20050220 ENO (R) Leni Nousiainen
Beneco’s Asterix FIN27580/04 JUN H
Oikeat mittasuhteet, kokoon nähden riittävä luusto, sukupuolileima saisi olla selvempi, vielä kovin
kevyt ja narttumainen pää, lyhyt kaula, ikään sopiva eturinta ja rintakehä, kauniisti kulmautuneet raajat,
hyvät käpälät, riittävä askelpituus, aivan liian korkea-asentoinen häntä.
Bernario Tor Steinsson FIN35231/02 AVO EH 3
Oikeat mittasuhteet, kokoon nähden sopiva luusto, hyvä kuono-osa, hieman liikaa otsapengertä,
aavistuksen lyhyt kaula, täyteläinen eturinta, oikeanmallinen rintakehä, oikeinkulmautuneet raajat,
eturaajat eivät edestä katsoen täysin suorat, hieman pehmeät ranteet, hyvät käpälät, riittävä askelpituus,
kovin löysä edestä, turhan korkea-asentoinen häntä.
Shepcape Wagner FIN26630/02 AVO EH 1
Riittävät mittasuhteet, erinomainen luusto, erinomainen lihaskunto, oikealinjainen uroksen pää,
suupigmentti saisi olla tummempi, riittävä eturinta, oikeamallinen rintakehä, hieman liikaa nouseva
vatsaviiva, hyvät kulmaukset ja käpälät, valkoinen väri kuonossa jatkuu yli suupielen, oikea
askelpituus, turhan korkea-asentoinen häntä.
Shedcape Walter FIN26631/02 AVO EH 2
Riittävät mittasuhteet, erinomainen luusto, oikealinjainen uroksen pää, pienet korvat, tummat silmät,
eturinta voisi olla täyteläisempi, oikeamallinen rintakehä, hieman lyhyt olkavarsi, riittävät
takakulmaukset, hyvät käpälät, liikkuu ahtaasti ja melko voimattomasti takaa, hyvin löysästi edestä.
Beneco’s Proffa FIN24598/99 VAL ERI 1 PU1 VSP
Oikeat mittasuhtet, luusto saisi olla vankempaa, melko kevyt uroksen pää, etenkin kallo saisi olla
leveämpi, hyvät simät, eturinta saisi olla voimakkaampi, oikeamallinen rintakehä, melko pehmeät
ranteet, hyvät takakulmaukset ja käpälät, liikkuu kauttaaltaan melko kapeasti, riittävä askelpituus.
Maroussia Aida FIN19384/04 JUN H
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, oikealinjainen nuoren nartun pää, melko vaalea suupigmentti,
melko korkeat kulmakaaret, ikään sopiva eturinta, oikeamallinen rintakehä, saisi olla kiinteämmässä
kunnossa, riittävät etukulmaukset, liikkuu hieman takakorkeasti, varsin jäykästi takaa.
Alpigiano Amato Aida FIN30418/03 NUO H
Oikeat mittasuhteet, luusto saisi olla voimakkaampi, oikealinjainen ja –ilmeinen nartun pää, hyvin
epätasainen purenta, riittävä eturinta, rintakehä saisi olla voimakkaampi, turhan voimakkaasti nouseva
vatsalinja, hieman jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset, tänään hieman niukassa karvassa, liikkuu
ahtaasti takaosasta, leveä edestä.
Beneco’s Vienna FIN21168/03 NUO EH 2
Oikeat mittasuhteet, luusto voisi olla vahvempi, vielä melko kapea nartun pää, turhan voimakkaat
kulmakaaret, melko litteä eturinta, oikeamuotoinen rintakehä, etuasentoiset eturajat, hieman pysty
olkavarsi, hyvä takaosa ja käpälät, liikkuu hieman takakorkeasti, oikea askelpituus, kovin löysästi
edestä.
Bernario Violetta FIN45731/03 NUO ERI 1 PN1 SERT ROP
Erinomaiset mittasuhteet ja luusto, oikealinjainen pää, hieman syvällä sijaitsevat silmät, melko litteä
eturinta, erinomainen rintakehä, hieman lyhyt kaula, riittävät etukulmaukset, toivoisin enemmän
takakulmauksia, melko voimakkaasti ulkokierteiset takajalat.
Riccarron Just Tiina FIN34141/03 NUO H
Aavistuksen matalaraajainen, luusto saisi olla huomattavasti voimakkaampi, vielä melko kapea nartun
pää, pyöreät lähekkäin sijaitsevat silmät ja kevyt kuono-osa, melko litteä eturinta, oikeamallinen
rintakehä, hyvät kulmaukset ja käpälät, liikkuu melko ahtaasti takaa, löysästi edestä, erinomainen
askelpituus.
Maroussia Kashmir FIN20604/02 AVO H
Oikeat mittasuhteet, luusto voisi olla vankempi, hyvä kuono-osa, vielä hieman kapea kallo, pyöreähköt
silmät, hieman lyhyt kaula, etuasentoiset riittävästi kulmautuneet eturaajat, oikeamallinen rintakehä,
polvikulma saisi olla voimakkaampi, oikea askelpituus, varsin löysät kyynärpäät, hieman korkeaasentoinen häntä.
Janipan Dala FIN13869/97 VET EH 1
Oikeat mittasuhteet, luusto voisi olla hieman vankempi, oikealinjainen ja –ilmeinen nartun pää, hyvin
hoidettu suu, täyteläinen eturinta, oikeamallinen rintakehä, riittävät etukulmaukset, hieman kuivunut
takaosa, liikkuu erittäin voimattomasti takaa.

