
MASTINERO TOMASZ 
ROP-Pentu
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomai-
nen nuori urospentu, jolla lupaava pää. 
Erottuva niskakyhmy. Hyvät, tiiviit silmä-
luomet. Sopivasti huulia. Hyvä purenta. 
Hyvä kaula. Vielä himan pehmeyttä seläs-
sä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hy-
vin sivulta. Vielä hieman kapeasti takaa. 
Hyväasentoinen häntä, jossa alaosassa 
tiukka silmukka. Kaksoiskannukset. Hyvä 
turkki tulossa.

KEVIN COSTNER DE 
CANTARRANAS
H
Hyväntyyppinen nuori uros, jolla kokoon 
nähden hieman pieni pää. Tiiviit silmäluo-
met. Riittävät huulet. Papada saisi olla sel-
vempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Luusto saisi 
olla järeämpi. Hyvin kulmautunut edestä, 
niukka polvi- ja kinnerkulma. Kaksoiskan-
nukset. Runsaasti värittynyt, mutta raajat 
ja hännänpää valkoiset. Tänään hieman 
pehmeässä turkissa.

GRANDE GARGANTA JASPEADO 
PECA
NUO-ERI NUK1 SA
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomai-
nen, hyvin maskuliininen uros, jolla hyvä, 
leveä kallo. Vielä hieman kapea kuono. 
Tiiviit silmäluomet. Melko runsaat huu-
let, joissa pigmentti voisi olla yhtenäisem-
pi. Hyvä kaulapussi. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Erinomainen runko. Hieman niukat mutta 
tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luuston-
vahvuus. Voisi liikkua pidemmällä aske-
leella. Hieman huolimaton etuliike. Nuoren 
uroksen häntä tahtoo nousta, kun pulliste-
lee toisille. Kaunis turkki.

KENDYSKYE JUMPURAHUITI
VSP-Pentu
Rungoltaan hyvin kehittynyt, mittasuhteil-
taan oikea narttupentu, jolla erittäin miel-
lyttävä pää ja ilme. Oikeat kuonon ja kal-
lon linjat. Tiiviit silmäluomet. Hyvät huulet 
ja kaulapussi. Hieman alas kiinnittyneet 
korvat. Erinomainen kaula, eturinta ja rin-
takehä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Täl-
lä hetkellä hieman takakorkeassa kasvu-
vaiheessa. Liikkuu hyvällä askeleella, kun 
haluaa. Toisessa takajalassa kaksois- ja 
toisessa yksöiskannus. Vielä pehmeässä 
turkissa.

BOSCO DE BARRANCO DE 
PICHOS 
JUN-ERI JUK1 SA VARA-SERT
Mittasuhteiltaan ja tyypiltään eriomainen 
nuori uros. jolla maskuliininen, leveäkal-
loinen pää. Hyvät kuonon ja kallon linjat. 
Hyvät silmät, huulet ja kaulapussi. Vahva 
kaula. Vielä hieman pehmeä selkä. Hyvä 
luusto. Hyvin kulmautunut edestä, hieman 
pysty lantio. Muuten hyvä takaosa. Yksöis-
kannukset. Hyvä askelpituus. Takaliike saa 
vielä vakaantua. Mukava turkki tulossa.

GRANDE GARGANTA JOCUNDO 
MOLINILLO
NUO-EH NUK4
Hyvin maskuliininen, tyypiltään erinomai-
nen, tilavarunkoinen uros, jolla erittäin 
miellyttävä pää. Kauniit kuonon ja kal-
lon linjat. Tiiviit silmäluomet. Hyvät huu-
let. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä luusto 
ja tasapainoiset kulmaukset. Kaksoiskan-
nukset. Harmillisesti koira peitsaa tänään. 
Erinomainen karva. Häntä kiertyy voimak-
kaasti liikkeessä. Liike vaikuttaa palkinto-
sijaan.
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MOSTIN ARAGOLEON ALVARO 
NUO-EVA
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea nuo-
ri uros, jolla hyvin miellyttävä pää. Tii-
viit silmäluomet. Hyvät huulet ja papada. 
Riittävä kaula ja etukulmaukset. Liikkuu 
hyvällä askeleella, mutta köyristää tä-
nään lanneosaa voimakkaasti ja suoris-
taa takaosansa seistessä. Hyvä turkki. 
Takaosasta johtuen koira ei ole tänään 
näyttelykunnossa. Takaosan huteruuden 
vuoksi ei voida tänään arvostella kaikilta 
osin.

TASSUVUOREN ODOTETTU 
OODI
NUO-ERI NUK2
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomai-
nen, hyväluustoinen uros, jolla hyvin kau-
nislinjainen, pitkä pää. Tiiviit silmäluomet. 
Syvä kuono, jossa hyvät huulet ja papada. 
Kaunis kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Runko 
saa vielä täyttyä. Riittävästi kulmautunut 
edestä, hieman niukka polvikulma. Hienot 
kaksoiskannukset. Liikkuu hyvin sivulta ja 
edestä, hieman tehoton taka-askel, potkii 
liiaksi taakse. Lupaava turkki.

PYRRELANDIAN ILOINEN ILMARI 
NUO-EH NUK3
Mittasuhteiltaan oikea, rungoltaan vie-
lä kapea ja keskeneräinen nuori uros, jol-
la hyvin kauniit pään linjat. Hyvät korvat. 
Melko tiiviit silmäluomet. Hyvät huulet ja 
papada. Kaunis kaula. Hyvä ylälinja. Tasa-
painoiset kulmaukset. Riittävä raajaluusto. 
Yksöiskannukset. Varsin tasapainoiset liik-
keet. Häntä tahtoo nousta turhan korkeal-
le liikkeessä.

HARDWOOD’S ONNENPOIKA
AVO-EH
Mittasuhteiltaan erinomainen, riittäväluus-
toinen uros. jolla ilmeikäs uroksen pää. Sy-
vä kuono. Hyvät huulet ja papada. Tiiviit 
silmäluomet. Keskiruskeat silmät. Hyvä 
kaula ja ylälinja. Pitkä rintakehä. Tasapai-
noiset kulmaukset. Toisessa takajalassa 
kaksois-, toisessa yksöiskannus. Tänään 
kesäisessä turkissa. Hyvä askelpituus. 
Liikkeessä hieman löysät kyynärpäät. Sei-
soo mielellään hieman kapeasti edestä.

ROPELIKORVAN DURACELL
NUO-T
Hyväntyyppinen, kevytluustoinen uros, jo-
ka saisi olla kauttaaltaan maskuliinisem-
pi. Hieman kevyt pää, jossa hyvät kuonon 
ja kallon linjat. Tiiviit silmäluomet. Hyvät 
huulet ja papada. Vielä kovin kevyt run-
ko. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa 
Ja köyristää lanneosaansa sekä seistes-
sä että liikkeessä. Jyrkkä lantio, joten hän-
tä rullautuu ylös. Kaipaa kehäharjoitusta. 
Liikkuu kevyesti mutta kovin lyhyellä aske-
leella. Kesäisessä turkissa.

HEART GUARDIAN BAD 
COMPANY
AVO-ERI AVK1 PU2 SA SERT MVA
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomai-
nen, maskuliininen uros, jolla upea urok-
sen pää. Erinomaiset kuonon ja kallon lin-
jat. Erottuva niskakyhmy. Tiiviit luomet. 
Hieno huulikulma ja papada. Kaunis kau-
la. Hyvä ylälinja ja häntä. Sopusuhtainen 
luusto ja kulmaukset. Kaksoiskannukset. 
Hyvin tasapainoiset liikkeet, joskin selkä 
rullaa hieman. Oikealaatuinen, karhea ke-
säturkki.
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HEART GUARDIAN BLADE OF 
STEEL
AVO-ERI AVK3
Tyypiltään erinomainen, maskuliininen 
uros, jolla hyvä luusto ja mittasuhteet. Erit-
täin miellyttävä uroksen pää. Kauniit kuo-
non ja kallon linjat. Tiiviit silmäluomet. Hy-
vä huulet ja papada. Kaunis kaula. Hyvin 
rakentunut etuosa. Tilava rintakehä. Hie-
man pysty lantio. Kaksoiskannukset. Liik-
kuu hyvin sivulta, hieman voimattomasti 
ja pihdissä takaa. Erinomainen, oikealaa-
tuinen turkki.

ZAIJAS ADAN-INIGO
AVO-ERI AVK4
Mittasuhteiltaan oikea, maskuliininen 
uros, jolla hyvä kuonon ja kallon profiili. 
Kuononselkä saisi olla leveämpi. Hieman 
kevyt alaleuka. Tiiviit silmäluomet. Silmien 
väri voisi olla tummempi. Hyvä kaula. Oi-
kea rungon muoto. Niukasti kulmautunut 
edestä ja takaa. Kulmausten tasapainoi-
suudesta johtuen liikkuu kuitenkin varsin 
sujuvasti. Yksöiskannukset. Oikealaatui-
nen kesäturkki.

KENDYSKYE ILMAN MUUTA
AVO-EH
Mittasuhteiltaan oikea, maskuliininen nuo-
ri uros. Oikealinjainen pää, joka saa vie-
lä kauttaaltaan vahvistua. Tiiviit silmäluo-
met. Hyvät huulet. Vähäiset kaulapussit. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Tilava runko. Hyvin 
kulmautunut edestä. Hieman jyrkkä lantio. 
Yksöiskannukset. Liikkuu yhdensuuntai-
sesti, mutta askel saisi olla voimakkaampi 
ja pidempi. Takaosa kaipaa lisää voimaa. 
Erinomainen karvanlaatu.

IIRISMAAN YAVIER
VAL-ERI VAK4
Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan erin-
omainen, hyvin vaikuttava uros, jolla mas-
kuliininen, vahva pää. Melko tiiviit silmä-
luomet. Syvä kuono-osa. Runsaat huulet. 
Hyvät kaulapussit. Erinomainen kaula. Ti-
lava runko. Hyvä luusto. Selässä jo hieman 
ikään liittyvää pehmeyttä. Liikkuu hyvin si-
vulta, hieman löysästi edestä. Kaksoiskan-
nukset. Hyvä maski. Runko kokonaan val-
koinen. Kauniisti hoidettu turkki.

PYRRELANDIAN FABRICANTE 
CICILIO
AVO-ERI AVK2 SA
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomai-
nen, hyvin maskuliininen uros, joka on 
kauttaaltaan hyvin terveesti rakentunut. 
Miellyttävät ääriviivat sekä seistessä että 
liikkeessä. Mallikas uroksen pää, jossa hy-
vät kuonon ja kallon linjat. Tosin voisi ol-
la täyteläisempi silmien alta. Tiiviit luomet. 
Hyvät huulet. Erinomainen kaula. Hyvä ylä-
linja. Pitkä lantio. Tasapainoiset kulmauk-
set. Yksöiskannukset. Erinomainen turkki.

KENDYSKYE BILIBALIKO
VAL-EH
Mittasuhteiltaan oikea, maskuliininen 
uros, jolla erinomaiset kuonon ja kallon lin-
jat. Tiiviit silmäluomet. Erottuva otsakyh-
my. Sopivasti huulia. Hyvä kaula. Tilava 
runko. Hieman pysty olkavarsi. Hieman ly-
hyt lantio ja niukka polvi- ja kinnerkulma. 
Kaksoiskannukset. Liikkuu hyvällä aske-
leella, mutta hieman kapeasti takaa. Selkä 
rullaa liikkeessä. Seisoo takaraajat rungon 
alla. Hyvä turkki.
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KENDYSKYE EMMÄ ALA
VAL-ERI
Mittasuhteiltaan oikea, maskuliininen 
uros, jolla miellyttävät kuonon ja kallon 
linjat. Erinomainen pigmentti. Silmien vä-
ri sointuu turkin väriin. Hyvä kaula. Kaunis 
ylälinja. Tilava runko. Tasapainoiset kul-
maukset. Toisessa takajalassa kaksois-, 
toisessa yksöiskannus. Liikkuu hyvällä as-
keleella, hieman kapeasti edestä. Hieman 
laineikas, karhea turkki. Miellyttävä käytös.

SAGITTAN RUSKAN-JOIKU
VAL-ERI VAK3 SA
Vaikuttava uros, jolla tilava runko. Hieman 
pitkä lanneosa, joka vaikuttaa mittasuh-
teisiin. Hyvän mallinen uroksen pää. Tiiviit 
silmäluomet. Riittävästi huulia. Vähäinen 
kaulapussi. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapai-
noiset kulmaukset. Yksöiskannukset. Erin-
omaiset, maatavoittavat liikkeet. Yhden-
suuntainen askel.

MASTINERO MAXIM
VAL-ERI VAK1 PU1 SA ROP  
PARAS TYYPPI
Hyvin vaikuttava, tyypiltään ja mittasuh-
teiltaan erinomainen, maskuliininen uros, 
jolla erinomainen uroksen pää. Kaunis 
profiili. Hyvin erottuva otsakyhmy. Riittä-
vän tiiviit luomet. Syvä kuono. Hyvät huu-
let ja papada. Erinomainen kaula, ylälinja 
ja tilava runko. Varsin tasapainoiset kul-
maukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti pitkäl-
lä askeleella. Häntä rullaa melko ylös. Kau-
nis turkki.

XERION DE GASPALLEIRA
VAL-ERI VAK2 PU4 SA
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomai-
nen, maskuliininen uros, jolla vahva urok-
sen pää. Erinomaiset kuonon ja kallon lin-
jat. Syvä, täyteläinen kuono-osa. Riittävän 
tiiviit silmäluomet. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Tilava runko. Hieman niukat, mutta tasa-
painoiset kulmaukset. Kaksoiskannukset. 
Pitkä sivuaskel. Liikkuu edestä ja takaa 
hieman huolimattomasti. Erinomainen 
karva.

MASTINERO RISTO REIPAS
VAL-ERI
Maskuliininen, tyypiltään ja mittasuhteil-
taan erinomainen uros, jolla vaikuttava 
uroksen pää. Hyvät kuonon ja kallon linjat. 
Tiiviit silmäluomet ja erinomaiset huulet. 
Hyvä papada. Hyvä kaula ja ylälinja. Tilava 
runko. Hyvin kulmautunut etuosa. Hieman 
pysty lantio ja niukka kinnerkulma. Liikkuu 
hyvällä askeleella, mutta hieman pihdissä 
takaa. Kaunis turkki.

POMPINO’S CHABO
VET-ERI VEK1 PU3 SA VET-ROP  
PARAS PÄÄ
Tyypiltään ja mittasuhteitaan erinomai-
nen, vaikuttava veteraaniuros, jolla erin-
omainen, kaunislinjainen uroksen pää. 
Tiiviit silmäluomet. Hyvät huulet ja kaula-
pussit. Hyvä kaula ja ylälinja. Tilava runko. 
Varsin tasapainoiset kulmaukset. Riittävä 
raajaluusto. Kaunis turkki. Osaa liikkua ha-
lutessaan.
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KARHUNTÄHDEN TAKRA
JUN-ERI JUK2
Mittasuhteiltaan erinomainen, hieman tot-
tumattomasti esiintyvä nuori narttu, jol-
la hyvin lupaava pää. Erinomaiset kuo-
non ja kallon linjat. Erottuva niskakyhmy. 
Tiiviit silmäluomet. Hyvä kaula ja ylälin-
ja. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Hy-
vin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu ja 
seisoo hieman pihdissä takaa. Hyvä askel-
pituus. Kaksoiskannukset. Vielä pehmeäs-
sä turkissa.

GRANDE GARGANTA 
JAQUELADA CANELA
NUO-EH NUK3
Mittasuhteiltaan oikea, hieman kevyt-
luustoinen narttu, jolla oikeat pään linjat. 
Alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvä 
kaula. Tilava rintakehä. Hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa. Hieman takakorkea sekä 
seistessä että liikkeessä. Liikkuu hyvällä 
askeleella mutta hieman löysästi edestä. 
Kaunis turkki tulossa.

LAGRAN PERLA SOY SEGURA
JUN-ERI JUK3
Rakenteeltaan erinomainen, kevyesti liik-
kuva, hyvin feminiininen nuori narttu, jol-
la hyvät pään linjat. Kuono saa vielä täyt-
tyä silmien alta. Hyvät huulet ja pigmentti. 
Erinomainen kaula. Tilava rintakehä. Etu-
rinta saa vielä täyttyä. Hyvin tasapainoi-
sesti kulmautunut. Hyvin helpot liikkeet. 
Kaipaa vielä aikaa täyttyäkseen. Erinomai-
set raamit, joihin on hyvä kasvaa.

GRANDE GARGANTA JUGLAR 
INTELIGENTE
NUO-ERI NUK2
Mittasuhteiltaan oikea, rakenteeltaan ta-
sapainoinen narttu, jolla pitkä pää. Kuo-
no-osa saa vielä täyttyä. Tiiviit luomet ja 
hyvät huulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä 
eturinta ja rungon muoto. Liikkuu hyväl-
lä askeleella, vielä hieman kapeasti takaa. 
Erittäin kaunis turkki.

SOY SOLAMENTE CORAZON 
CALYPSO
JUN-ERI JUK1 PN2 SA SERT  
PARAS LIIKE
Hyvin pitkällä ja tehokkaalla askeleella liik-
kuva, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, 
jolla erinomainen luusto. Erinomaiset kuo-
non ja kallon linjat ja mittasuhteet. Hyvät 
huulet. Vielä hieman löysät silmäluomet. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvin 
kehittynyt runko. Tasapainoiset kulmauk-
set. Hieman litteät käpälät. Pentukarva 
juuri vaihtumassa.

TARAN MASKIN TIPPA
NUO-ERI NUK1 SA
Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan erin-
omainen narttu, jolla miellyttävä nartun 
pää. Erottuva otsakyhmy. Tiiviit silmäluo-
met. Hyvät huulet. Hyvä kaula. Erinomai-
nen ylälinja ja häntä. Tilava runko. So-
pusuhtaiset kulmaukset. Hieman pehmeät 
ranteet. Erinomaiset kaksoiskannukset. 
Liikkuu upealla sivuaskeleella, vielä hie-
man huolimattomasti edestä. Erinomai-
nen turkki.
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BULLA DEL MOSTIN
AVO-EH
Vahva, syvärunkoinen narttu, joka nyky-
kunnossa antaa hieman matalan vaikutel-
man. Hyvin kaunis nartun pää. Erinomai-
set kuonon ja kallon linjat. Tiiviit luomet. 
Hyvä pigmentti. Hyvä kaula. Selässä hie-
man pehmeyttä. Sopiva luusto ja kulmauk-
set. Tasapainoiset liikkeet. Olisi edukseen 
hieman tiiviimmässä kunnossa.

KENDYSKYE ITKISINKÖ 
ONNESTA
AVO-EH
Mittasuhteiltaan oikea, feminiininen nart-
tu, jolla hyvän mallinen nartun pää. Rau-
hallinen ilme. Tiiviit silmäluomet ja hyvät 
huulet. Hyvä kaula. Oikea rungon muoto. 
Hyvin kulmautunut etuosa. Hieman pys-
ty lantio. Köyristää hieman lanneosaan-
sa liikkeessä ja seistessä. Kaksoiskannuk-
set. Takaliike voisi olla tehokkaampi. Hyvä 
turkki.

GRANDE GARGANTA JOYA DE LA 
REINA
AVO-ERI AVK3
Tasapainoisesti rakentunut, vahva nart-
tu. Hieman pitkä runko. Hyvä luusto ja kul-
maukset. Vahva nartun pää, jossa hyvä 
niskakyhmy ja kuonon ja kallon linjat. Hie-
man löysät silmäluomet. Hyvä kaula. Tila-
va, pitkä rintakehä. Melko pitkä lanneosa. 
Yksöiskannukset, joissa molemmissa kak-
si kynttä. Sujuvat, tasapainoiset liikkeet. 
Oikea karvanlaatu. Hyvä, tumma maski, 
runko kokonaan valkoinen.

LAGRAN PERLA REFINA
AVO-ERI AVK1 PN3 SA VARASERT
Mittasuhteiltaan ja rakenteeltaan so-
pusuhtainen narttu, jolla oikealinjainen 
ja vahva mutta silti feminiininen pää. Hy-
vät silmäluomet. Kaunis huulikulma. Hyvä 
papada. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopusuh-
tainen luusto ja kulmaukset. Yksöiskan-
nukset. Liikkuu pitkällä askeleella hieman 
löysästi edestä. ”Vielä kesäbikineissä”.

HARDWOOD’S ONNENPÄIVÄ
AVO-ERI AVK4
Vahva, mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla 
hyvät kuonon ja kallon linjat. Sopivasti huu-
lia. Silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. 
Hyvä kaula. Tilava runko. Hyvin kulmau-
tunut takaa. Hieman pysty olkavarsi. Liik-
kuu tänään hieman haluttomasti. Riittävä 
askelpituus. Kauniisti hoidettu turkki. Kak-
soiskannukset. Rauhallinen käytös.

TARAN MASKIN RIPPU
AVO-ERI AVK2 SA
Erittäin tasapainoisesti pitkällä, yhden-
suuntaisella askeleella liikkuva, feminiini-
nen narttu, jolla hyvin miellyttävä nartun 
pää. Tiiviit silmäluomet. Hyvät huulet ja 
papada. Hieman taakse kiinnittyneet kor-
vat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä luusto ja 
tasapainoiset kulmaukset. Yksöiskannuk-
set. Kaunis turkki.
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AMBUSKIN CARMEN
VAL-ERI
Mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla vahva, 
leveäkalloinen pää. Keskiruskeat silmät. 
Runsaat huulet. Hyvä kaula. Tilava runko. 
Erinomaiset etukulmaukset. Melko niukas-
ti kulmautunut takaa. Hyvä sivuliike. Edes-
tä astuu melkein ristiin. Kaunis turkki. Miel-
lyttävä käytös.

GEA DE CAMPO OLIMPO
VAL-ERI
Hyvin vahva, mittasuhteiltaan oikea nart-
tu, jolla jo hieman urosmainen pää. Erin-
omaiset kuonon ja kallon linjat. Silmäluo-
met saisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Tilava runko. Varsin tasapainoiset 
kulmaukset. Liikkuu sujuvasti. Oikea kar-
vanlaatu. Voisi olla olemukseltaan narttu-
maisempi.

BOUNIEN AMORE DE SU VIDA
VAL-ERI
Hyvin vahva, syvärunkoinen narttu, joka 
on tänään turhan tuhdissa kunnossa. Vah-
va, pitkä pää. Upeat kuonon ja kallon lin-
jat. Hyvät, tiiviit silmäluomet. Erinomainen 
papada. Hyvä kaula ja ylälinja. Syvä rinta-
kehä. Kokoon sopiva luustonvahvuus ja 
tasapainoiset kulmaukset. Hyvä sivuliike, 
edestä hieman huolimaton. Komea turkki.

LAGRAN PERLA OBSTINADA DE 
BRIBÒNA
VAL-ERI VAK3 SA
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomai-
nen, hyvin rakentunut narttu, jolla erittäin 
miellyttävä nartun pää. Hyvät kuonon ja 
kallon linjat. Melko tiiviit silmäluomet. Erin-
omaiset huulet. Hyvä kaula. Leveä eturin-
ta ja tilava runko. Sopiva luustonvahvuus. 
Liikkuu tasapainoisesti maatavoittavalla 
askeleella, vaikkakin hieman haluttomasti. 
Kaunis turkki. Miellyttävä käytös.

FARMLANDS BALDONNEL
VAL-ERI VAK1 PN1 SA VSP
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomai-
nen narttu, jolla feminiininen, miellyttä-
väilmeinen pää. Hyvä niskakyhmy. Tiiviit 
silmäluomet ja sopivasti huulia. Kaunis 
kaula. Tilava runko ja tasapainoiset kul-
maukset. Seistessä hieman pehmeä sel-
kä, joka tiivistyy liikkeessä. Tasapainoiset, 
sujuvat liikkeet. Hyvin miellyttävä kokonai-
suus.

MASTINERO QUEEN 
POCAHONTAS
VAL-ERI VAK4
Tilavarunkoinen narttu, jolla nartulle sopi-
vat mittasuhteet. Vahva mutta silti femi-
niininen pää. Hyvät kuonon ja kallon lin-
jat. Hieman löysät silmäluomet. Hyvät 
huulet. Hyvä kaula. Erinomainen eturin-
ta. Pitkä rintakehä. Sopiva luusto. Hieman 
pysty lantio. Hyvin kulmautunut edestä. 
Kaksoiskannukset. Liikkuu hyvällä aske-
leella. Takaliikkeessä voisi olla enemmän 
voimaa. Hyvin kaunis turkki.
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MURTOI’S QUINTA
VAL-ERI VAK2 PN4 SA
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomai-
nen, vahva mutta silti narttumainen koko-
naisuus. 9-vuotias. Ikäisekseen erinomai-
sessa kunnossa. Hienot pään linjat. Tiiviit 
silmäluomet. Tummat silmät. Erinomai-
nen, syvä kuono-osa ja hyvät huulet. Sy-
vä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Kau-
niisti hoidettu turkki. Ikä näkyy jo hieman 
liikkeissä.

IIRISMAAN XANDRIA
VET-ERI VEK1 SA VSP-VET
Tyypiltään erinomainen, tasapainoises-
ti rakentunut, mittasuhteiltaan oikea ve-
teraanirouva, jolla erinomainen, vahva 
pää. Miellyttävä ilme. Arvokas katse. Hy-
vät huulet ja papada. Kaunis kaula. Hyvä 
ylälinja ja tilava runko. Sopusuhtaiset kul-
maukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti. Ar-
vokkaan rauhallinen rouva.

SAKEROS UNELMA
VAL-EH
Mittasuhteiltaan oikea, vahva narttu, jolla 
vahva nartun pää. Rauhallinen ilme. Hyvät, 
tiiviit luomet. Sopivasti huulia. Hyvä kau-
la. Oikea rungon muoto. Niukasti kulmau-
tunut edestä ja takaa. Kovin pysty lantio. 
Kaunis turkki. Liikkuu löysästi edestä ja 
hieman voimattomasti takaa. Miellyttävä 
käytös.

KUONOHOVIN ADRIANE
VET-ERI VEK2
Mittasuhteiltaan oikea, tilavarunkoinen, 
kookas narttu, joka ikäisekseen erinomai-
sessa kunnossa. Oikea pään profiili, mut-
ta melko loiva otsapenger ja kuononselkä 
saisi olla leveämpi. Alas kiinnittyneet kor-
vat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen 
eturinta ja rungon muoto. Sopiva luusto ja 
kulmaukset. Hieman pehmeä selkä. Kak-
soiskannukset. Liikkuu hyvin, kun haluaa. 
Kaunis turkki.

SOY SOLAMENTE ISIDORA 
ISABELLA
VAL-ERI
Kookas, komearaaminen narttu, jolla vah-
va nartun pää. Miellyttävä ilme. Hyvä pro-
fiili. Tiiviit silmäluomet. Hyvät huulet ja 
papada. Hyvä kaula. Syvä ja tilava runko. 
Niukat mutta tasapainoiset kulmaukset. 
Liikkuu tänään hieman laiskasti mutta yh-
densuuntaisin askelin. Kaunis turkki.
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ROP Mastinero Maxim & VSP 
Farmlands Baldonnel

ROP-Vet Pompino’s Chabo ja VSP-Vet 
Iirismaan Xandria

Paras Tyyppi - Mastinero Maxim

Paras pää - Pompino’s Chabo

Paras liike - SOY SOLAMENTE CORAZON CALYPSO

Best in home - Mastinero Peter Pan

ROP-Jun SOY SOLAMENTE CORAZON CALYPSO  ja 
VSP-Jun BOSCO DE BARRANCO DE PICHOS

ROP-kasvattaja Grande Garganta
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