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Beneco’s Asrerix FIN27580/04 JUN ERI1 PU4 VASERT
Hyväntyyppinen, pienehkö uros, jolla kokoonsa nähden riittävä luuston vahvuus. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvät rungon
mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat, tummat silmät, oikea purenta. Riittävät kulmaukset. Hyvä karvanlaatu. Selkä elää vielä
liikkeessä. Hyvä leveä reisi. Liikkuu edestä hieman löysin kyynärpäin.
Bernario Vito FIN45729/03 JUN EH3
Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen uros, jolla hyvä pää, oikea purenta. Hyvä rinnan syvyys. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä
ylälinja. Kauniit etukäpälät. Riittävät kulmaukset. Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, takaa pihdissä ja pehmein kinterein.
Melko hyvä karvanlaatu.
Goldbear’s Prospector FIN40650/04 JUN EH2
Hyvän tyyppinen nuori mies, joka tässä vaiheessa vaikuttaa matalaraajaiselta. Hyvä luuston vahvuus, melko hyvä pää, oikea
purenta. Riittävät kulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvin asettuneet korvat. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti, edestä vielä
kovin löysästi. Sivuaskelmitta pitkä. Erinomainen luonne.
Private-Stefal Cooper FIN44279/04 JUN H
Sopivan kokoinen nuori mies, joka kasvun tässä vaiheessa sekä seistessä että liikkeessä antaa takakorkean vaikutuksen. Melko
hyvä pää. Ylälinja ei aivan korrekti. Hieman lyhyt olkavarsi. Kokonaisuutena kovin kapea. Toivoisin kaarevammat kylkiluut,
kokoonsa nähden luustoa enemmän. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Esitetään erinomaisesti. Hyvä
luonne.
Av Myreborg Ursus Major FIN27481/03 NUO EH2
Rungon mittasuhteiltaan hieman pitkähköltä vaikuttava, melko hyvä pää, oikea purenta. Silmät voisivat olla tummemmat.
Toivoisin karevammat kylkiluut. Runko vielä kovin kapea. Liikkeessä putoaa hieman eteen. Kokoonsa nähden toivoisin
enemmän luustoa. Liikkuu takaa hieman pihdissä. Saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Iloinen häntä
liikkeessä.
Momandan Rolling Stone FIN30899/03 NUO EH1
Pitkärunkoiselta vaikuttava uros, jolla selvä sukupuolileima. Oikea purenta. Silmät voisivat olla tummemmat. Riittävä luuston
vahvuus. Hyvät kylkikaaret. Saisi olla kulmautunut edestä paremmin. Seistessä ylälinja ei aivan korrekti. Riittävä rinnan syvyys.
Liikkeessä iloinen häntä. Koira liikkuu edestä hieman käpälät sisäänpäin. Takaliike melko avointa. Sivuaskel rodunomainen.
Hyvä karvanlaatu.
Atrey Queen Elsa FIN13115/03 AVO H
Melko hyvät rungon mittasuhteet omaava, rinnan syvyys riittävä. Ylälinja ei aivan korrekti. Toivoisin kaarevammat kylkiluut,
päässä näkyvämmät ruskeat värimerkit. Seistessä ja liikkeessä koira edestä kovin kapea. Kokoonsa nähden luusto voisi olla
vahvempi. Koira liikkuu lyhyellä askeleella ja takaa hieman kinnerahtaasti. Kallo voisi olla leveämpi. Ruusunpunainen suu.
Oikea purenta.
Bernario Tor Steinsson FIN35231/02 AVO EH2
Melko hyväntyyppinen, hieman matalaraajaiselta vaikuttava, riittävän luuston omaava uros. Turhan voimakas otsapenger,
hieman alas kiinnittyneet korvat. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Suora turkki. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti, etuliike ok.
Riittävät kulmaukset.
Maroussia Shelby FIN33924/01 AVO ERI1 PU3 SERT
Erinomainen tyyppi. Kokoon nähden riittävästi luustoa. Oikea purenta. Hiukan liian vaaleat silmät. Hyvä ylälinja. Hyvä
rintakehä. Hyvät kulmaukset. Erittäin hyvä liikkuja. Hyvä turkki.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomaista tyyppiä edustava, vahvarunkoinen, riittävän luuston omaava uros, jolla hyvä pää, oikea purenta, riittävän tummat
silmät. Hyvä rintakehä, riittävät kulmaukset. Koira liikkuu erinomaisesti sivusta, edestä löysin kyynärpäin.
Bernario Melchior FIN15985/99 VAL EH3
Hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoinen uros, jolla hyvä luuston vahvuus. Melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvä vahva runko.
Leveä reisi. Riittävät kulmaukset. Etuliike melko leveää, takaliike sidottua.
Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 Val ERI2 PU2
Hyvän tyyppinen uros, jolla täyteläinen runko, riittävät kulmaukset, hyvä pää, oikea purenta. Etuliike hieman laajaa, takana ok.
Hyvä karvan laatu. Liikkuu pitkällä askeleella.
Funatic Vanity Fair FIN32299/04 JUN EH4
Vielä kovin ilmavalta vaikuttava. Toivoisin vahvemman luuston. Riittävät kulmaukset. Ylälinja ei aivan korrekti. Riittävä rinnan
syvyys. Vielä kovin kapea pää, oikea purenta, pyöreähköt silmät, oikein asettuneet korvat. Ruskeat värimerkit valkoisen
ympärillä rinnassa. Liikkeet vielä edestä melko löysät, takaa joustavat. Melko hyvä karvan laatu.
Maroussia Aiko-Avelina FIN19387/04 JUN ERI1 PN2 VASERT
Erinomaista tyyppiä edustava nuori nainen, jolla hyvät rungon mittasuhteet, kaarevat kylkiluut. Hyvä eturinta. Tummat silmät,
oikea purenta. Melko hyvä pää. Toivoisin vahvempaa luustoa. Hyvä leveä reisi. Riittävät kulmaukset. Koira liikkuu
rodunomaisesti. Vielä hieman pehmeä karva.
Maroussia Aida FIN19384/04 JUN ERI2
Hyväntyyppinen nuori narttu, jolla melko hyvä pää. Pyöreähköt silmät, oikea purenta. Hyvä ylälinja. Riittävät kulmaukset
edessä, voisi olla kulmautunut takana paremmin. Hyvä rintakehä ja syvyys. Hyvät rungon mittasuhteet. Koira liikkuu leveästi
edestä, takaa avoimesti. Takaliike hieman voimaton.
Maroussia Albertta FIN19385/04 JUN HYL
Melko hyvän tyyppinen, toivoisin luustoa enemmän. Hyvä rinnan syvyys. Riittävät etukulmat, seistessä ylälinja ei aivan korrekti.
Liikkeessä putoaa eteen. Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. Selvä sukupuolileima. Koira liikkuu edestä erittäin leveästi ja
löysästi. Luonne voisi olla avoimempi, josta palkintosija.
Maroussia Bina-Bernardina FIN29342/04 JUN EH
Pitkärunkoinen, hieman matalaraajaiselta vaikuttava. Toivoisin vahvemman luuston. Riittävä rinnan syvyys. Hyvät kulmaukset
sekä edessä että takana. Melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvin asettuneet korvat. Tummat silmät. Koira liikkuu pitkällä
sivuaskelella ja rodunomaisesti. Putoaa liikkeessä kuitenkin hieman eteen. Tarvitsee kehätottumusta.
Maroussia Zacher FIN16640/04 JUN ERI3
Erinomainen tyyppi. Hyvä luusto. Melko hyvä pää. Hiukan pyöreät silmät. Oikea purenta. Hiukan lyhyt olkavarsi. Ylälinja ei ole
korrekti. Hyvä rintakehä. Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin.

Xantran Amaya-Alessia FIN34598/04 JUN HYL
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori nainen, jolla voimakas pää. Ylälinja ei aivan korrekti. Saisi olla kulmautunut
paremmin sekä edestä että takaa. Hieman pyöreähköt silmät, suurehkot korvat. Rinnan syvyys ei aivan riittävä. Koira liikkuu
sekä edestä että takaa ahtaasti. Valitettavasti koiralla on alapurenta, josta palkintosija.
Annaciin Caro FIN24742/03 NUO ERI2 PN4
Erinomaista tyyppiä edustava nuori nainen, jolla selvä sukupuolileima. Hyvä ylälinja. Riittävä rinnan syvyys. Melko hyvä pää,
oikea purenta. Hyvän muotoiset silmät. Hieman lyhyt lantio. Voisi olla kulmautunut takaa paremmin. Erinomainen luonne.
Liikkuu rodunomaisesti.
Bernario Veronia FIN45731/03 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Riittävän luuston omaava narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää, miellyttävä ilme, oikea purenta, tummat silmät.
Hyvä ylälinja. Hieman lyhyt olkavarsi. Liikkuu edestä hieman leveästi, takaa kinnerahtaasti. Voisi olla kulmautunut paremmin
takaa. Hyvä karvanlaatu.
Momandan Ready Teddy FIN30901/03 NUO EH3
Melko hyvän tyyppinen, kokoonsa nähden riittävä luuston vahvuus. Melko hyvä pää, silmät voisivat olla tummemmat. Oikea
purenta. Toivoisin pidemmän kaulan. Rinnan syvyys riittävä. Lyhyt olkavarsi, saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että
takaa. Koira liikkuu edestä leveästi, takaa hieman kinnerahtaasti. Liikkeessä koira nostaa häntänsä selän päälle.
Riccarron Just Tiina FIN34141/03 NUO EH
Melko hyvän tyyppinen, selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla oikea purenta. Hieman pyöreähköt silmät. Melko hyvä
ylälinja. Riittävät kulmaukset. Toivoisin vahvemman luuston. Koira liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti ja edestä melko leveästi.
Erinomainen karvanlaatu.
Riccarron Just Gold FIN34138/03 NUO EH4
Hieman pitkärunkoiselta vaikuttava ja kevyessä turkissa vielä esitetty narttu, jolla melko hyvä luuston vahvuus. Melko hyvä pää,
tummat pyöreähköt silmät. Oikea purenta. Pitkähkö lanneosa. Hieman lyhyt olkavarsi. Voisi olla parempi eturinta. Riittävät
takakulmaukset. Koira liikkuu edestä hieman leveästi, sivuliike rodunomaista. Ylälinja seistessä ei aivan korrekti.
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 NUO ERI3
Riittävän luuston omaava, hyvän tyyppinen narttu. Melko hyvä pää, hyvin asettuneet korvat. Oikea purenta. Hyvä rintakehä.
Riittävät kulmaukset. Koira liikkuu vallattomasti edestä. Hyvä karvanlaatu.
Arancha vom Rummelsbach FIN15917/02 AVO t
Melko hyvän tyyppinen, hieman kaulaton narttu, jolla oikea purenta. Luonne voisi olla avoimempi. Hyvä rintakehä. Pitkähkö
lanneosa. Luusto voisi olla vahvempi. Liikkuu edestä löysästi. Takaliike hieman voimatonta ja lyhyttä. Melko hyvä karvanlaatu.
Palkintosija luonteesta.
Rajaköörin Dolokun Dooris FIN31781/02 AVO EH1
Melko hyvän tyyppinen, voimakaspäinen narttu, jonka silmät voisivat olla tummemmat ja ovat turhan pyöreät. Oikea purenta.
Hyvä ylälinja. Hyvä rinnan syvyys. Hieman lyhyt olkavarsi. Hieman luisu lantio. Saisi olla kulmautunut paremmin. Taka-askel
lyhyttä ja voimatonta, hieman ahdasta takaa, etuliike melko leveää. Selkä elää liikkeessä.
Amoroosa FIN19108/01 VAL EH3
Melko hyvän tyyppinen, jolla melko hyvä pää, oikea purenta. Lyhyt olkavarsi. Ylälinja ei aivan korrekti. Riittävä rinnan syvyys.
Lyhyt luisu lantio. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Takaliike sidottua ja ahdasta, edestä liikkuu melko
leveästi. Turkki eitänään näyttelykunnossa.
Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VAL ERI1 PN3
Hyväntyyppinen valionarttu, jolla täyteläinen runko. Melko hyvä pää, oikea purenta. Hieman lyhyt olkavarsi. Voisi olla
kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu rodunomaisesti, edestä hieman leveästi.
Momandan Mur Mur FIN42390/97 VAL ERI2
Hyväntyyppinen, hieman pyöreäkalloinen narttu, jolla iloinen ja nuorekas luonne. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Voisi olla
kulmautunut edestä paremmin. Melko hyvä turkin laatu. Liikkuu edestä melko leveästi, muuten rodunomaisesti. Oikea purenta.

