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Berndante Chocco FIN39235/03 NUO ER1 PU3 VASERT
Vahva, urosmainen pää, kauniit silmät. Ikäisekseen erittäin hyvä runkoinen, erinomainen luusto. Liikkuu terveesti. Hieman lyhyen
iloinen häntä. Hyvät värimerkit. Lämmin tan- väri.
Black Indira´s Sherwood FIN32980/03 NUO H
Hyvin muotoutunut pää, tummat silmät. Kallo ei ole vielä kasvanut valmiiksi. Rinnan tulee täyttyä. Normaalit kulmaukset, luustoa
voisi olla hieman enemmän. Hyvät värimerkit. Koiran liikkuessa selkä roikkuu hieman.
Crak van´t Pachthof FIN18585/04 NUO EH2
Kallo ei ole vielä kasvanut valmiiksi, siisti pään profiili, kauniit silmät. Rinnan tulee vielä täyttyä hieman. Hyvä anatomia ja hyvät
liikkeet. Luustoa voisi olla vähän enemmän. Hyvät värimerkit. Tan- väri voisi olla lämpimämpi.
Fonacot´s Gaudy Gambler FIN19663/03 NUO EH3
Urosmainen pää, puhutteleva ilme. Ikäisekseen hyvä runkoinen, hyvä anatomia. Liikkuu terveesti. Luustoa voisi olla vähän enemmän.
Lämmin tan- väri, hyvät värimerkit. Hyvässä kunnossa ja karvassa.
Hexa- Han Pasifax FIN20787/03 NUO EH4
Urosmainen pää, hyvä ilme, kauniit silmät. Ikäisekseen hyvä runko, normaalit kulmaukset. Terveet liikkeet. Luustoa voisi olla vähän
enemmän. Hyvät värimerkit, hyvä tan- väri. Hieman kihara turkki.
Hexa- Han Pax FIN20788/03 NUO EH
Urosmainen pää, mutta kallo ei ole vielä kasvanut valmiiksi. Rinnan tulee täyttyä. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Luustoa
voisi olla vähän enemmän. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvät värimerkit, hyvä tan- väri. Tänään hieman kevyessä kunnossa.
Plaudite Great Trick FIN32407/03 NUO H
Kallo ei ole vielä kasvanut valmiiksi. Tarvitsee leveyttä. Ikäisekseen hyvä rinnan syvyys, etuosan tulee kehittyä. Normaalit
kulmaukset edessä ja takana. Hieman raskas luusto. Liikkuu terveesti, mutta selkä roikkuu. Toivoisin enemmän valkoista etutassuihin.
Black Amiikos Amyas Aidan FIN21416/99 AVO H
Pieni uros, voisi olla urosmaisempi. Hyvä runkoinen, toivoisin hiukan enemmän luustoa. Normaalit kulmaukset, liikkuu hyvin. Selkä
roikkuu. Hieman kihara turkki. Hyvässä kunnossa. Hyvin esitetty.
Cei- Cei Adrian FIN38985/01 AVO EH3
Vahva urosmainen pää, hyvä ilme. Hyvä runkoinen herra, hyvä luusto. Normaalit kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella. Hyvät
värimerkit, lämmin tan- väri. Hyvässä kunnossa.
Fridkullas Quo Vadis FIN17964/02 AVO EH4
Hyvin muotoutunut urosmainen pää. Iso ja ??, hyvä runkoinen. Riittävä luusto, normaalit kulmaukset. Selkälinja putoaa hieman.
Erittäin ylpeä hännästään. Hyvät värimerkit, hyvä turkki.
Maroussia Shelby FIN33924/01 AVO EH
Hyvin muotoutunut urosmainen pää, hieman vaaleat silmät. Hyvä runkoinen herra, riittävä luusto, normaalit kulmaukset. Liikkuu
hyvällä askeleella. Selkä roikkuu. Ylpeä hännästään. Lämmin tan- väri, toivoisin enemmän valkoista etutassuihin. Hyvässä kunnossa.
Miss Ladys Oriom S60055/2002 AVO H
Hieman kapea kalloltaan, hieman pitkä kuono- osaltaan. Hyvä runkoinen, luustoa voisi olla hieman enemmän. Normaalit kulmaukset,
liikkuu hyvällä askeleella. Selkälinja putoaa hiukan koiran kävellessä. Hyvät värimerkit. Hyvässä kunnossa.
Rajaköörin Dohvelisankari FIN317781/02 AVO EH
Urosmainen pää, hyvä ilme, hieman vaaleat silmät. Luustoa voisi olla vähän enemmän. Normaalit kulmaukset edessä ja takana,
liikkuu hyvällä askeleella. Liikkeessä selkälinja putoaa hieman. Hyvät värimerkit. Hyvin esitetty. Hyvässä kunnossa.
Vincent FIN32382/03 AVO ERI2
Pieni uros, erittäin urosmainen. Hyvä runkoinen, erinomainen luusto ja anatomia. Liikkuu hyvällä askeleella.Lämmin tan- väri, hyvät
värimerkit. Hyvin esitetty. Erinomaisessa kunnossa.
Zandrina´s Gibson S25491/2001 AVO ERI1 PU1 SERT ROP FIN MVA RYP2
Erittäin puhutteleva urosmainen pää. Hyvä runkoinen erinomainen luusto ja anatomia. Liikkuu terveesti. Hyvät värimerkit, lämmin
tan- väri. Hyvin esitetty. Erinomainen turkki ja kunto.
Maroussia Othello- Octave FIN25348/00 VAL ERI2
Hyvin muotoutunut pää, hyvä ilme. Hyvä runkoinen, kokoonsa nähden riittävä luusto. Normaalit lavat, hieman jyrkkä risti jonka
vuoksi hieman lyhyt askeleeltaan. Hieman kinnerahdas. Hyvät värimerkit. Hyvin esitetty. Hyvässä kunnossa.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU2
Vahva urosmainen pää, puhutteleva ilme. Hyvä runkoinen herra, erinomainen luusto, hyvä anatomia. Liikkuu hyvällä askeleella.
Lämmin tan- väri, hyvät värimerkit. Hyvin esitetty. Erinomainen turkki ja kunto.
Kotilinnun Eemeli SF402000/94 VET ERI1 ROP- VET
Urosmainen pää, ilme. Hyvä runkoinen, kokoonsa nähden riittävä luusto, hyvä anatomia. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Hyvät
värimerkit. Hyvin hoidettu veteraani. Kunniaksi omistajalleen.
Black Indira´s Reggae FIN32590/03 NUO EH
Narttumainen pää, hieman huolestunut katse. Ikäisekseen hyvä runkoinen, hyvä anatomia, luustoa voisi olla hieman enemmän.
Liikkuu terveesti, hyvät värimerkit, hyvin esitetty. Erinomainen kunto.
Fonacot´s Golden Geri FIN19658/03 NUO ERI
Hyvin muotoutunut nartun pää, hyvä ilme, kokoonsa nähden riittävä luusto. Normaalit etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hyvällä
askeleella. Ylälinja voisi olla napakampi. Lämmin tan- väri, hyvin esitetty.
Maroussia Verdina FIN23138/03 NUO ERI4
Erittäin hyvin muotoutunut pää, hyvä ilme. Ikäisekseen hyvä runkoinen. Kokoonsa nähden riittävä luusto. Normaalit etu- ja
takakulmaukset. Liikkuu hyvin, siistit värimerkit. Hyvä kunto.
Maroussia Xelena- Xandriana FIN35291/03 NUO H
Hyvin muotoutunut nartun pää, hyvä ilme. Erittäin hyvä runko, luustoa voisi olla hieman enemmän, normaalit kulmaukset. Liikkuu
hyvällä askeleella. Lihavuuden takia selkä pyörii, tästä johtuen palkinto. Lämmin tan- väri, hyvät värimerkit. Kotiin laihduttamaan,
tervetuloa uudestaan

Maroussia Xidnina FIN35293/03 NUO ERI2
Hyvin muotoutunut nartun pää, hyvä ilme. Ikäisekseen hyvä runko. Riittävä luusto kokoonsa nähden. Normaalit kulmaukset. Liikkuu
hyvällä askelpituudella. Hieman ylpeä hännästään. Hyvät värimerkit, hyvin esitetty, hyvässä kunnossa.
Plaudite Great Touch FIN32408/03 NUO H
Hieman kapea ja pitkähkö pää. Erinomainen kaula, vielä hieman kapea rinta. Normaalit kulmaukset, luustoa voisi olla enemmän.
Liikkuu hyvällä askeleella. Erittäin ylpeä hännästään, lämmin tan- väri, hyvin hoidettu.
Riccarron Just Gold FIN34138/03 NUO ERI3
Puhutteleva nartun pää, hyvä ilme. Ikäisekseen erittäin hyvä runko, erittäin hyvä anatomia, luustoa voisi olla hieman enemmän.
Liikkuu terveesti. Hyvät värimerkit, lämmin tan- väri, hyvin esitetty erinomainen kunto.
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 NUO ERI1
Feminiini nartun pää, puhutteleva ilme. Hyvä runkoinen rouva. Erinomainen luusto ja anatomia, terveet hienot liikkeet. Lämmin tanväri, etutassuissa voisi olla hieman enemmän valkoista. Hyvin esitetty, erinomainen kunto.
Riccarron Kulta Kutri FIN43425/03 NUO EH
Hieman kapea kalloltaan, tummat kauniit silmät hieman tuijottava katse. Riittävä luusto, normaalit kulmaukset. Liikkuu terveesti,
hyvässä kunnossa. Koiralla on valitettavasti niskassa laikku tämän takia ei ERI:ä.
Young Wild & Free av Milkcreek FIN41727/03 NUO T
Aivan liian kapea kalloltaan. Huolestunut katse. Luustoa voisi olla enemmän, normaalit kulmaukset. Toivoisin lämpimämpää tanväriä. Tarvitsee harjoitella sosiaalisuutta. Liian ujo mutta hyvin hoidettu.
Alletiders Greta Av Newthinking FIN12231/01 AVO EH
Narttumainen pää ja ilme. Kallo voisi olla leveämpi. Riittava rintakehä ja luusto. Hieman pehmeä välikäsi, normaali lapa ja risti.
Liikkuu hyvällä askeleella. Erittäin ylpeä hännästään. Hyvässä kunnossa, hieman kihara turkki.
Black Indira´s Kizzmotar FIN41793/00 AVO ERI1 PN2 SERT
Erittäin puhutteleva ilme. Kallo voisi olla leveämpi. Hyvä runkoinen rouva, erinomainen luusto ja anatomia. Liikkuu erinomaisella
askeleella. Lämmin tan- väri, tassuissa voisi olla vähän enemmän valkoista. Hyvin esitetty. Hyvä kunto ja turkki.
Black Indira´s Maxie FIN15469/02 AVO H
Narttumainen pää, erittäin huolestunut katse. Riittävä rintakehä. Luustoa voisi olla hieman enemmän. Normaalit kulmaukset, liikkuu
hyvin. Hieman vaalea tan- väri, hyvät värimerkit. Tänään ei näyttelyturkissa.
Fridkullas Rhonda FIN12654/03 AVO ERI3
Puhutteleva pää ja ilme. Hyvä runko, kokoonsa nähden riittävä luusto. Normaalit etu- ja takakulmaukset. Liikkuu terveesti, liikkeessä
ylälinja pettää hieman. Tan- väri voisi olla lämpimämpi.
Janipan Wappu FIN17738/03 AVO EH4
Hyvin muotoutunut nartun pää, hyvä ilme. Luustoa voisi olla hieman enemmän. Normaalit kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella.
Liikkeessä ylälinja pettää hieman. Hyvät värimerkit, hiukan kihara turkki.
Maroussia Petunia- Perdita FIN30079/00 AVO H
Narttumainen pään ilme, hyvä runkoinen rouva. Tänään hiukan ylipainoinen. Liikkeessä selkä pyörii. Lämmin tan- väri mutta
valkoista voisi olla hieman enemmän.
Zsuzsa von der Zimmerei FIN36625/03 AVO ERI2
Iso vahva narttu, puhutteleva pään ilme. Erinomainen luusto hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu terveesti, hyvät värimerkit.
Lämmin tan- väri. Hieman tuhdissa kunnossa.
Amorosa FIN19108/01 VAL ERI
Hyvin muotoutunut nartun pää, hyvä ilme. Kokoonsa nähden riittävä luusto. Normaalit kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella.
Hiukan ylpeä hännästään. Lämmin tan- väri, mutta etutassuissa voisi olla enemmän valkoista.
Bernerdalens Gina FIN15261/03 VAL ERI4
Narttumainen pää ja ilme. Silmissä on liikaa valkoista. Hyvä runkoinen rouva. Hyvä luusto ja anatomia. Liikkuu terveesti, hyvät
värimerkit. Lämmin tan- väri, hyvin esitetty.
Cei- Cei Ancelina FIN38986/01 VAL ERI3
Erinomainen pään ilme. Hyvä runkoinen rouva, kokoonsa nähden riittävä luusto. Hieman jyrkkä risti, tästä johtuen koira on hieman
takakorkea ja liikkuu raajat allaan. Hyvät värimerkit, hyvä tan- väri hyvin esitetty.
Riccarron Essi Expressi FIN39475/00 VAL ERI2 PN3
Puhutteleva pää jossa hyvä ilme. Hyvä runko, kokoonsa nähden riittävä luusto. Normaalit kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella.
Lämmin tan- väri, hyvin esitetty.
Zandrina´s Hedda FIN21315/02 VAL ERI1 PN1 VSP
Puhutteleva pään ilme. Hyvä runkoinen narttu. Riittävä luusto, hyvä anatomia. Liikkuu terveesti, hyvät värimerkit, hyvin esitetty.
Zweierteam Excelsa FIN37129/01 VAL ERI
ERittäin narttumainen pään ilme. Hyvä rintakehä, normaalit etu- ja takakulmaukset. Luustoa voisi olla hiukan enemmän. Liikkuu
hyvällä askeleella, lämmin tan- väri, hyvät värimerkit.

