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Beneco’s Asterix FIN27580/04 JUN EH2
Hieman lyhytlinjainen, hyvin urosmainen, oikeamuotoinen uroksen pää. Voimakas kallo ja kuono, hyvä otsapenger. Purenta,
silmät ja korvat OK. Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet riittäväluustoiset raajat. Vielä edestä kapea, mutta pitkä ja syvä
rintakehä. Korkealle kiinnittynyt häntä. Liikkuu edestä löysästi, takaa hyvin, sivulta askel saa tulla tehokkaammaksi. Nostaa
voimakkaasti häntäänsä.
Pemar’in Naugtyboy FIN36252/04 JUN EH1
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakasluustoinen ja hyvin urosmainen. Hyvin kehittynyt oikeamuotoinen uroksen pää. Erittäin hyvä
kaula. Purenta, silmät, korvat OK. Syvä tilava rintakehä, mutta edestä varsin kapea. Oikein kiinnittynyt häntä, nousee liikkeessä
kuitenkin varsin korkealle. Riittävästi kulmautuneet eturaajat ja hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu edestä vielä varsin
löysästi, takaa ja sivulta varsin hyvin. Erittäin miellyttävä käytös.
Coody van’t Pachthof FIN14164/04 AVO ERI1 PU2 SERT FIN MVA
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet. Erittäin urosmainen ja tasapainoinen. Upeailmeinen uroksen pää. Purenta, silmät ja
korvat OK. Erinomainen kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Erittäin hyvin kehittynyt tilava rintakehä.
Hyvä hännänkiinnitys, miehekkään korkea tapa kantaa sitä. Liikkuu erinomaisesti kauttaaltaan. Hyvä turkki ja väritys.
Erinomainen käytös.
Pemar’in Joyride FIN26426702 AVO EH2
Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Kokoon sopiva raajaluusto. Oikeanmuotoinen uroksen pää. Purenta ok. Soisin sille
tummemmat silmät. Hyvä kaula, oikeanmuotoinen, mutta lyhyt rintakehä. Riittävä perä. Oikea hännän kiinnitys. Liikkuu sivulta
hyvin, edestä tyypillisesti, mutta kyynärpäitä ulos kääntäen. Hyvä turkki, väri ja käytös.
Beneco’sProffa FIN24598/99 VAL ERI1 PU1 ROP
Erittäin hyvän tyyppinen, upealinjainen uros, jolla oikeamuotoinen kaunisilmeinen uroksen pää. Erinomainen kaula.
Tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Oikeamuotoinen tilava rintakehä.erinomainen häntä. Liikkuu kauttaaltaan
vaivattomasti ja tehokkaasti. Hyvä turkki, väri ja käytös. Soisin kuitenkin edestä leveämmäksi.
Ditte van’ntPachthof FIN10803/05 JUN ERI1
Hyvin narttumainen, varsin lupaava juniori. Oikeamuotoinen kaunisilmeinen lupaava pää. Hyvä kaula. Tasapainoisesti
kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Sopivasti kehittynyt oikeamuotoinen rintakehä. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu vielä edestä
löysästi, sivulta varsin hyvin. Erinomainen käytös.
Funatic Versace FIN32300/04 JUN EH3
Vielä varsin kapea 11kk narttu, jolla muuten hyvät mittasuhteet. Pää saisi vielä kauttaaltaan täyttyä. Keskiruskeat silmät. Purenta
ok. Riittävä kaula, raajaluusto. Vielä puutteellinen eturinta, muutoin oikemuotoinen rintakehä. Niukka etukulmaus, sopiva takaa.
Liikkuu sivulta hyvin, edestä löysästi, takaa ajoittain ristiin astuen. Erinomainen käytös.
Maroussia Aida FIN19384704 JUN EH2
Erittäin hyvän tyyppinen, vielä kapeahko kauttaaltaan. Hyvin narttumainen. Oikeamuotoinen runkoon sopiva pää. Keskiruskeat
silmät. Purenta OK. Hyvä kaula. Riittäväluustoiset raajat. Oikeamuotoinen rintakehä, niukasti kulmautunut polvi. Hyvä häntä.
Liikkuu edestä vielä löysästi ja sivuaskel saa tulla tehokkaammaksi. Erinomainen käytös.
Shedcape Xenia FIN27678/04 JUN H
Erittäin ujosti ja ajoittain hieman uhkaavasti tottumattomuuttaan käyttäytyvä hyväntyyppinen narttu. Vielä varsin kapea. Riittävä
raajaluusto. Oikeamuotoinen pää, avoimet silmät. Purenta OK. Kapea runko. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu edestä vielä
löysästi, muutoin varsin hyvin, joskin nostaa häntäänsä liikkeessä. Tarvitsee aikaa ja elämänkokemusta.
Shedcape Xinna FIN27679/04 JUN EH4
Vielä varsin kauttaaltaan kapea, aavistuksen korkearaajaisen vaikutelman itsestään antava. Narttumainen, vielä kapea, mutta
oikealinjainen pää. Hyvä purenta, silmät, korvat ja kaula. Riittävä raajaluusto. Lyhyt olkavarsi. Riittävästi kulmautunut perä.
Kapea runko. Oikea hännänkiinnitys. Liikkuu sivulta hyvin, edestä varsin korkein askelin. Erinomainen käytös.
Alpigiano Amato Aida FIN30418703 NUO EH2
Hyväntyyppinen, hyvin narttumainen. Kaunisilmeinen, oikeamuotoinen nartun pää. Keskiruskeat silmät. Tasa- osin jo
alapurentaan laskeutunut hampaisto. Kaunis kaula. Oikeamuotoinen runko. Riittävä raajaluusto. Hyvä häntä. Liikkuu sivusta
varsin hyvin, edestä hieman huolimattomasti. Miellyttävä käytös.
Riccarron Just Tiina FIN34141/03 NUO ERI1 PN2 VASERT
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet. Erittäin kaunislinjainen, feminiininen, pian 2-vuotias narttu, jolla hyvin kehittynyt
hyväilmeinen nartun pää. Kaunis kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Oikeamuotoinen, hyvin kehittynyt
runko. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Erinomainen käytös.
Beneco’s Vienna FIN21168/03 AVO EH2
Hyväntyyppinen, aavistuksen ilmavan vaikutelman antava narttu. Hyvä nartun pää, silmät voisivat olla tummemmat. Purenta
OK. Hyvä kaula. Raajaluusto voisi olla voimakkaampi. Pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut perä. Puutteellinen eturinta, matala
rintakehä. Liikkuu hyvin sivusta. Hyvä käytös.
Pemar’in Flashdance FIN23474/00 AVO EH3
Hyväntyyppinen, hyvin feminiininen kaunislinjainen narttu, jolla hyväilmeinen oikeamuotoinen pää. Kaunis kaula. Purenta OK.
Rungon tulisi olla leveämpi. Kokoon sopiva raajaluusto. Hieman luisu lantio. Liikkuu sivusta tehokkaasti, edestä voimakkaasti
kerien. Erinomainen käytös.
Shedcape Wenla FIN26635/02 AVO ERI1 PN1 SERT VSP
Erittäin laadukas, erinomaista tyyppiä, oikea voimakkuus. Erittäin kaunis pää. Purenta OK, samoin silmät, korvat. Hyvä kaula.
Erittäin hyvin täyttynyt oikeamuotoinen, tilava rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet kokoon sopivat raajat. Hyvä häntä.
Liikkuu kauttaaltaan tyypillisesti ja hyvin. Erinomainen käytös.
Beneco’s Qapri FIN36961/01 VAL ERI1 PN4
Laadukas, erittäin hyväntyyppinen aikuinen narttu. Kaunisilmeinen nartun pää. Tummat silmät. Hyvä kaula. Oikeamuotoinen,
tilava rintakehä. Sopiva luusto. Tasapainoisesti kulmautuneissa raajoissa hyvä häntä. Liikkuu sivusta hyvin, edestä tyypillisesti,
mutta hieman jäykästi. Erinomainen käytös.
Janipan Dala FIN13869/97 VET ERI1 PN3 ROP-VET
Hienossa kunnossa seitetty laadukas veteraani, erinomaista tyyppiä. Hyväilmeinen, voimakas pää, joskinotsapenger saisi olla
korostuneempi. Purenta edelleen OK. Oikeamuotoinen runko, sopivaluustoiset raajat. Liikkuu edelleen vaivattomasti ja
tehokkaasti. Erinomainen käytös.

