20050515 SALO R, Soile Bister
Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04 JUN EH1
Erinomaisen tyyppinen hyvin kehittynyt. Kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, lavat voisivat olla viistommat ja kaula pidempi.
Ikäisekseen erinomainen runko ja takaosa, erinomainen häntä, liikkuu hyvin, kaunis väritys, tällä hetkellä kovin villava ja kihara
pentuvilla, erinomainen luonne.
Momandan Real Mccoy FIN30898/03 AVO H
Pieni kokoinen narttumainen uros, joka saisi olla kauttaaltaan vahvempi. Hyvä ylälinja, raajat ja häntä. Hyvämuotoinen mutta
narttumainen pää, kaunis väritys ja hyvä karva. Liikkuu sivusta hyvin edestä hieman veivaten.
Maroussia Indio-Iwanhoe FIN36708/97 VAL ERI2 PU2
Pienehkö, mutta erinomainen tyyppi. Kaunislinjainen hyväntyyppinen uros, pää voisi olla hieman vahvempi. Hieman kapea
edestä muutoin hyvä runko, erinomainen takaosa, hyvä häntä, hyvä väritys, ei tänään parhaassa karvassa, hyvä luonne.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP
Hyvin kaunis vahva maskuliininen uros, erinomainen pää ja ilme, hyvä purenta, erinomainen runko ja raajat, hyvä häntä, kaunis
väritys, hieman ? karva, kauniit tasapainoiset liikkeet.
Maroussia Xidnina FIN35293703 NUO ERI1 PN2 SERT
Erinomaisen tyyppinen hyvin kehittynyt vahvaluustoinen kaunislinjainen narttu. Kaunisilmeinen narttumainen pää. Erinomainen
runko ja hyvät raajat, hyvä häntä, erinomaiset liikkeet, kaunis väritys, ei tänään parhaassa karvassaan.
Riccarron Just Juzzy FiIN34139/03 NUO EH3
Erittäin hyvä tyyppinen hyväluustoinen sopivan kokoinen narttu, jolla melko runsaasti valkoista raajoissa. Hyvä pää, ilme voisi
olla hieman parempi. Hyvä purenta, ikäisekseen hyvä runko, niukasti kulmautunut edestä, erittäin hyvä takaosa, hyvä häntä,
kauniit sivuliikkeet, hieman löysyyttä edessä, hyvä karvanlaatu, erinomainen luonne.
Salaisten Aida FIN35446/03 NUO ERI2
Erinomaisen tyyppinen vahva hyvin kehittynyt narttu. Hyvä pää, ilme ja purenta, erittäin hyvä runko, etuosa saa vielä kiinteytyä.
Riittävästi kulmautunut takaa, kinner voisi olla matalampi, hyvä häntä, liikkuu sivusta hyvin, edestä löysästi, varsin hyvä
karvanlaatu, liikkuu hyvin.
Fridkullas Odile FIN10565/01 AVO ERI1 PN3 VASERT
Erinomaisen tyyppinen vahvaluustoinen hyvärunkoinen narttu, otsapenger voisi olla aavistuksen vahvempi, hyvät silmät ja
purenta, erittäin hyvät raajat, hyvin kehittynyt runko, pitkä lanneosa, oikea asentoinen häntä, hyvä karva ja väritys, paremmat
sivuliikkeet voisi olla, hyvä luonne.
Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO ERI2 PN4
Erinomaisen tyyppinen, vahvaluustoinen hyvärunkoinen narttu, jolla hyvät mittasuhtet. Kaunisilmeinen pää, hyvä purenta,
hieman niukat kulmaukset, aavistuksen jyrkkä lantio, kaunis väritys ja karvanlaatu hyvä. Liikkuu sivusta hyvin edestä hieman
huolimattomasti.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI1 PN1 VSP
Erinomaisen tyyppinen, vahva kaunislinjainen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, erinomainen runko ja raajat joskin
hieman ulkokierteiset etukäpälät, hyväksyttävä häntä, erittäin hyvät sivuliikkeet hieman löysyyttä etuliikkeissä. Hyvä karva ja
väri, hyvä luonne.

