20050402 KEMIJÄRVI (R) Tapio Eerola
Alpweiden Or Nothing FIN31389/03 NUO EH 2
21kk, mittasuhteiltaan melko hyvä, sopivan voimakas. Voimakas pää hieman pitkä otsapenger. Silmät,
korvat ja purenta ok. Hyvä rintakehä ja raajaluuston vahvuus. Riittävät kulmaukset. Hieman putoava
lantio. Hyvä turkin laatu. Välikämmenet saisivat joustaa paremmin. Kaunis väritys. Kovin epävakaat ja
holtittomat etuliikkeet. Erittäin temperamenttinen, ystävällinen käytös.
Lapinlauhan Gösta FIN27518/03 NUO ERI 1 PU1 SERT VSP
23kk, suurikokoinen hyväntyyppinen, hyvin roteva. Komea pää, sopivan täyteläinen silmien alta.
Silmät, korvat ja purenta ok. Leveä, voimakkaasti pyöristyvä rintakehä, erittäin vahva raajaluusto.
Melko tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkki ja väritys. Liikkuu hiukan hätäisellä, mutta sinänsä
hyvämittaisella askeleella, myös melko suoraan. Ystävällinen, mutta ei viihdy kehässä. Hieman
haalistunut kirsupigmentti.
Berniitan All My Loving FIN15462/01 AVO ERI 1 PU2 VASERT
4-vuotias, hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, suurikokoinen. Hyvä pään tyyppi. Täyteläinen
silmien alta. Aavistuksen litteä kallo. Silmät, korvat ja purenta ok. Voimakas rintakehä ja raajaluusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkki, kaunis väritys. Liikkuu melko hyvämittaisella askeleella,
leveästi kauhoen edestä ja ahtaasti takaa. Ystävällinen käytös. Hieman haalistunut kirsupigmentti.
Black Indira’s Ladykiller FIN40583/01 AVO H
3,5-vuotias, mittasuhteiltaan oikea. Oikeat pään linjat, kallo saisi olla leveämpi. Silmät, korvat ja
purenta ok. Rintakehän leveys niukka, syvyys hyvä. Pitkä lanne, putoava lantion asento, juuri riittävät
kulmaukset. Hyvä turkki ja väritys. Liikkeessä takaosan tulisi toimia tehokkaammin, lyhyet takaaskeleet ja valtoimenaan heiluvat etuliikkeet. Liikkuu selkä notkolla. Rauhallinen käytös.
Lecibsin Whalter FIN41101/02 AVO T
2,5-vuotias mittasuhteiltaan oikea, mutta kevyen ja ilmavan vaikutelman tekevä. Jyrkkä ja pitkä
otsapenger. Kallo voisi olla takaa leveämpi. Silmät, korvat ja purenta ok. Rintakehä melko kapea ja
selvästi matala. Riittävä raajaluusto. Kovin niukasti kulmautunut, putoava lantion asento. Hyvä turkki
ja väritys. Liikunta melko tasapainotonta, voimakkaasti heiluvaa edestä. Erinomainen, tarkkaavainen
temperamentti.
Alpweiden Royal Princess FIN34672/04 JUN H
9kk mittasuhteiltaan oikea, sopivan voimakas. Kallo saa vielä leventyä. Silmät, korvat ja purentaok.
Sopiva rintakehä ja raajaluuston vahvuus. Kovin niukat polvi- ja kinnerkulmat. Hieman pysty lantion
asento. Hyvä turkki ja lantion asento. Liikkuu jäykästi takaa, kovin lyhyin askelin, etuliikkeet kapeat,
liikunta tasapainotonta.
Janipan Åpal FIN13559/04 JUN ERI 1 PN1 SERT ROP
14kk, hyvänkokoinen, erittäin hyväntyyppinen juniorinarttu. Sievä pää, hyvät silmät, korvat ja purenta.
Erinomainen rintakehä ja raajaluuston vahvuus. Kulmautunut edestä paremmin kuin takaa, melko hyvä
lantion asento. Matala kinner. Hyvä turkki ja väritys. Liikkuu pitkin vetävin askelin. Ystävällinen
käytös, voisi olla vähän reippaampi.
Tepantorpan Jetriina FIN15568/04 JUN H
13kk, mittasuhteiltaan oikea. Riittävän voimakas, pää saisi olla tyylikkäämpi ja leveämpi. Hieman
pitkä otsapenger. Melko pitkä kuono, kookkaat korvat. Silmät ja purenta ok. Sopiva rintakehän
vahvuus, niukka raajaluusto, putoava lantion asento. Hyvä turkki ja väritys. Voimattomat takaliikkeet
ja niukka askelpituus, aivan holtittomat etuliikkeet. Ystävällinen käytös, hyvä temperamentti.
Lapinlauhan Huldahuoleton FIN41521/03 NUO ERI 1 PN2 VASERT
18 kk, hyvänkokoinen, sopivan voimakas. Nartuksi aavistuksen lyhytlinjainen. Kaunis pää. Hyvät
silmät ja purenta. Saisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut edestä. Hyvä rintakehän ja
raajaluuston vahvuus, hieman putoava lantion asento. Hyvä turkki, kaunis väritys. Liikkuu melko
hyvämittaisella askeleella, hieman jäykästi takaa. Ystävällinen, temperamenttinen käytös.
Contessa FIN42480/02 AVO EH 3
3-vuotias, mittasuhteiltaan hyvä, erittäin voimakas, leveä pää, jossa oikeat linjat. Vaaleahkot silmät.
Korvat ja purenta ok. Lyhyt kaula. Liioitellun leveä ja syvä rintakehä, hieman pitkä lanne. Sopiva
raajaluuston vahvuus. Hyvä turkki ja väritys. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvänmittaisella
askeleella, mutta liikunnan tulisi olla kiinteämpää. Ystävällinen käytös.
Great Berninas Curin Comaoma FIN33630/99 AVO T
5-vuotias, mittasuhteiltaan oikea. Kallo voisi olla leveämpi ja kuono täyteläisempi silmien alta. Silmät,
korvat ja purenta ok. Hyvä rintakehän ja raajaluuston vahvuus. Pysty lantion asento ja niukat
takakulmaukset. Kihartuva hyvälaatuinen turkki. Takaosa liikkeissä kovin voimaton, takaliikkeet
jäykät ja askelet lyhyet, epävakaat etuliikkeet. Ystävällinen käytös.

Janipan Peppi FIN41436/01 AVO EH 2
3-vuotias, mittasuhteiltaan hyvä. Kallo saisi olla takaosaltaan leveämpi ja kuono silmien alta
täyteläisempi. Silmät, korvat ja purenta ok. Sopiva rintakehän vahvuus, vahva raajaluusto. Hieman
putoava lantion asento. Lyhyt kaula. Niukahkot takakulmaukset. Hyvä turkki, kaunis väri. Liikkuu
lyhyin ja jäykin askelin, takatyöntö puuttuu, heiluvat etuliikkeet. Ystävällinen käytös.
Janipan Wilma FIN17737/03 AVO EH 1
2-vuotias, mittasuhteiltaan oikea. Pitkähkö kapea pää. Silmät, korvat ja purenta ok. Kevyt alaleuka.
Juuri riittävä rintakehän vahvuus. Aavistuksen lyhyt kaula. Vahva raajaluusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Melko hyvä lantion asento. Hyvä turkki ja väritys. Liikkuu melko hyvämittaisella
askeleella, käyttää liikkeessä takaosaansa tehokkaasti. Leveähköt etuliikkeet. Temperamenttinen
käytös.
Alpenbach Moonshine FIN10178/96 VET EH 1
9-vuotias, mittasuhteiltaan oikea. Kuono voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta. Kauniit tummat
silmät. Korvat ja purenta ok. Sopiva rintakehän vahvuus. Vahva raajaluusto. Voimakkaat kulmaukset,
melko hyvä lantion asento. Hyvä turkki. Liikkuu melko hyvämittaisella askeleella, hieman jäykästi
takaa.

