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Bernoban Aapeli FIN25123/04 JUN H
Hieman epävarmasti esiintyvä nuori uros, pää voisi olla urosmaisempi, hieman lyhyt kaula, hyvä
runko, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hieman ahtaat takaliikkeet, voisi
liikkua edestä myös paremmin.
Wunderbär Baron FIN45472/03 JUN H
Hyvänkokoinen uros, pää muuten hyvä, mutta otsapenger hieman liian voimakas, kaunis ilme, kovin
niukasti kulmautunut edestä, hyvä runko ja karvapeite, parempi liikkeissä kuin seistessä, miellyttävä
luonne.
Momandan Rolling Stone Fin30899/03 NUO H
Vahva, hieman pitkärunkoinen uros, jolla erinomainen luusto, liikaa huulia ja taipumus kuolaamiseen.
Sopivan voimakas runko, selkä pitäisi olla jäntevämpi. Hyvälaatuinen karva, kaunis väri, liian korkea
häntä, liikkuu sivusta ja takaa hyvin. Miellyttävä luonne.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 AVO ERI 1 PU1 SERT FIN MVA ROP RYP 2
Kaunis sopusuhtainen uros, jolla kaunis pää ja ilme. Erittäin hyvä runko, sopiva luusto, hyvä ylälinja,
hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu hyvin ja miellyttävä luonne.
Bernario Tor Steinsson FIN35231/02 AVO ERI 2 PU3 VASERT
Sopusuhtainen uros, joka voisi olla hieman kookkaampi, hyvämallinen pää, sopusuhtainen runko ja
luusto, hyvin kulmautunut takaa, karva ei aivan parhaimmillaan, hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat
takaa. Miellyttävä luonne.
Dragoon FIN42855/97 AVO EH 3
Hyvänkokoinen uros, hyvämallinen pää, kaunis ilme, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä
runko, ylälinja saisi olla parempi, riittävästi kulmautunut takaa, korkeahko häntä. Hyvälaatuinen karva,
voisi liikkua joustavammin. Hyvä luonne.
Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI1 PU2
Kaunis sopusuhtainen uros, hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen kaunisilmeinen pää, hyvä kaula,
sopusuhtainen runko. Erinomainen luusto, hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä karva ja liikkeet.
Miellyttävä luonne, menettää hieman ryhtiään liikkeessä. Kokoa voisi olla enemmän.
Bernario Veronia FIN45731/03 JUN ERI 1
Kaunis nuori narttu, hyvänmallinen pää, kaunis ilme, sopusuhtainen runko, eturintaa voisi olla
enemmän. Erittäin hyvä runko ja luusto. Kulmauksia voisi olla enemmän, hyvä karva ja väri, hyvät
sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa. Miellyttävä luonne.
Bernario Violetta FIN45732/03 JUN EH 2
Hyvin rakentunut nuori narttu, kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula, eturintaa voisi olla enemmän. Erittäin
hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä karva, kaunis väri ja erityisen kaunis tan-väri. Hyvät
liikkeet, iloisempi esiintyminen olisi koiralle enemmän eduksi. Kokoa voisi olla enemmän, hyvin
paljon hyvää.
Maroussia Aida FIN19384/04 JUN H
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, joka saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä pään sivuprofiili, hyvä runko,
lyhyt luisu lantio. Hyvä karva, tehottomat takaliikkeet häiritsevät. Miellyttävä luonne, hyvä koko.
Maroussia Alberta FIN19385/04 JUN T
Pienikokoinen narttu, liian siro pää ja ilme voisi olla pehmeämpi, hyvät rungon mittasuhtet, lyhyt
lantio, saisi olla paremmin kulmautunut, pitäisi liikkua huomattavasti tehokkaammin ja esiintyä
varmemmin.
Annaciin Camilla FIN24741/03 NUO H
Mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, hyvämallinen pää, runko saisi olla täyteläisempi ja luusto
vankempaa. Niukahko karva, pitäisi liikkua tehokkaammin. Miellyttävä luonne.
Annaciin Caro FIN24742/03 NUO EH 3
Mittasuhteiltaan hyvä pienehkö narttu, hyvämalline pää, runko ja luusto voisivat olla voimakkaammat,
samoin kokoa voisi olla enemmän. Hyvä ylälinja, esitetään niukassa turkissa, liikkuu hyvin, miellyttävä
luonne.
Annaciin Cindy FIN24743/03 NUO H
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvänlainen pää, hyvä ylälinja, runko voisi olla voimakkaampi samoin
luusto, niukasti kulmautunut. Hyvälaatuinen karva, saisi liikkua tehokkaammin. Hieman korkealla
kannettu häntä, miellyttävä luonne.
Black Amiikos Viola Eleonora FIN15867/03 NUO EH 2
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kohtalaisen hyvä pää, hyvä runko, saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä
ylälinja, pitäisi liikkua tehokkaammin, hyvä luonne.

Riccarron Just Tiina FIN34141/03 NUO ERI 1
Aavistuksen pitkärunkoinen, hyvin rakentunut narttu, hyvä pää, hieman kookkaat korvat, hyvä runko,
erittäin hyvät raajat. Oikealaatuinen karva, erittäin hyvin kulmautunut takaa, hyvät liikkeet, miellyttävä
luonne.
Annaciin Berttaponteva FIN20297/00 AVO EH 3
Sopusuhtainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen pää, sopusuhtainen runko, erittäin vahva
luusto, hyvin kulmautunut takaa, hyvä ylälinja, karva ei aivan parhaimmillaan, voisi liikkua vieläkin
tehokkaammin, miellyttävä luonne.
Arancha vom Rummelsbach FIN15917/02 AVO ERI 2 PN4 VASERT
Hyvin kaunis sopusuhtainen narttu, hyvänmallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja luusto,
hyvin kulmautunut. Erittäin hyvä karva, tehokkaat liikkeet, tan-värissä hieman nokisuutta, hyvä luonne.
Voisi esiintyä iloisemmin.
Gristan Cantana FIN32693/02 AVO H
Pitkärunkoiselta vaikuttava narttu, hyvänmallinen vahva pää, hieman löysät huulet, vahva luusto,
ranteissa pehmeyttä ja takaraajoissa lievää uloskierteisyyttä. Liikkuu joustavasti, miellyttävä luonne,
kihartuva karva.
Maroussia Rosa-Raffaella FIN25508/01 AVO H
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, joka esitetään raskaassa kunnossa, kaunisilmeinen pää, saisi olla
enemmän kulmautunut etenkin edestä. Hyvä karvapeite, voisi liikkua tehokkammin. Ei parhaimmillaan
tässä näyttelyssä. Miellyttävä luonne.
Pemar’in Flashdance FIN23474/00 AVO ERI 1 PN3 SERT
Seistessä hyvin kaunis narttu, hyvä pää, erinomainen runko ja luusto. Hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja
ja karvapeite. Saisi liikkua vieläkin tekokkaammin. Miellyttävä luonne.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI 2 PN2
Kaunis narttu, joka voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hyvämallinen kaunisilmeinen pää, sopivan vahva
runko ja luusto, hyvä karvapeite ja sivuliikkeet. Miellyttävä luonne.
Bernario Malwine FIN15988/99 VAL ERI 1 PN1 VSP
Kaunis narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis ilmeikäs pää, erinomainen ylälinja, luusto voisi olla
aavistuksen vankempaa. Hyvin kulmautunut takaosa, karva ei aivan parhaimmillaan. Voisi liikkua
tehokkaammin, lievää ahtautta takaliikkeissä. Miellyttävä käytös.

