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Shedcape Wagner FIN26630/02 AVO T
Erittäin hyväntyyppinen hyväluustoinen uros, joka kanta häntää kiertyneenä selälle. Hyvät värimerkit
ja turkki. Hieman löysät etuliikkeet. Hyvät tassut. Hyvämuotoinen uroksen pää, miellyttävä ilme.
Hieman ulkokirteiset takaraajat. Riittävä kaula. Liian korkea häntä, josta syystä palkinto.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI 1 PU1 ROP
Pieni uros, jolla erinomainen luusto ja kauniit tassut. Hyvänmuotoinen pää, kaunis ilme. Niukasti
kulmautunut kummastakin päästä. Erinomainne turkki, joka ei tänään parhaassa pituudessaan. Kaula
voisi olla hieman pidempi. Kauniit silmät. Hyvä hännän asento. Tasapainoiset liikkeet.
Beneco’s Angela FIN27583/04 JUN EH 1
Erittäin hyväntyyppinen, erittäin hyvät mittasuhteet omaava juniorinarttu, joka normaalisti
kulmautunut. Hyvä turkki ja väritys. Hyvä kaula. Pään profiili hyvä, mutta vielä kovin kapea. Hieman
löysät huulet. Hyväasentoinen häntä. Hyvät sivuliikkeet, edestä kääntää tassuja hieman sisäänpäin.
Kaunis alku, joka tarvitsee aikaa tiivistyäkseen.
Maroussia Aida FIN19384/04 JUN EH 2
Hyvätyyppinen, voimakasrunkoinen narttu, jolla hyvä luusto. Kaunis tumma tan-väri, hieman pyöreät
silmät. Luisu lantio ja hieman niukasti kulmautunut kummastakin päästä. Saisi liikkua pidemmällä
askeleella edestä ja takaa. Hieman ulkokierteiset eturaajat. Hyvä turkki. Voisi olla hieman tiivimmässä
kunnossa. Esitetään erinomaisesti.
Alpigiano Amato Aida FIN30418/03 NUO H
Pieni, erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä luusto. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvä runko. Hyvä turkki, joka ei tänään parhaassa kunnossa. Hieman luisu lantio. Voisi
esiintyä hieman luottavaisemmin. Hyvät sivuliikkeet, edestä liikkuu hieman leveästi ja löysästi.
Esitetään erittäin hyvin.
Beneco’s Vilda FIN21162/03 NUO H
Erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla sopiva raajaluusto. Tan-väri voisi olla tummempi. Hyvät
värimerkit. Hyvä turkki, joka ei tänään näyttelypituudessa. Liian suorat etukulmaukset, josta syystä
koira heittelee eturaajojaan liikkeessä. Hyvä luonne, häntä ja runko sekä takakulmaukset. Miellyttävä
pää ja ilme. Etuliikkeiden vuoksi palkinto.
Beneco’s Panda FIN24599/99 AVO H
Erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla kokoon sopiva luusto. Tan-väri saisi olla tummempi. Hieman
pitkä lanneosa. Hieman kapea pää ja löysät huulet. Turhan kihartuva turkki. Erinomainen luonne. Hyvä
häntä. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Sivuliikkeet ok, edestä hyvin löysät. Runko kauttaaltaan
hieman kapea. Esiintyy ja esitetään erittäin hyvin.
Janipan Dala FIN13869/97 VET EH 1
8-vuotias veteraani, jolla erinomainen luonne. Hyvä luusto ja häntä sekä runko. Kaunis väritys, hyvä
turkki. Hieman kapeutta päässä ja otsapenger voisi olla aavistuksen voimakkaampi. Liikkeet vielä ok,
mutta ikä alkaa pikkuisen jo näkyä. Esiintyy ja esitetään erittäin hyvin. Toivotan pitkää ikää ja
terveyttä.

