIO DE FONT ROJA
ERI 2
14 kk. Erinomainen raajaluusto, rungon 
mittasuhteiltaan hieman lyhyt. Hyvä kal-
lo-osa, hieman ylöskiinnittyneet korvat. 
Hieman korkea. Hyvät silmät ja purenta. 
Hyvin kehittynyt rintakehä, riittävä eturin-
ta. Tasapainoiset kulmaukset, hieman pai-
nuneet ranteet. Hyvälaatuinen karva. Ly-
hyt, luisu lantio. Edestä ja takaa liikkuu 
hyvin, sivuaskel jää lyhyeksi.

GALEN DE CAMPO OLIMPO
HYL
Erinomainen raajaluusto, rungon mitta-
suhteiltaan oikea. Terverakenteinen. Hy-
vä kallo-osa. Hieman ylöskiinnittyneet 
korvat. Sisäänpäin kiertyneet ala-luomet. 
Hyvä purenta. Hieman kyömy kuononsel-
kä. Vahva, tilava runko, hyvä eturinta. Hy-
vä karva, tasapainoiset kulmaukset ja kan-
nukset. Häntä nousee ja kiertyy. Liikkuu 
hyvällä askeleella. Palkintosija kiertynees-
tä silmäluomesta. 

SAKEROS UFFE
H
Hyvä raajaluusto, rungon mittasuhteiltaan 
oikea. Hyvä kallo-osa. Hyvin asettuneet 
korvat, hyvät silmät ja purenta. Hyvä run-
gon malli ja hyvä eturinta. Tasapainoiset 
kulmaukset ja hyvät kannukset. Kääntää 
oikeaa käpälää hieman ulospäin ja oikea 
eturaaja saisi olla suorempi. Hyvä karvan-
laatu. Kääntää hieman kyynärpäitä ulos-
päin. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hän-
tä nousee ja kaartuu liiaksi ja koskettaa 
lantioita.

FARMLANDS BADDECK
HYL
Rungon mittasuhteiltaan hieman lyhyt. Luusto saisi olla vahvempi. Hyvä kallo, liian ylös-
kiinnittyneet korvat ja korostunut otsapenger. Hyvät silmät, kuono saisi olla pidempi. Ko-
vin pienet etuhampaat, tiukka purenta. Hyvä rintakehä. Eturinta saisi olla täyteläisempi 
ja olkavarret viistommat. Kääntää etukäpäliään ulospäin, lyhyt luisu lantio. Turhan suo-
ra polvikinner, kulmaukset hyvät, kaksoiskannukset. Oikea karvanlaatu. Alhainen hännän 
kiinnitys. Voimattomat takaliikkeet. Takaraajan liike jää liiaksi rungon alle. Valitettavasti 
kinner taipuu yli jonka johdosta palkintosija hylätty. 

KENDYSKYE GIVE ME FIVE
T
Matalaraajaisen vaikutelman antava. Luusto saisi olla vahvempi, hieman kapeakuonoi-
nen, riittävän urosmainen pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvät silmät ja purenta. Riittä-
vän täyteläinen runko, eturinta saa täyttyä. Hyvä karvanlaatu, väritys saisi olla parempi. 
Riittävästi kulmautuneet raajat, hyvät kulmaukset, häntä kiertyy liiaksi ja koskettaa lan-
tioita. Seisoo ja liikkuu hieman kinnerahtaasti, riittävä askelpituus.
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Valioluokka urokset

KUONOHOVIN FABULOUS FABIO
ERI 1
Rungon mittasuhteiltaan oikea, luusto 
saisi olla vahvempi. Hyvä kallo-osa. Hy-
vät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kuo-
non vahvuus. Rintakehä - eturinta saisi olla 
täyteläisempi. Hyvä karvanlaatu. Tasapai-
noiset kulmaukset, liikkuu hyvällä sivuas-
keleella, hieman kapeasti takaa ja löysäs-
ti edestä. Liikkeessä saisi nostaa hännän 
paremmin.

IIRISMAAN YAVIER
ERI 4
Erinomainen luusto. Rungon mittasuhteil-
taan hieman pitkä. Kaunispiirteinen uros-
mainen pää. Hyvät korvat ja silmät, hyvä 
purenta, mutta pienet etuhampaat. Sopi-
van löysät huulet. Hyvä rintakehä, mutta 
pitkä lanneosa. Sopivasti eturintaa ja hy-
välaatuinen karva. Tasapainoiset kulmauk-
set. Löysyyttä etuliikkeissä, liikkeessä etu-
osa hieman putoaa.

KENDYSKYE BLUFFIKO ASSERI
EH
Hyvä raajaluusto ja rungon mittasuh-
teet. Hieman kapeapiirteinen, urosmainen 
pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. suu-
pigmentti saisi olla mustempi. Lyhyt kau-
la. Lavat saisi olla viistommat, hyvin kul-
mautunut takaa. Pehmeä, kihartuva karva. 
Hyvät kaksoiskannukset. Liikkuu riittäväl-
lä askelpituudella, hyvä hännän asento. 
Etuosa putoaa liikkeessä. Saisi olla kaut-
taaltaan tiiviimmässä kunnossa.

KENDYSKYE BAMAHTIKO BOMMI
H
Hyvä raajaluusto ja rungon mittasuhteil-
taan hieman lyhyt. Hyvä kallo-osa, oikein 
kiinnittyneet korvat, hyvät silmät, hieman 
lyhyt ja kevyt kuono. Hyvä purenta, pienet 
etuhampaat. Rintakehä saisi olla täyteläi-
sempi samoin eturinta. Tulisi olla parem-
min kulmautunut edestä ja takaa. Hy-
vä karvanlaatu. Seistessä sekä liikkeessä 
köyristää selkäänsä. Hyvät kaksoiskan-
nukset, lyhyt, luisu lantio. Liikkuu kovin ly-
hyellä askeleella ja takaraajan liike jää run-
gon alle. Löysyyttä etuliikkeessä.

SAGITTAN SATEENKAAREN 
HEHKU
EH 2
Luusto saisi olla vahvempi, rungon mitta-
suhteiltaan pitkä. Hyvä kallo, oikein kiin-
nittyneet korvat, korostuneet kulmakaa-
ret. Turhan löysät alaluomet ja punoittavat 
vilkkuluomet. Kuono saisi olla voimak-
kaampi ja purenta. Huulet saisivat olla tii-
viimmät ja suupigmentti saisi olla mus-
tempi. Hyvä rintakehä, eturinta saisi olla 
täyteläisempi. Selkä painuu. Karvanlaatu 
ok. Häntä kaartuu löysälle kiepille, tasapai-
noiset kulmaukset, liikkuu riittävällä askel-
pituudella. Saisi olla kauttaaltaan tiiviim-
mässä kunnossa.

FURACU DE XENTE ASTUR
EH
Sopiva luusto, rungon mittasuhteiltaan ly-
hyt. Hyvä kallo ja oikein kiinnittyneet kor-
vat. Hyvät silmät ja purenta, hieman kevyt 
kuono. Hyvä, tilava runko, riittävä eturinta. 
Tasapainoiset kulmaukset ja yksittäiskan-
nukset. Hyvä häntä. Sivulta liikkuu hyvin, 
edestä astuu hieman ristiin. Kovin lyhyt 
karvapeite.
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MASTINERO MAXIM
ERI 1 SA PU2
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja luusto. 
Hyvä kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat, 
hyvät silmät, kuono ja purenta. Hyvät huu-
let mutta suupigmentti saisi olla mustem-
pi. Kaunis ylälinja. Hyvä, pitkä rintakehä, 
riittävä eturinta. Erinomaiset kulmaukset. 
Kaksoiskannukset. Liikkuu hyvällä sivuas-
keleella mutta hieman löysästi edestä. Hy-
vä hännän kiinnitys mutta häntä kaartuu 
hieman korkealle.

PYRRELANDIAN FUERTE 
FERNANDO
ERI
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja luus-
to, hyvä kallo ja oikein kiinnittyneet kor-
vat. Hyvät silmät ja purenta, hieman lyhyt 
kuono. Kaunis ylälinja. Hyvä tilava rintake-
hä, sopivasti eturintaa. Hyvä karvanlaatu. 
Tasapainoiset kulmaukset ja kaksoiskan-
nukset. Epävakaat etuliikkeet, heittelehti-
vät takaa. Liikkuu riittävällä askelpituudel-
la, peitsaa mielellään.

SAGITTAN RUSKAN-JOIKU
ERI 2 SA
Rungon mittasuhteiltaan oikea, luusto sai-
si olla vahvempi. Hyvä kallo. Hieman ylös-
kiinnittyneet korvat. Kuono saisi olla hie-
man pidempi ja voimakkaampi. Pää saisi 
olla hieman voimakkaampi. Hyvät silmät 
ja purenta, suupigmentti saisi olla mus-
tempi. Hyvä rintakehä, riittävä eturinta, 
hieman pehmeä karva. Tasapainoiset kul-
maukset, epävakaa etuliikkeessä, sivul-
ta liikkuu riittävällä askelpituudella. Hyvä 
hännän kiinnitys, mutta häntä kaartuu hie-
man korkealle.

BINDLESTIFF’S B’MAJESTIC
ERI 2 SA PU4
8,5 v hyvässä kunnossa esitetty veteraa-
ni. Rungon mittasuhteilta pitkä, hyvä raa-
jaluusto. Kaunis pään profiili, hyvät korvat 
ja silmät, hieman kevyt kuono. Epätasai-
nen purenta, pienet hampaat. Hyvä, tilava 
runko. Lanne saisi olla lyhyempi. Selkä pai-
nuu. Hyvä karva. Tasapainoiset kulmauk-
set ja kaksoiskannukset. Peitsaa mielel-
lään. Iänmukaiset liikkeet.

MASTINERO NICANOR
H
Erinomainen luusto. Raskaan vaikutelman 
antava, mittasuhteiltaan oikea. Vaisusti 
esiintyvä. Hyvä kaula. Hieman ylös kiinnit-
tyneet korvat. Hyvät silmät ja purenta. Hie-
man kapea kuono. Hieman korostuneet 
huulipussit. Suupigmentti saisi olla mus-
tempi. Erinomaiset kaulapussit. Tilava run-
ko. Riittävä eturunko. Hieman kapea edes-
tä. Kapea reisi. Niukka kinnerkulmaus. 
Kääntää käpäliä ulospäin. Kaksoiskannuk-
set. Hieman kihartuva karva. Liikkuu lyhy-
ellä, töpöttävällä askeleella.

MASTINERO RISTO REIPAS
ERI 3
Hyvät rungon mittasuhteet ja luusto. Hy-
vä kallo-osa. Hieman ylös kiinnittyneet 
korvat. Hyvä purenta. Hyvät huulet. Hyvin 
kehittynyt rintakehä. Sopivasti eturintaa. 
Hyvin kulmautunut edestä. Lyhyt, pysty 
lantio, niukka polvi ja kinner. Ulkokierteiset 
takakäpälät. Hyvä hännän asento. Liikkuu 
riittävällä askelpituudella.

2827

Veteraaniluokka urokset

29



IIRISMAAN THEODOR
ERI 1 SA PU1 VSP VET-VSP
9,5 v erinomaisessa kunnossa esitetty ve-
teraani. Erinomaiset rungon mittasuhteet 
ja luuston vahvuus. Oikeapiirteinen uros-
mainen pää, hyvin asettuneet korvat, hy-
vät silmät ja purenta. Pienet etuhampaat. 
Hyvä ylälinja. Erinomainen rintakehä ja 
eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat, hyvät 
kaksoiskannukset. Oikea karvanlaatu. Hy-
vä häntä, iänmukainen karva. Liikkuu si-
vulta hyvin. Liikkeissä iän tuomaa arvok-
kuutta.

GRANDE GARGANTA 
JAQUELADA CANELA
EH
11 kk. Rungon mittasuhteiltaan hieman ly-
hyt. Hyvä raajaluusto. Lupaava narttumai-
nen pää. Hieman ylöskiinnittyneet korvat. 
Punoittavat vilkuluomet häiritsevät ilmet-
tä. Hyvä purenta. Ikäisekseen hyvä rinta-
kehä, riittävä eturinta. Tasapainoiset kul-
maukset, edestä kääntää kyynärpäitä 
hieman.

GRANDE GARGANTA JOYA DE LA 
REINA
ERI 3
Erinomaiset rungon mittasuhteet. Sopiva 
luuston vahvuus. Lupaava narttumainen 
pää, hyvin asettuneet korvat. Oikeassa 
esiintyöntyvä vilkkuluomi häiritsee ilmet-
tä. Hyvä purenta, ikäisekseen hyvä rinta-
kehä ja eturinta. Hieman pehmeä karva. 
Tasapainoiset kulmaukset. Takaraajoissa 
yksi varvas tuplakynsillä molemmissa raa-
joissa. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä sivuas-
keleella, hieman epävakaasti edestä.

KENDYSKYE IKI IHANA
H
Rungon mittasuhteiltaan hieman lyhyt. 
Kokoonsa sopiva luusto. Vielä kapeapiir-
teinen, narttumainen pää. Hieman ylös-
kiinnittyneet korvat. Hyvät silmät. Hieman 
kapea, lyhyt kuono-osa. Hyvä puren-
ta. Kapea runko. Rintakehä ja eturinta 
saa vielä täyttyä. Olkavarret saisivat ol-
la viistommat. Hyvin kulmautunut takaa. 
Yksittäiskannukset. Karva vaihtumassa, 
laadultaan hieman pehmeä. Hyvä häntä. 
Liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman 
epävakaasti edestä.

TARAN MASKIN KONSTA
H
8 v. Hoikassa kunnossa. Rungon mitta-
suhteiltaan oikea, raajaluusto saisi olla 
vahvempi. Kovin kapeapiirteinen pää. Hy-
vät korvat ja silmät mutta korostunut ot-
sapenger, hyvä purenta. Rintakehä tarvit-
see lisää lihasmassaa ja eturinta saisi olla 
täyteläisempi. Riittävät tasapainoiset kul-
maukset. Kaksoiskannukset. Karva ei par-
haassa kunnossa, laatu ok. Seisoo kin-
nerahtaasti. Kovin kapea edestä. Liikkuu 
riittävällä askelpituudella ja edestä astuu 
ristiin.

FARMLANDS CEDYNIA
ERI
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja luus-
to. Hyvä kallo-osa. Oikein kiinnittyneet kor-
vat. Hieman korostunu otsapenger. Luo-
met saisivat olla tiiviimmät, punoittavat 
vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Hyvä pu-
renta. Hyvin kehittynyt pitkä tilava rintake-
hä. Ikäisekseen hyvä eturinta, karva hie-
man pehmeä ja väritys saisi olla parempi. 
Tasapainoset kulmaukset, takaraajoissa 
yksittäis- ja kaksoiskannukset. Laskeva 
lantio. Takaraajojen liike jää rungon alle ja 
liikkeestä puuttuu tehokkuus. Tässä kehi-
tysvaiheessa vielä takakorkea.
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KENDYSKYE ITKISINKÖ 
ONNESTA
ERI 4
1v. Rungon mittasuhteiltaan oikea. Luus-
to saisi olla vahvempi. Vielä hieman ka-
peapiirteinen pää. Hyvät korvat, silmät 
ja purenta. Tiiviit huulet. Ikäisekseen hy-
vä rintakehä ja eturinta. Karvanlaatu hie-
man pehmeä. Tasapainoiset kulmaukset 
ja kaksoiskannukset. Hieman laskeva lan-
tio. Liikkuu riittävällä askelpituudella ja hie-
man epävakaasti edestä.

SOY SOLAMENTE HONESTO 
HAZEL
ERI 2 SA
9 kk. Erinomaiset rungon mittasuhteet ja 
luusto. Kauniit ääriviivat. Lupaava kaunis-
piirteinen nartumainen pää. Oikein asettu-
neet korvat. hyvät silmät ja purenta. Ikäi-
sekseen hyvä, pitkä rintakehä ja sopivasti 
eturintaa. Hyvin kulmautuneet raajat. Iän-
mukainen karvapeite. Tasapainoiset kul-
maukset. Hyvä hännän kiinnitys, kiertyy 
löysälle kiepille. Kevyt joustava sivuaskel. 
Lupaava kokonaisuus.

SOY SOLAMENTE JUNIOR 
DIAMANTE
T
10,5 kk. Mittasuhteiltaan oikea. Kokoonsa 
sopiva luusto. Yleisvaikutelmaltaan antaa 
vierastyyppisen vaikutelman. Vielä kapea-
piirteinen pää, hyvä korvien kiinnitys. Hy-
vät silmät ja purenta. Rintakehä ja eturinta 
saa vielä täyttyä. Tasapainoiset kulmauk-
set. Yksittäiskannukset. Karva ei parhaas-
sa kunnossa, laadultaan hieman pehmeä. 
Vielä kapeat etu- ja takaliikkeet. Liikkuu 
riittävällä askelpituudella. Hyväasentoinen 
häntä.

TARAN MASKIN TIPPA
ERI 1 SA
Erinomaiset rungon mittasuhteet. Lupaa-
va narttumainen pää, jossa oikea-asentoi-
set korvat. Hyvät silmät ja purenta. Kaunis 
ylälinja. Hyvin kehittynyt, pitkä rintakehä ja 
eturinta . Karva vaihtumassa, laatu oikea. 
Hyvät kulmaukset ja terve raajarakenne. 
Kaksoiskannukset. Sivulta liikkuu hyvin, 
edestä vielä epävakaasti. Lupaava koko-
naisuus.

GEA DE CAMPO OLIMPO
ERI 2 SA  
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja luus-
to, vahva piirteinen narttumainenpää, hie-
man takaa luisu kallo. Hyvin asettuneet 
korvat. Hyvät silmät ja purenta. Kaunis ylä-
linja. Vahva tilava runko ja sopivasti eturin-
taa. Tasapainoiset kulmaukset ja oikeassa 
takaraajassa yksittäiskannus. Selkä hyvä. 
Hyvä hännän kiinnitys ja häntä kaartuu. 
Liikkuu hyvällä askelpituudella.

HARDWOOD’S ONNEN 
AMULETTI
H
Rungon mittasuhteiltaan pitkä. Hyvä raa-
jaluusto. Hyvä kallo ja oikeinkiinnittyneet 
korvat. Hyvät silmät ja purenta. Hieman 
kevyt kuono, runko saisi olla tilavampi ja 
eturinta täyteläisempi. Riittävät mutta ta-
sapainoiset kulmaukset. Yksittäiskan-
nukset. Lyhyt karvapeite. Epävakaat etu-
liikkeet. Liikkuu riittävällä askelpituudella. 
Saisi kauttaaltaan olla voimakkaampi.

Nuorten luokka nartut
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LAGRAN PERLA REFINA
ERI 1 SA PN1 ROP, SERT
Erinomaista rotutyyppiä. Oikeat rungon 
mittasuhteet. Kaunispiirteinen, narttumai-
nen pää. Oikein asettuneet korvat. Hyvät 
silmät ja purenta. Kaunis huulilinja, hyvä 
purenta. Hyvä pitkä rintakahä ja eturinta, 
hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä hännän 
asento. Hieman pehmeä karva. Liikkuu 
erinomaisella askelpituudella. Yhdensuun-
taisesti liikkeet edestä ja takaa. Liikkeessä 
rodunomaista raskautta. Erinomaiset kau-
lapussit.

FOLIXA DE XENTE ASTUR
EVA
Löysässä kunnossa. Antaa matalaraajai-
sen vaikutelman. Hyvä kaula ja ylöskiin-
nittyneet korvat. Hyvät silmät ja purenta. 
Hieman kapea kuono. Tilava runko, painu-
nut selkä. Riittävä eturinta. Tasapainoiset 
kulmaukset, kaksoiskannukset. Lyhyt kar-
va ja väri saisi olla parempi. Selkä elää liik-
keessä. Valitettavasti ontuu vasenta etu-
jalkaansa, jonka johdosta palkintosija eva.

MASTINERO PEPPERMINT 
PATTY
ERI 2 SA PN4
3 v. erinomaista rotutyyppiä. Erinomaiset 
rungon mittasuhteet ja luusto. Hyvä kal-
lo-osa. Hyvät korvat. Hyvät silmät ja pu-
renta. Hieman kapea kuono, hyvä purenta. 
Hyvä tilava, pitkä rintakehä, riittävä eturin-
ta. Karva vaihtumassa, laatu oikea, Hyvin 
kulmautuneet raajat, kaksoiskannukset. 
Hyvä hännän kiinnitys, löysällä kiepillä. 
Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman ka-
peasti takaa ja löysästi edestä.

SOY SOLAMENTE BALTICA 
BARONESA
ERI 1 SA PN3 VARA-SERT
Erinomaista rotutyyppiä. Erinomaiset 
rungon mittasuhteet ja luusto. Hyvä kal-
lo-osa ja pään profiili. Hyvin asettuneet 
korvat. Hyvät silmät ja kuono-osa ja pu-
renta. Hyvät huulet. Hyvä, pitkä, tilava run-
ko. Riittävä eturinta. Hyvin kulmautuneet, 
terverakenteiset raajat. Kaksoiskannuk-
set. Hieman pehmeä karva. Hyvä hännän 
asento. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hie-
man kapeasti takaa.

LAGRAN PERLA RELUCIENTE
HYL
Terverakenteinen. Erinomainen luusto ja 
mittasuhteet. Hyvä kallo ja pään profiili. Oi-
kein kiinnittyneet korvat. Punoittavat vilk-
kuluomet häiritsee ilmettä. Vasemmas-
sa silmässä alaluomi kääntyy sisäänpäin. 
Hyvä kuonon vahvuus ja purenta. Ikäisek-
seen hyvä runko. Eturinta saa vielä täyttyä. 
Tasapainoiset kulmaukset. Karva vaihtu-
massa, laadultaan hieman pehmeä. Hyvä 
hännän kiinnitys ja asento. Takaraajoissa 
kaksois ja yksöiskannukset.

ATENEA DE BARRANCO DE 
PICHOS
ERI 3 SA
Erinomainen luusto ja rungon mittasuh-
teet. Hyvä kallo-osa. Oikeinkiinnittyneet 
korvat. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä kuo-
no-osa ja huulilinja. Hyvä ylälinja ja pit-
kä rintakehä. Sopivasti eturintaa. Hieman 
pehmeä karva. Hyvin kulmautuneet raajat 
ja kannukset. Liikkuu hyvällä askelpituu-
della, hieman kapeasti takaa.
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TARAN MASKIN RIPPU
ERI 4 SA
Rungon mittasuhteiltaan oikea. Riittävän 
vahva luusto. Hieman kapeapiirteinen, 
narttumainen pää. Hyvin asettuneet kor-
vat ja pään profiili. Hyvät silmät ja purenta. 
Suupigmentti saisi olla mustempi. Riittä-
vän täyteläinen runko, eturinta saa täyttyä. 
Karva vaihtumassa, laadultaan hieman 
pehmeä. Tasapainoiset kulmaukset. Pie-
net yksittäiskannukset. Hyväasentoinen 
häntä. Hieman epävakautta etuliikkeessä. 
Sivulta liikkuu hyvällä askeleella.

FARMLANDS BAMFIELD
EH
Erinomainen luusto. Antaa mataraajaisen 
vaikutelman. Vahvapiirteinen narttumai-
nen pää. Turhan ylös kiinnittyneet korvat. 
Melko voimakas otsapenger. Hyvät silmät. 
Kuono saisi olla pidempi. Hyvä purenta. 
Hyvä tilava rintakehä, riittävä eturinta. Riit-
tävän viisto olkavarsi. Kovin pystyt väli-
kämmenet. Suora polvi ja kinnerkulmaus. 
Hyvä karvanlaatu ja hännän asento. Liik-
kuu riittävällä askelpituudella.

FARMLANDS RANCHDIAMOND
EH
Antaa matalaraajaisen vaikutelman. Luus-
to saisi olla vahvempi. Pää vaikuttaa pie-
neltä suhteessa runkoon. Hyvät korvat, sil-
mät ja purenta. Tuhti runko. Eturinta saisi 
olla täyteläisempi. Karvanlaatu ok, hieman 
huopaantunut pohjavilla. Olkavarret saisi 
olla viistommat. Niukka polvi- ja kinnerkul-
maus, seistessä takakorkea. Kaksoiskan-
nukset. Epävakaat ja kapeat etuliikkeet. 
Pysty, lyhyt lantio. Takaraajojen liike jää ly-
hyeksi.

LAGRAN PERLA OBSTINADA DE 
BRIBÒNA
ERI
Hyvä raajaluusto. Hieman matalaraajai-
nen. Hyvä kallo-osa ja kuono. Turhan ylös 
kiinnittyneet korvat. Hyvät silmät ja puren-
ta. Hyvä, tilava, pitkä runko. Riittävä eturin-
ta. Olkavarret saisi olla viistommat. Hyvin 
kulmautunut takaa. Hyvä hännän asento. 
Hieman lyhyt karva. Takaa liikkuu hyvin, 
etuaskel jää lyhyeksi.

BOUNIEN AMORE DE SU VIDA
ERI 1 SA
Erinomaista rotutyyppiä. Erinomaiset run-
gon mittasuhteet ja luusto. Hyvä kallo-osa 
ja kaunis pään profiili. Hyvä korvien kiinni-
tys. Hyvät silmät ja purenta. Hieman ka-
pea kuono. Hyvä ylälinja ja pitkä rintakehä, 
sopivasti eturintaa. Hyvin kulmautuneet 
raajat. Kaksoiskannukset. Hyvät kaulapus-
sit. Hyvä karvanlaatu. Hyvä hännän kiinni-
tys, häntä kiertyy, koskettaa hieman lan-
tioita. Liikkeessä rodunomaista kankeutta.

FARMLANDS BALDONNEL
ERI 3 SA
Erinomaista rotutyyppiä. Terverakentei-
nen. Hyvä kallo-osa ja kuono. Oikein aset-
tuneet korvat, hyvät silmät ja purenta. 
Tiiviit huulet. Hyvä pitkä rintakehä ja sopi-
vasti eturintaa. Hyvin kulmautuneet raajat 
ja kannukset. Liikkuu hyvällä askelpituu-
della, hieman kapeasti takaa.
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MASTINERO QUEEN 
POCAHONTAS
ERI 4 SA
Hyvä raajaluusto. Hieman matalaraajai-
nen. Hyvä kallo. Riittävän täyteläinen kuo-
no-osa. Hyvin asettuneet korvat. Hyvät sil-
mät ja purenta. Pitkä, tilava runko, riittävä 
eturinta. Lyhyt, hieman pehmeä karva. Hy-
vin kulmautuneet raajat, kaksoiskannuk-
set. Takaa liikkuu kapeasti, takaraajojen lii-
ke jää lyhyeksi.

ATALAYA
ERI 2 SA
11v. Erinomaisessa kunnossa esitetty. 
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja hyvä 
luuston vahvuus. Narttumainen kaunispiir-
teinen pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvät 
silmät ja purenta. Erinomaisessa kunnos-
sa olevat hampaat. Hyvä pitkä rintakehä ja 
eturinta. Iänmukainen karva. Tasapainoi-
set kulmaukset, kaksoiskannukset. Liikkuu 
rodunomaisella raskaudella ja liikkeessä 
iän tuomaa arvokkuutta.

PAJANOTKON CAMERONDIAZ
ERI 1 SA PN2 VET-ROP
Erinomaisessa kunnossa oleva 11,4 v ve-
teraani, jolla oikeat rungon mittasuhteet ja 
hyvä luusto. Oikealinjainen, hieman kuivu-
nut pää. Oikein kiinnittyneet korvat, hyvät 
silmät. Hyvässä kunnossa olevat hampaat 
ja purenta. Hyvä, pitkä rintakehä ja eturin-
ta. Iänmukainen karva. Valkoinen väri saisi 
olla puhtaampi. Hyvin kulmautuneet raa-
jat, kaksoiskannukset. Liikkuu rodunomai-
sella raskaudella, hyvällä askeleella ja iän 
tuomalla arvokkuudella.

MURTOI’S QUINTA
ERI 2 SA
7,5 v. Erinomaista rotutyyppiä. Antaa hie-
man mataraajaisen vaikutelman. Erin-
omainen raajaluusto. Oikeapiirteinen nart-
tumainen pää. Hyvin asettuneet korvat. 
Hyvät silmät ja purenta. Hyvät huulet. Pit-
kä tilava rintakehä ja sopivasti eturintaa. 
Karvanlaatu oikea, vahva, hieman huo-
paantunut pohjavilla. Tasapainoiset kul-
maukset ja hyvät kannukset. Hieman ka-
peat takaliikkeet, sivulta liikkuu riittävällä 
askelpituudella. Hieman laskeva lantio.

PYRRELANDIAN FESCINANTE 
CHRISTAL
ERI
Erinomaista rotutyyppiä. Erinomainen 
luusto. Antaa hieman matalaraajaisen vai-
kutelman. Vahva ja oikeapiirteinen pää. 
Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvät 
huulet. Suupigmentti saisi olla mustem-
pi. Hyvä tilava runko ja eturinta, seistessä 
hieman takakorkea. Hyvä karva. Hyvin kul-
mautuneet raajat, tuplakannukset. Nostaa 
hännän paremmin liikkeessä. saisi liikkua 
ja esiintyä reippaammin.
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Kasvattajaluokka

Jälkeläisluokka

BEIBIBREEBEVERLY
1
Kahdesta yhdistelmästä koostuva. Narttu on periyttänyt jälkeläi-
silleen lähes yhdenmukaista luuston vahvuutta. Emän ja jälkeläis-
ten pään mallissa eroavaisuutta, samoin luuston vahvuuksissa. 
Jälkeläisissä ei kovin paljon yhtäläisyyksiä emän kanssa.

KENDYSKYE
3
Kahdesta pentueesta koostuva, ei tasainen ryhmä. Luuston ja 
rungon vahvuuksissa eroavaisuutta, samoin pään malleissa. Kol-
mella ryhmän koirista yhdenmukaiset karvanlaadut, yksi ryhmän 
koirista poikkeaa karvanlaadultaan. Jatkossa tulisi huomio kiinnit-
tää luuston vahvuuteen ja pään malliin.

MASTINERO
KP 1, ROP-Kasvattaja
Neljästä eri pentueesta koostuva. Kaksi urosta, kaksi narttua. Kai-
killa selvät sukupuolileimat, lähes yhdenmukaiset pään mallit ja 
karvanlaadut. Luuston vahvuuksissa hieman eroavaisuutta. Hy-
vää kasvatustyötä tässä haastavassa rodussa. 

300
FARMLANDS
2
Kahdesta pentueesta koostuva. Ei aivan tasalaatuinen ryhmä. 
Luuston ja rungon vahvuuksissa eroavaisuuksia, samoin pään 
malleissa. Lähes yhtenevät karvanlaadut. Myös hännän asen-
noissa olisi toivomisen varaa.


