20050416 Kankaanpää R, Satu Ylä-Mononen
Sungates Bruno FIN27909/04 JUN EH 2
11kk. Vielä kapearunkoinen ja kovasti kesken kehityksen oleva juniori. Oikeamallinen uroksen pää. Vahva kallo ja hyvä kuono. Hyvä purenta.
Riittävä kaula. Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä luuston vahvuus. Seisoo mielellään edestä varpaita ulospäin kääntäen. Niukasti kulmautunut edestä,
riittävästi takaa. Liikkuu riittävällä askelpituudella mutta vielä ahtaasti takaa ja kovin löysästi edestä. Liikkeessä korkea häntä. Kaunis turkki ja hyvät
värimerkit.
Xantran Ayme-Avicenna FIN34593/04 JUN T
10kk. Keskikokoinen. Vahvarunkoinen juniori. Voimakas uroksen pää. Otsapengertä saisi olla enemmän. Kirsussa puutteellinen kirsupigmentti. Hyvä
purenta. Lyhyt kaula. Riittävä luuston vahvuus. Riittävästi kulmautuneet raajat. Pystyt ranteet ja hieman hajanaiset varpaat. Liikkuu tänään kovin
lyhyellä askeleella raajat rungon alla. Hyvä häntä. Hyvät värimerkit. Hoitamaton turkki. Ystävällinen luonne.
Zweierteam Hibiscus FIN15974/04 JUN ERI 1 PU2 SERT
Erittäin lupaava juniori. Erinomainen koko. Voimakas uroksen pää. Hyvä purenta. Silmät voisivat olla hieman pienemmät ja huulet huomattavasti
tiiviimmät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Kaunis matala kinner. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella sujuvasti edestä ja takaa. Aavistuksen korkea häntä. Kaunis turkki ja väritys. Ystävällinen luonne.
Berndante Chi-Coyote FIN39236/03 NUO EH 1
Erittäin vahvarunkoinen ja vahvapäinen uros. Hyvin voimakas kallo ja kuono-osa. Silmät tulisi olla pienemmät ja tummemmat. Riittävä kaula. Hyvä
ylä-linja. Voimakas runko. Hyvin kehittynyt eturinta. Kokoon nähden riittävä luusto. Hieman pehmeät ranteet. Hyvin kulmautuneet raajat. Erittäin
hyvä häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella, ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Kaunis tanväri. Hyvä turkki.
Black Indira´s Sherwood FIN32980/03 NUO H
Pienikokoinen ja aavistuksen narttumainen uros. Oikeamallinen pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hieman löysät huulet. Riittävä kaula ja
kulmaukset. Luusto saisi olla vahvempi kokoon nähden. Hyvin kehittynyt runko ja hyvä eturinta. Liikkuu hyvällä askelpituudella kyynärpäitä
ulospäin kääntäen edestä. Lyhyt häntä. Hyvät värimerkit ja luonne.
Cei-Cei Adrian FIN38985/01 AVO 1 PU4 VASERT
Pienikokoinen mutta erittäin vankkarunkoinen uros. Vahva hyväilmeinen pää. Erinomaiset silmät. Hieman avoimet huulet. Hyvä purenta. Päässä voisi
olla aavistuksen enemmän valkoista. Erinomainen runko ja eturinta. Vahva luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Häntä kääntyy voimakkaasti sivulle.
Erinomaiset liikkeet. Kauniit värimerkit ja turkki.
Fridkullas Quo Vadis FIN17964/02 AVO H
Keskikokoinen hyvät mittasuhteet omaava uros. Keskivahva pää. Hyvät silmät ja purenta. Taaksekiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Puutteellinen eturinta. Riittävä runko. Riittävä luuston vahvuus ja kulmaukset. Liikkuu riittävällä askelpituudella ja löysästi edestä. Liikkeessä häntä
kiertyy liiaksi selän päälle rullalle. Kaunis turkki ja väri. Erinomainen ystävällinen luonne.
Hexa-Han PasifaxFIN20787/03 AVO EH 2
Keskikokoinen keskivahva uros. Riittävän vahva pää. Hieman suuret silmät. Riittävä kaula. Keskivahva luusto. Riittävästi kehittynyt runko. Eturinta
saa vielä täyttyä. Löysät huulet ja puutteellinen huulipigmentti. Hyvä häntä. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella,
aavistuksen löysästi edestä. Laineikas turkki. Hyvät värimerkit.
Life Spring’s Casimir FIN11977/03 AVO H
Hyvänkokoinen uros. Kauttaaltaan vielä melko kapea. Hyvä purenta. Pyöreät ja hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luuston
vahvuus. Puutteellinen eturinta. Liian pystyt ranteet. Niukasti kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin takaa, hieman löysästi
edestä. Hyvä häntä. Hyvä turkki ja väri. Erinomainen ystävällinen luonne.
Vincent FIN32382/03 AVO H
Erittäin pienikokoinen mutta muuten erittäin hyvätyyppinen uros. Voimakas uroksen pää. Hyvä purenta ja korvat. Hieman avoimet silmäluomet ja
löysät huulet. Lyhyt kaula. Erinomaisesti kehittynyt vahva runko. Erinomainen vahva luusto. Hyvä eturinta. Niukasti kulmautuneet takaraajat.
Erinomaiset liikkeet, etenkin takaliikkeet. Erinomainen turkinlaatu ja väri. Hyvä luonne. Valitettavasti tarvitsee kokoa lisää.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS1
Kaunis valiouros. Voimakas hyväilmeinen uroksen pää. Hyvä purenta. Hyvä huulipigmentti. Hieman löysät huulet ja silmäluomet. Riittävä kaula ja
hyvä selkä. Voimakas luusto. Erinomainen runko ja rintakehä. Hyvin kulmautuneet raajat. Kaunis matala kinner. Hyvä häntä. Erinomaiset liikkeet.
Kaunis turkki. Hieman vaalea tan-väri.
Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI2 PU3
Erinomainen koko ja tyyppi. Oikeanmallinen keskivahva pää. Hieman vaaleat silmät ja löysät huulet. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt
runko ja eturinta. Riittävä luusto. Niukasti kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella hieman ahtaasti takaa. Hyvä turkki. Kuonoväritys
voisi olla puhtaampi.
Kotilinnun Eemeli FIN40200/94 VET EH1
Lähes 11 v. Ikäisekseen vielä hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Vahva hyväilmeinen uroksen pää. Hieman löysät huulet. Vahva luusto. Riittävät
kulmaukset. Hyvä häntä. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Hyvä turkki ja väri. Erinomaista nähdä näyttelyssä vielä tuon ikäinen veteraani.
Alte Sage Bestla FIN26107/04 JUN EH
12kk. Hyvin rakentunut mutta tällä hetkellä vielä kovin kapea ja kevyt. Ikäisekseen riittävän vahva ja oikeamallinen pää. Silmät saisivat olla
pienemmät ja luomet tiiviimmät. Hyvä luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Runko saa vielä vahvistua. Liikkeessä köyristää lanneosaa. Liikkuu
kapeasti edestä ja takaa. Hyvä turkki ja värimerkit. Ystävällinen luonne.
Goldbear’s Primrose FIN40653/04 JUN EH2
Keskikokoinen vankkarakenteinen juniori. Hyvä kallo-osa. Kuono-osa saa vielä vankistua. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt
runko. Puutteellinen eturinta. Suorat eturaajojen kulmaukset. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja häntä. Ikäisekseen sujuvat liikkeet. Hyvä
turkki ja väri. Ystävällinen luonne.
Maroussia Aida FIN19384/04 JUN EH4
Vahvarakenteinen juniori. Lupaava nartun pää. Avoimet silmäluomet. Hieman lyhyt kaula. Vahva runko. Hyvin kehittynyt eturinta. Tällä hetkellä
hieman takakorkea. Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Saisi liikkua huomattavasti pidemmällä askelpituudella. Hyvä turkki ja väri.
Maroussia Aiko-Avelina FIN19387/04 JUN ERI4 VASERT
Vahvarakenteinen hyvänkokoinen juniori. Hyvänkokoinen ja hyväilmeinen nartun pää. Hieman vaaleat silmät. Erinomainen runko. Hyvin kehittynyt
eturinta. Hyvä luusto. Tällä hetkellä hieman takakorkea. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti.
Maroussia Zacher FIN16640/04 JUN EH3
Vahvarakenteinen juniori. Hyvä kallo-osa. Tällä hetkellä vielä kevyt kuono-osa. Suuret korvat. Vaaleat silmät. Erinomaisesti kehittynyt runko.
Riittävä kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkeessä hieman korkea häntä, muuten erinomaiset
liikkeet. Hyvä turkki ja väri.
Xantran Ava-Ambrella FIN34697/04 JUN H
Hyvä koko ja ääriviivat. Ikäisekseen vahva kallo. Kuono-osa voisi olla lyhyempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt runko. Riittävä eturinta.
Kokoon nähden riittävä luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu tällä hetkellä vielä kovin ahtaasti takaa ja kyynärpäitä uloskiertäen edestä.
Hyvä häntä. Hyvä turkki ja väri. Esiintyy hieman ujostellen.

Bernario Violetta FIN45732/03 NUO ERI1
Pienikokoinen mutta erittäin hyväntyyppinen narttu. Vahva kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä huulipigmentti. Vahva
raajaluusto. Riittävästi kehittynyt runko. Niukka eturinta. Erinomaiset kulmaukset takana, suorat edestä. Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä
askelpituudella, erinomaisesti edestä ja takaa. Hyvä luonne. Hyvät värimerkit. Lähdössä oleva turkki.
Alte Sage Akorina Furzwei FIN20199/03 AVO
Tasapainoisesti rakentunut narttu. Kaunisilmeinen nartun pää. Huulipigmentti voisi olla tummempi. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt runko.
Riittävä eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, sujuvasti edestä ja takaa. kantaa liikkeessä häntänsä liian pystyssä.
Hyvät värimerkit. Ei parhaassa turkissa.
Arancha Vom Rummelsbach FIN15917/02 AVO ERI4
Vahvarakenteinen hyvänkokoinen narttu. Oikeamallinen hyväilmeinen pää. Silmät voisivat olla aavistuksen tummemmat. Hyvä kaula. Hieman
pehmeä selkä. Erinomainen luusto. Hyvä eturinta ja runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Tänään hieman haluttomat mutta muuten sujuvat
liikkeet. Ystävällinen luonne.
Black Indira´s Kizzmotar FIN41793/00 AVO ERI1 PN3 SERT
Isokokoinen vahvarunkoinen narttu. Narttumainen pää, hieman kevyt kuono. Hyvä purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä huulipigmentti. Hyvä kaula
ja ylälinja. Erinomainen luusto ja eturinta. Tuhti runko. Hyvä häntä, kulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman varpaita edestä
sisäänpäin kääntäen. Hyvä turkki ja väri.
Fridkullas Rhonda FIN12654/03 AVO EH
Vahvarunkoinen narttu, jolla oikeamallinen pää. Hyvä kallo ja kuono-osa. Hieman vaaleat silmät. Riittävä kaula ja luuston vahvuus. Hyvä runko ja
eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä häntä, mutta hännänpään tulisi olla suora. Kaunis turkki. Vaalea tanväri.. Ystävällinen luonne. Voisi liikkua edestä hieman kiinteämmin.
Gristan Xiamen FIN26302/99 AVO EH
Tasapainoisesti rakentunut pienikokoinen narttu. Riittävän vahva hyväilmeinen nartun pää. Kaunis kaula ja ylälinja. Vahva runko. Riittävä eturinta.
Hyvin kulmautuneet raajat. Pitkä lanneosa. Liikkuu hyvällä askelpituudella mutta edestä voimakkaasti tassuja sisäänpäin kääntäen. Häntä nousee
hieman liikkeessä kaarelle. Lyhyt ja pehmeä turkki. Päässä hieman epäsymmetriset värimerkit. Ystävällinen luonne.
Janipan Pami FIN41434/01 AVO ERI2
66cm. Isokoinen mutta tasapainoinen narttu. Erittäin kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Hyvin kehittynyt runko.
Riittävä eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, sujuvasti edestä ja takaa. Erittäin kaunis tanväri. Liikkeessä hieman
korkealla kannettu häntä. Ystävällinen luonne.
Janipan Pipsa-Pippuri FIN41437/01 AVO H
Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Kaunis hyväilmeinen nartun pää epäsymmetrisestä värityksestä huolimatta. Hyvä kallo ja kuono-osa. Hyvä kaula
ja ylälinja. Tuhti runko. Keskivahva luusto. Puutteellinen eturinta. Liikkuu riittävällä askelpituudella takaa mutta varsin epätyypillisesti edestä.
Liikkeessä hieman korkea häntä. Eturaajat saisivat olla suoremmat. Hyvä turkki. Aktiivinen luonne.
Maroussia Rosa-Raffaella FIN25508/01 AVO EH
Vahvarunkoinen, matalaraajaisen vaikutelman antava narttu. Vahva nartun pää, jossa voisi olla voimakkaampi otsapenger. Riittävä kaula. Hyvä selkä.
Riittävä raajaluusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, kyynärpäistä hyvin löysästi. Hyvä turkki. Tanväri
saisi olla tummempi. Tulisi enemmän edukseen hoikemmassa kunnossa.
Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO ERI3
Keskikokoinen keskivahva narttu. Oikeamallinen pää. Hieman vaaleat silmät. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Riittävä runko. Eturinta voisi olla
voimakkaampi. Hyvin kulmautuneet takaraajat, edessä suorat kulmaukset. Liikkuu sujuvasti sekä edestä että takaa. Lyhyt turkki. Ystävällinen luonne.
Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VAL ERI2 PN2
Keskikokoinen vahvarunkoinen kauniisti rakentunut valio. Hyvä kallo ja kuono-osa. Vaaleat silmät. Matalalle asettuneet korvat. Hyvä kaula. Hyvin
kehittynyt runko ja rintakehä. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Liikkeessä aavistuksen takakorkea.
Kaunis turkki. Hyvät värimerkit. Ystävällinen luonne.
Zweierteam Calendula FIN16375/99 VAL EH4
Keskikokoinen. Vahva kallo. Hyvä kuono-osa. Silmät voisivat olla pienemmät ja tummemmat. riittävä kaula. Puutteellinen eturinta. Vahva luusto.
Hyvä runko. Erittäin niukasti kulmautuneet takaraajat. Hyvä häntä. Esitetään kovin laihassa kunnossa. Saisi liikkua puhtaammin takaa. Liikkeessä
ylälinja putoaa. Liikkuu erinomaisesti edestä. Hyvä turkki ja väri.
Zweierteam Carlina FIN16377/99 VAL ERI1 PN1 VSP
Keskikokoinen hyvät mittasuhteet omaava valio. Narttumainen pää. Hyvä kallo-osa. Hieman kevyt kuono. Huulipigmentti saisi olla tummempaa.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt runko. Riittävä eturinta ja luusto. Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Hyvä turkki ja väri.
Zweierteam Dicentra FIN38927/00 VAL ERI3
Keskikokoinen hyvät mittasuhteet omaava. Aavistuksen kapea pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä runko. Niukka eturinta.
Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta ahtaasti takaa. Hyvä turkki ja väri.

