20050514 RAISIO R, Matti Luoso
Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 JUN EH3
Erittäin hyväntyyppinen tasapainoisesti kehittynyt junioriuros. Oikeanmallinen mutta kehitysvaiheessa oleva pää. Oikea purenta.
Korvat vielä hiukan levottomat. Hyvä kaula ja luusto. Oikea rungon malli. Vielä pehmeyttä selässä. Sopivat kulmaukset.
Etuliikkeet vielä löysät. Hyvä sivuaskel. Hyvä väri. Mukava luonne.
Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04 JUN EH2
Erinomaisen tyyppinen tsapainoisesti kehittynyt junioriuros. Hyväilmeinen kaunis pää. Oikea purenta. Riittävä kaulan pituus,
hyvä luusto. Hyvä runko. Etukulmaus tulisi olla parempi, takana sopiva. Liikkuu edestä hieman ahtaasti. Hyvä sivuaskel.
Liikkeessä etuosa painuu. Hyvä väri ja luonne.
Maroussia Crocodile-Coach FIN45494/04 JUN ERI1 PU3 SERT
Erinomaisen tyyppinen tasapainoisesti kehittynyt junioriuros, jolla hyvä pää ja purenta. Vaaleat silmät häiritsevät. Vahva kaula,
hyvä luusto, hyvä runko. Etukulmauksien tulisi olla parempi, takakulm. sopivat. Liikkuu edestä hieman tassut sisäänpäin, hyvä
sivuaskel.
Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO EH2
Erittäin hyvän tyyppinen sopivan kokoinen uros. Hyvä pää, oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyvä luusto. Eturaajat voisivat
olla suoremmat, eturinta saisi olla hieman vahvempi sekä etukulmaukset paremmat. Hyvä runko, sopiva polvikulmaus. Liikkuu
edestä hyvin löysästi. Hyvä sivuaskel. Ei parhaassa karvassa tänään. Miellyttävä luonne.
Rajaköörin Dohvelisankari FIN31778/02 AVO EH1
Erittäin hyvän tyyppinen sopivan kokoinen uros, jolla hyvä pää ja purenta. Silmät voisivat olla tummemmat. Riittävä kaulan
pituus. Hyvä luusto. Etukulmaukset tulisi olla paremmat. Hyvä runko. Riittävä polvikulmaus. Liikkeessä turhan korkea häntä.
Löysät etuliikkeet, hyvä sivuaskel. Hyvä luonne.
Maroussia Shelby FIN33924701 VAL ERI2 PU2
Erinomainen tyyppi, voisi olla hieman vahvempi. Hyvä pää, oikea purenta, silmät saisi olla tummemmat. Sopiva kaulan pituus.
Hyvä luusto ja eturinta. Etukulmaukset saisi olla paremmat. Hyvä runko. Liikkuu edestä hieman leveästi, takaa hyvin. Mukava
luonne.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula ja luusto, samoin eturinta ja runko. Etukulmaus saisi olla
parempi, takana hyvä. Liikkuu erinomaisella askeleella. Hyvä luonne.
Beatrice FIN40125/04 JUN H
11kk vanha vielä kovin kesken kehityksen oleva juniorinarttu. Pää vielä kovin pienikokoinen, mutta malliltaan oikea. Hyvä
purenta. Kaunis kaula. Kevyt luusto. Pehmeät ranteet. Hyvä runko. Etukulmaukset tulisi olla paremmat, takana hyvät. Selkälinja
vielä hieman kaareva. Hyvin löysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Toisessa eturaajassa valkoinen väri nousee koko raajan
pituudelta. Hyvä luonne.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 JUN H
Erittäin hyvän tyyppinen vahvarakenteinen juniori narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula. Vahva luusto. Hyvä eturinta.
Hyvä runko mutta turhan pitkä lanneosa. Sopivat kulmaukset. Pehmeä selkä. Löysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Narttu on
tänään kovin löysässä kunnossa joka näkyy varsinkin liikkeessä. Hyvä luonne.
Sungates Berniitta FIN27908/04 JUN EH1
Erittäin hyvän tyyppinen hyvin kehittynyt juniori narttu. Pää vielä hieman kapea. Hyvä purenta, tummat silmät. Hyvä kaula.
Hyvä luusto. Sopivat kulmaukset, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Hyvin löysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Mukava
luonne, mutta tulisi olla enemmän kiinnostunut kehässä olosta kuin kehän ulkopuolisesta elämästä.
Hexa- Han Quality Girl FIN44776/03 NUO EH1
Erittäin hyvän tyyppinen hyvät mittasuhteet omaava nuori narttu. Hyvä pää ja oikea purenta. Riittävä kaulan pituus. Sopiva
luusto. Tassut saisivat olla paremmat ja kulmaukset voimakkaammat. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä runko. Liikkuu hyvin.
Tänään melko lyhyessä turkissa. Hyvä luonne.
Maroussia Yena-Yacqueline FIN38295/03 NUO H
Tyypiltään erittäin hyvä nuori narttu. Pää voisi olla hieman vaikuttavampi, oikea purenta. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Eturinta saa
vielä kehittyä. Runko saisi olla pidempi. Sopivat kulmaukset. Etuliikkeet vielä löysät, melko hyvä sivuaskel. Hyvä luonne.
Kokonaisuutena narttu antaa hieman lyhyen vaikutelman.
Riccarron Just Jazzy FIN34139/04 NUO EH2
Erinomainen tyyppi. Hyvin tasapainoinen nuori narttu. Kokonaisuutena voisi olla hieman feminiinisempi. Hyvä pää. Oikea
purenta. Kaunis kaula. Vahva luusto. Käpälät saisi olla tiivimmät. Hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa. Sopivat kulmaukset.
Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä pitkä askel. Eturaajoissa melko paljon valkoista väriä. Hyvä luonne.
Salaisten Aida FIN35446703 NUO EH3
Erittäin hyvän tyyppinen hyvin kehittynyt narttu. Pää voisi olla pidempi. Oikea purenta. Hyvä kaula ja luusto. Eturinta saa vielä
kehittyä. Hieman lyhyt runko. Kulmaukset saisivat olla paremmat niin edessä kuin takana. Liikkuu hieman tassut sisäänpäin,
taka-askel saisi olla pidempi. Hyvä luonne.
Alppimajan Nana FIN25756/02 AVO EH2
Tyypiltään erittäin hyvä narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Hyvä eturinta ja runko sopivin kulmauksin.
Tassut saisi olla tiivimmät. Liikkuu hyvällä askeleella. Musta värimerkki rinnassa häiritsee. Hyvä luonne, saisi esiintyä liikkeessä
paremmin.
Fonacot’s Giddy Gimmel FIN19662/03 AVO H
Tyypiltään hyvä narttu, joka on liian lihavassa kunnossa. Oikeanmallinen mutta pienikokoinen pää, kuono-osa saisi olla
täyteläisempi. Oikea purenta. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Hyvä eturinta. Sopivat kulmaukset. Liikkuu edestä ahtaasti, hieman
lyhyt taka-askel. Miellyttävä luonne.
Fridkullas Odile FIN10565/01 AVO EH1
Erinomainen tyyppi. Vahva mutta kuitenkin feminiininen. Kaunis pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja luusto. Hyvä eturinta.
Voimakas runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu edestä leveästi. Hyvä pitkä askel. Tassut saisi olla tiivimmät. Pehmeät ranteet.
Kokonaisuutena voisi olla hieman raajakkaampi. Erinomainen luonne.
Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO H
Hyväntyyppinen ja -kokoinen narttu. Oikeamallinen, mutta hieman lyhyt pää. Oikea purenta. Hyvä kaula, samoin luusto. Hyvä
runko. Kulmaukset saisi olla paremmat niin edessä kuin takana. Tassut saisi olla tiivimmät. Seisoo takarajat allaan. Liikkuu
edestä hieman löysästi. Lyhyt taka-askel. Takaosan tulisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä luonne.

Gristan Cantana FIN32693/02 AVO H
Tyypiltään hyvä, mutta nartuksi liian urosmainen ja raskas. Voimakas pää, hyvä purenta, silmät voisi olla tummemmat. Hyvä
kaula. Vahva luusto. Pehmeät ranteet. Tassut saisi olla tiivimmät. Voimakas eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset. Liian pitkä
lanneosa. Liikkuu edestä hieman ahtaasti, hyvä sivuaskel. Hyvä luonne.
Zandrina’s Lina FIN14168/05 AVO H
Erittäin hyvän tyyppinen ja –kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pää ja purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula ja
luusto. Runko vielä hieman kapea. Etukulmaukset saisi olla paremmat, takaa sopivat. Eturinta saisi olla parempi. Liikkuu hyvällä
askeleella. Tänään liian lyhyessä karvassa. Hyvä luonne.
Amoroosa FIN19108/01 VAL EH2
Tyypiltään erinomainen narttu, joka olisi edukseen hoikemmassa ja tiivimmässä kunnossa. Hyvä purenta. Silmät saisi olla
tummemmat. Kaunis kaula. Hyvä luusto. Hyvä eturinta ja runko sopivin kulmauksin. Liikkuu edestä löysästi, hyvä sivuaskel.
Miellyttävä luonne. Ei tänään parhaassa kunnossa.
Lad’s Primavera FIN37095/02 VAL ERI1 PN1 VSP
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Otsapenger hieman loiva, muutoin hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Kaunis kaula.
Hyvä luusto. Tassut saisi olla tiivimmät. Hyvä runko. Seisoo edes leveästi. Hyvät polvikulmat. Hieman ahtaat takaliikkeet, edestä
hieman leveät. Hyvä sivuaskel. Miellyttävä luonne.
Zweierteam Excelsa FIN37129/01 VAL EH3
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pään pituus, kuono-osa saisi olla hieman täyteläisempi. Oikea purenta, tummat
silmät. Hyvä kaula, samoin luusto. Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Löysät etuliikkeet. Taka-askel saisi olla pidempi. Liikkuu
takaa längillä. Hyvä luonne.

