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MASTINERO VILLE VALO
PPEK1, KP, VSP
5,5 kk ikäinen nuori mies, jolla lupaavat 
mittasuhteet. Vahva luusto. Lupaava nuo-
ren miehen pää, jossa lähes yhdensuun-
taiset pään linjat. Kauniit silmät. Vielä hie-
man löysät luomet. Purenta vaiheessa. 
Lupaavasti papadan muotoa. Rungossa 
pentumaista pehmeyttä. Sopusuhtaiset 
kulmaukset. Kauniit käpälät. Hyvä hän-
tä. Kaksoiskannukset takana. Vielä pentu-
karvassa. Liikkuu ikään sopivasti. Rauhalli-
nen, miellyttävä käytös.

MASTINERO VAPPU PIMIÄ
PPEK1, KP, ROP, ROP-PENTU 
KIERTOPALKINTO
5 kk. Lupaavan mallinen, kaunis, pieni nei-
to. Kaunisilmeinen, vahva pää. Purenta ok. 
Lupaava papadan alku. Erinomainen run-
ko ikäisekseen. Tasapainoiset kulmaukset. 
Tupla takakannukset. Kaunis väri ja turkki. 
Liikkuu pitkällä, ikään sopivalla askeleella. 
Miellyttävä käytös.

SNAGGLETOOTH’S CAPRICORN
PPEK3

5 kk. Vielä kovin pentumainen, mutta var-
sin nätti pyreneittenmastiffineito. Pää saa 
vielä vahvistua. Purenta ok. Kauniit silmät. 
Lupaava papadan alku. Rungossa peh-
meyttä. Nuori ikä näkyy myös liikkeissä. 
Tasapainoiset kulmaukset. Tässä vaihees-
sa kokoon sopiva luusto. Kaunis väritys. 
Tupla takakannukset. Miellyttävä käytös.
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NARTUT VETERAANILUOKKA

NARTUT VALIOLUOKKA

NARTUT AVOIN LUOKKA

NARTUT JUNIORILUOKKA

UROKSET VETERAANILUOKKA

UROKSET VALIOLUOKKA

UROKSET AVOIN LUOKKA

UROKSET NUORTEN LUOKKA

UROKSET JUNIORILUOKKA

NARTUT 5-7 KK

UROKSET 5-7KK

3

1

2 - 4

5 - 10

11

12 - 14

15 - 17

18 - 19

20 - 21

22 - 28

29 - 35

36



TULLAMANORS ALL STAR KAISA
PPEK2, KP
6 kk. Lupaavat nartun mittasuhteet. Vah-
va, lupaava pää, jossa lähes yhdensuuntai-
set pään linjat. Kauniit silmät. Purenta ok. 
Lupaavasti kaulanalusnahkaa. Vielä peh-
meyttä rungossa. Lupaava eturinnan mal-
li. Erinomaiset kulmaukset. Nuori ikä nä-
kyy liikkeissä. Liikkuu vielä ahtaasti, mutta 
joustavalla askeleella. Kokoon sopiva raa-
jaluusto. Takakannukset. Rauhallinen käy-
tös.

FARMLANDS DOSBARRIOS
JUN-H
Vuoden ikäinen uros, joka on tällä hetkellä 
vielä kovin kesken kehityksen. Turhan vah-
va pää, jossa voisi olla enemmän pituut-
ta. Pyöreä kallo ja korkea otsapenger teke-
vät ilmeestä hieman vieraan. Purenta ok. 
Erittäin hyvä kaulanalusnahka. Vahva kau-
la. Pehmeyttä ylälinjassa. Tällä hetkellä ta-
kakorkea. Lupaava etuosan muoto. Todel-
la niukasti kulmautunut takaa, paremmin 
edestä. Seisoo mielellään jalat rungon al-
la, joka vaikuttaa ylälinjaan. Liikkuu löysäs-
ti edestä ja kovin ahtaasti takaa. Kuitenkin 
riittävällä sivuaskel pituudella. Tällä hetkel-
lä kovin löysä ”yleisvaikutelma”.

SAKEROS VAUHDIKAS AKU
JUN-EH, JUK2
10 kk nuori mies, jolla kokoon sopiva raa-
jaluusto. Melko hyvät mittasuhteet. Vahva 
ja lupaava uroksen pää. Purenta ok. Kal-
lo-osa voisi olla tasaisempi. Vahva kaula. 
Riittävästi kaulanalusnahkaa. Turhan pitkä 
lanneosa. Ylälinja saa vielä kiinteytyä. Niu-
kasti kulmautunut takaa, paremmin edes-
tä. Liikkuu melko hyvällä sivuaskeleella, 
kuitenkin vielä kapeasti takaa ja löysin kyy-
närpäin. Hyvä turkki ja väritys. Rauhallinen 
käytös.
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SAKEROS VAUHDIKAS VERTTI
JUN-H
10 kk. Hieman vallaton, mutta iloinen nuori 
mies. Hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen 
pää. Kallo-osa voisi olla tasaisempi. Hie-
man epätasainen etuhammasrivistö. Vah-
va kaula. Lupaavasti kaulanalusnahkaa. 
Kokoon sopiva raajaluusto. Pehmeä ylä-
linja, joka näkyy myös liikkeessä. Niukas-
ti kulmautunut takaa, paremmin edestä. 
Liikkuu vielä löysästi, mutta lupaavalla si-
vuaskeleella. Tarvitsee vielä aikaa ja kehä-
tottumusta.

SAKEROS VILLE VALLATON
JUN-ERI, JUK1, SA, ROP-JUN
10 kk. Lupaavan mallinen nuori mies. Vah-
va uroksen pää, jossa lupaavat pään linjat. 
Kauniit silmät. Hyvä purenta. Lupaavas-
ti kaulanalusnahkaa. Vahva kaula. Vahva 
raajaluusto. Takakannukset. Niukasti, mut-
ta tasapainoisesti kulmautunut. Erinomai-
nen ylälinja seistessä. Iän tuoma pehmeys 
näkyy liikkeessä. Liikkuu halutessaan jous-
tavalla sivuaskeleella. Miellyttävä käytös.

SNAGGLETOOTH’S BRAVE NEW 
WORLD 
JUN-EH, JUK3
16 kk. Tällä hetkellä hieman lyhytrunkoisen 
vaikutelman antava nuori mies. Komea 
uroksen pää, jossa lähes yhdensuuntai-
set pään linjat. Ilmeikkäät silmät. Puren-
ta ok. Riittävästi kaulanalusnahkaa. Kom-
pakti, lyhyt runko. Niukat takakulmaukset, 
paremmin kulmautunut edestä. Kokoon 
sopiva raajaluusto. Tupla takakannukset. 
Liikkuu riittävällä sivuaskelpituudella. Hy-
vä, karhea turkki. Rauhallinen käytös.
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SAKEROS UFFE
AVO-ERI, AVK1, PU2, SA, SERT
3 v 10 kk. Kompakti uros, jolla kokoon so-
piva raajaluusto. Vahva uroksen pää, jos-
sa lähes yhdensuuntaiset pään linjat. Pu-
renta ok. Kauniit silmät. Älykäs ilme. Lyhyt, 
vahva kaula. Erinomainen papada. Liikkuu 
pitkällä, joustavalla sivuaskeleella. Hieman 
pehmeyttä selässä, joka ei näy seistessä. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hieman aaltoi-
leva karva. Miellyttävä käytös.

MASTINERO TOMASZ
NUO-ERI, NUK1, SA
17 kk. Lupaavan mallinen nuori mies. Pit-
kä, komea uroksen pää, jossa lähes yh-
densuuhtaiset pään linjat. Purenta ok. Riit-
tävästi kaulanalusnahkaa. Erinomainen 
ylälinja. Lupaava etuosan muoto. Tasapai-
noisesti kulmautunut. Kokoon sopiva raa-
jaluusto. Liikkuu upealla, joustavalla as-
keleella. Tupla takakannukset. Miellyttävä 
käytös.

MASTINERO MAXIM 
VAL-ERI, VAK1, PU1, SA, VSP, PARAS 
PÄÄ KIERTOPALKINTO, 
VSP KIERTOPALKINTO
Lähes 8-vuotias. Vaikuttavan tyyppinen ja 
kokoinen uros. Upea uroksen pää, jossa 
erinomaiset pään linjat. Kauniit, ilmeikkäät 
silmät. Purenta ok. Runsas papada. Vah-
va kaula. Erinomainen ylälinja. Tasapainoi-
sesti kulmautunut. Erinomaiset raajat ja 
raajaluusto. Liikkuu joustavalla askeleella 
hieman ahtaasti. Upea turkki. Miellyttävä 
käytös.

MASTINERO SEVERI SUHONEN
AVO-ERI, AVK2, PU3, SA, VARA-SERT 
2,5 v. Erinomaisen tyyppinen nuori 
mies. Komea uroksen pää, jossa lähes 
yhdensuuntaiset pään linjat. Kauniit 
silmät. Purenta ok. Erittäin hyvä 
papada. Vahva, oikeanmallinen kaula. 
Hyvä ylälinja. Oikea etuosan malli. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. 
Takakannukset. Liikkuu joustavalla 
askeleella, tosin hieman ahtaasti takaa 
ja löysästi edestä. Muhkea turkki. Olisi 
edukseen aavistuksen tiiviimmässä 
kunnossa.

MASTINERO RISTO REIPAS 
VAL-ERI, VAK2, SA
4 v. Kompakti valioluokan uros, jolla erin-
omainen uroksen pää. Vahva kuono. Erin-
omaisen leveä alaleuka. Kauniit silmät. 
Vahva kaula Erinomainen papada. Erin-
omainen ylälinja. Tasapainoisesti kulmau-
tunut. Kokoon sopiva raaajaluusto. Tupla 
takakannukset. Liikkuu riittävällä sivuas-
kelpituudella, mutta taka-askeleessa voisi 
olla enemmän voimaa. Hyvä turkki. Miel-
lyttävä, rauhallinen käytös.

MASTINERO SÄMPY LAINE 
AVO-EH, AVK3
2,5 v. Oikeanmallinen nuori mies. Vahva 
uroksen pää, jossa lähes yhdensuuntaiset 
pään linjat. Hieman löysyyttä luomissa. 
Purenta ok. Runsas papada. Vahva kau-
la. Hieman pehmeyttä ylälinjassa, joka nä-
kyy myös liikkeessä. Niukasti kulmautunut 
takaa, paremmin edestä. Oikea etuosan 
muoto. Liikkuu joustavalla, rauhallisella si-
vuaskeleella, hieman ahtaasti takaa ja löy-
sästi edestä. Karhea turkki. Rauhallinen 
käytös. Takakannukset.
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FARMLANDS DAROCA
JUN-H
12 kk. Vielä kovin kesken kehityksen ole-
va nuori neito. Saa kiinteytyä kauttaaltaan. 
Lupaava pään malli. Purenta ok. Turhan 
kapea alaleuka. Kauniit silmät. Erinomai-
nen papada. Vahva kaula. pehmeä ylälinja. 
Oikea rintakehän muoto. Niukasti kulmau-
tunut. Liikkuu kovin löysästi kauttaaltaan 
ja antaa tällä hetkellä matalaraajaisen vai-
kutelman. Miellyttävä käytös.

SAGITTAN RUSKAN-JOIKU 
VAL-ERI, VAK3, SA
6 v. Kompakti uros, jolla vahva uroksen 
pää. Kauniit silmät. Purenta ok. Lähes yh-
densuuntaiset pää linjat. Runsas papada. 
Lyhyt, vahva kaula. Antaa hieman takakor-
kean vaikutelman. Muhkea etuosa. Tasa-
painoisesti kulmautunut. Kokoon sopiva 
raajaluusto. Tupla takakannukset. Liikkuu 
riittävällä askelpituudella, joskin taka-as-
keleessa voisi olla enemmän voimaa. Liik-
kuu hieman kapeasti edestä ja takaa. Rau-
hallinen, miellyttävä käytös.

SAKEROS VALLOITTAVA VALMA 
JUN-EH, JUK1
10,5 kk. Lupaavan mallinen nuori neito, 
joskin tällä hetkellä hieman kesken kehi-
tyksen. Vahva pää. Kauniit, tummat silmät. 
Hieman pyöreyttä kallo-osassa. Lupaava 
etuosan muoto. Tasapainoiset kulmauk-
set. Tällä hetkellä kovin niukassa karvas-
sa, joka vaikuttaa yleisilmeeseen. Hieman 
pehmeyttä ylälinjassa. Kokoon sopiva raa-
jaluusto. Liikkuu sopivalla askelpituudel-
la hieman pyöristäen selkää. Rauhallinen 
käytös. Takakannukset.

IIRISMAAN THEODOR
VET-ERI, VEK2, SA
11 v 5 kk. Upeassa kunnossa oleva, mah-
tavan ikäinen veteraani. Erinomainen tyyp-
pi. Komea vanhan herran pää. Purenta ok. 
Hieman pyöreyttä kallo-osassa. Runsas 
papada. Vahva kaula. Tasapainoiset kul-
maukset. Kokoon sopiva raajaluusto. Ikä 
alkaa näkyä, mutta ei haittaa tämän ikäi-
selle. Liikkuu ikä huomioiden erinomaisel-
la askeleella. Onnea omistajalle upeasta 
veteraanista!

BULLA DEL MOSTIN 
AVO-EH, AVK4
5 v. Hyvät nartun mittasuhteet. Feminiini-
nen, kapea pää, jossa otsapenger voisi olla 
aavistuksen selvempi. Purenta ok, Hieman 
kapea alaleuka. Runsaasti kaulanalusnah-
kaa. Kaunis kaula. Turhan pehmeä ylälinja. 
Tasapainoisesti, joskin niukasti kulmautu-
nut. Kokoon sopiva raajaluusto. Takakan-
nukset. Liikkuu sopivalla askelpituudella, 
mutta askeleessa voisi olla enemmän voi-
maa. Liikkuu kapeasti takaa. Rauhallinen 
käytös.

POMPINO’S CHABO
VET-ERI, VEK1, PU4, SA, VET VSP
9,5 v. Erinomaisen tyyppinen, upea vete-
raani. Komea pää, jossa lähes yhdensuun-
taiset pään linjat. Kauniit silmät. Puren-
ta ok. Vahva kaula. Erinomainen papada 
ja etuosan muoto. Vielä ikäisekseen kiin-
teä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Ko-
koon sopiva raajaluusto. Takakannukset. 
Liikkuu joustavalla askeleella sopivalla as-
kelpituudella. Miellyttävä, arvokas käytös. 
Onnea omistajalle upeasta veteraanista!
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MASTINERO SUHMURAN 
SANTRA
AVO-EH
2,5 v. Erittäin hyvät nartun mittasuhteet. 
Kaunis, feminiininen pää, jossa yhden-
suuntaiset pään linjat. Kauniit silmät. Pu-
renta ok. Kaunis kaula. Riittävästi kaulana-
lusnahkaa. Reilusti pehmeyttä ylälinjassa, 
joka näkyy myös liikkeessä. Tasapainoi-
sesti kulmautunut. Liikkuu halutessaan 
riittävällä askelpituudella, epävakaasti ta-
kaa. Tänään hieman turhan vauhdikkaat 
liikkeet. Iloinen käytös. Kaunis neito, joka 
ei tänään esiinny edukseen.

ZELDA STAJNIA DZIECI WIATRU 
AVO-ERI, AVK1, PN3, SA, SERT, PARAS 
AVO-NARTTU KIERTOPALKINTO
4 v. narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. 
Pitkä, feminiininen pää, jossa yhdensuun-
taiset pään linjat. Purenta ok. Hieman ka-
pea alaleuka. Mantelinmuotoiset silmät. 
Kaunis kaula. Riittävästi kaulanalusnah-
kaa. Tiivis ylälinja, vaikka hieman pitkä 
lanneosa. Tasapainoisesti kulmautunut. 
Erinomainen raajaluusto. Takakannukset. 
Liikkuu vaivattomasti erinomaisella askel-
pituudella hieman kapeasti edestä. Miel-
lyttävä käytös.

FARMLANDS BALDONNEL
VAL-ERI, VAK1, PN1, SA, ROP, PARAS 
LIIKE, PARAS TYYPPI
4,5 v. Tyylikäs valioluokan narttu, jolla erin-
omaiset mittasuhteet. Vahva raajaluusto. 
Vahva, mutta silti feminiininen pää. Kau-
niit silmät. Purenta ok. Runsas papada. 
Vahva kaula. Kiinteä ylälinja. Erinomainen 
etuosan muoto. Tasapainoisesti kulmau-
tunut. Takakannukset. Liikkuu joustavalla 
sivuaskeleella. Astuu edestä hieman ris-
tiin. Itsevarma käytös.

27 28 29

KENDYSKYE ITKISINKÖ 
ONNESTA 
AVO-EH
3 v. Erittäin hyvät nartun mittasuhteet. 
Kapea, pitkä pää, jossa yhdensuuntaiset 
pään linjat. Purenta ok. Kaunis ilme. Riit-
tävästi kaulanalusnahkaa. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Kokoon sopiva raajaluusto. 
Liikkuu riittävällä askelpituudella. Taka-as-
keleessa voisi olla hieman enemmän voi-
maa. Rauhallinen, miellyttävä käytös. Tup-
la takakannukset.

LAGRAN PERLA SOY SEGURA
AVO-ERI, AVK3, SA
2,5 v. Kauniit nartun mittasuhteet. Vahva, 
mutta silti feminiininen pää, jossa yhden-
suuntaiset pään linjat. Kauniit silmät. Pu-
renta ok. Runsas papada. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Riittävä raajaluusto. Liikkuu 
riittävällä sivuaskelpituudella, aavistuksen 
kapeasti takaa. Iloinen käytös.

MASTINERO SAVOTAN SANNI 
AVO-ERI, AVK2, PN4, SA, VARA-SERT
2,5 v. neito, jolla nartun mittasuhteet. Kau-
nis ilme. Vahva, mutta feminiinen pää. Lä-
hes yhdensuuntaiset pään linjat. Purenta 
ok. Kaunis kaula. Riittävästi kaulanalus-
nahkaa. Hieman pehmeyttä ylälinjassa. 
Pitkähkö lanneosa. Kokoon sopiva raa-
jalusto. Tasapainoisesti, joskin niukah-
kosti kulmautunut. Tupla takakannukset. 
Liikkuu joustavalla sivuaskeleella, turhan 
löysästi edestä. Miellyttävä käytös.
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PYRRELANDIAN FESCINANTE 
CHRISTAL
VAL-ERI, VAK4
6,5 v. valionarttu, jolla hyvät nartun mit-
tasuhteet. Vahva, silti feminiininen pää, 
jossa lähes yhdensuuntaiset pään linjat. 
Purenta ok. Tiiviit luomet. Riittävästi kau-
lanalusnahkaa. Hieman pehmeyttä ylä-
linjassa, joka näkyy myös liikkeessä. Ta-
sapainoisesti kulmautunut. Erinomainen, 
vahva raajaluusto. Tupla takakannukset. 
Liikkuu rauhallisella askeleella, hieman ka-
peasti takaa. Turkki ei tänään parhaimmil-
laan. Voisi esiintyä reippaammin.

LAGRAN PERLA OBSTINADA DE 
BRIBÒNA 
VAL-ERI, VAK2, PN2, SA
6,5 v. Erinomainen valio narttu, jolla erin-
omaiset nartun mittasuhteet. Kaunis, fe-
miniininen pää, jossa yhdensuuntaiset 
pään linjat. Purenta ok. Miellyttävä ilme. 
Riittävästi kaulanalusnahkaa. Erinomai-
nen kaula. Aavistuksen pehmeä ylälinja. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Riittävä raa-
jaluusto. Liikkuu joustavalla askeleella hy-
vällä askelpituudella. Tyyni käytös.

SAKEROS UNELMA 
VAL-ERI
4 v. valioluokan narttu, jolla hyvät nartun 
mittasuhteet. Kapealinjainen pää, jossa lä-
hes yhdensuuntaiset pään linjat. Kauniit 
silmät. Tiiviit luomet. Purenta ok. Riittä-
västi kaulanalusnahkaa. Vahva kaula. Erit-
täin hyvä ylälinja. Tasapainoisesti kulmau-
tunut. Erinomainen raajaluusto. Liikkuu 
halutessaan riittävällä askelpituudella. Tä-
nään nenä meinaa viedä koiraa. Turkki ei 
parhaimmillaan. Omanarvon tunteva käy-
tös.

MASTINERO OLGA ONNELLINEN 
VAL-ERI, VAK3, SA
6 v. Tyylikäs valionarttu. Kaunisilmeinen, 
vahva, silti feminiininen pää, jossa yhden-
suuntaiset pään linjat. Erinomainen kaula. 
Runsas papada. Tasapainoisesti kulmau-
tunut. Kokoon sopiva raajaluusto. Liikkuu 
rauhallisesti joustavalla askeleella, hieman 
kapeasti takaa. Tyylikäs, arvokas esiinty-
minen.

POMPINO’S CELESTE
VET-ERI, VEK1, SA, VET ROP, ROP-
VETERAANI KIERTOPALKINTO
9,5 v. veteraani, jolla rodunomaiset mitta-
suhteet. Charmantisti harmaantunut naa-
ma. Upea, feminiininen, vahva nartun pää. 
Ilmeikkäät silmät. Purenta ok. Vahva kau-
la. Upea papada. Jaksaa esiintyä vielä ryh-
dikkäästi. Tasapainoisesti kulmautunut. 
Liikkuu iän tuomalla arvokkuudella, riittä-
vällä askelpituudella. Kokoon sopiva raaja-
luusto. Muhkea turkki. Aivan ihana ”mum-
mokoira”. Onnea omistajalle ihanasta 
veteraanista!

MASTINERO QUEEN 
POCAHONTAS
VAL-EH
4,5 v. valionarttu, jolla tyypilliset mittasuh-
teet. Kaunisilmeinen, feminiininen pää, 
jossa yhdensuuntaiset pään linjat. Puren-
ta ok. Vahva kaula. Runsaasti kaulanalus-
nahkaa. Aavistuksen pehmeyttä ylälinjas-
sa. Pitkähkö lanneosa. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Seisoo mielellään takajalat 
rungon alla, joka antaa takakorkean vai-
kutelman. Liikkuu riittävällä askelpituudel-
la, joskin taka-askeleessa voisi olla enem-
män voimaa. Pehmeä ylälinja näkyy myös 
liikkeessä. Koira ei ole tänään parhaimmil-
laan.
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ROP FARMLANDS BALDONNEL
VSP MASTINERO MAXIM

ROP VET POMPINO’S CHABO 
VSP VET POMPINO’S CELESTE

SAKEROS VILLE VALLATON
ROP-Jun

MASTINERO
ROP Kasvattaja

MASTINERO MAXIM
ROP-Jälkeläisluokka

ROP-PENTU MASTINERO VAPPU PIMIÄ
VSP-PENTU MASTINERO VILLE VALO



FARMLANDS BALDONNEL
BIS-3

MASTINERO VAPPU PIMIÄ
BIS-Pentu-1

MASTINERO MAXIM
Paras Pää

FARMLANDS BALDONNEL
Paras Tyyppi

FARMLANDS BALDONNEL
Paras Liike

SAKEROS VILLE VALLATON
BIS-JUN-2


