20050522 Hamina KV, Taina Nygård
Beneco’s Asterix FIN27580704 JUN H
Keskikoinen. Toivoisin urosmaisemman pään. Pienet melko ahtaat silmät. Hyvä kallo-osa, kuono-osa voisi olla vankempi. Suuret
korvat. Kapea eturinta. Hyvä rintakehä. Etuosan pitäisi olla paremmin kulmautunut. Lyhyt pysty lantio, häntä nousee liikkeessä
pystyyn. Hyvät käpälät. Kaunis tan-väri. Hyvä karvanlaatu.
Bernoban Jätkänshakki FIN33803/04 JUN EH1
Voimakasrakenteinen 12 kk uros, jolla melko voimakkaat kulmakaaret. Liikaa alahuulia ja puutteellinen huulipigmentti. Hieman
suuret silmät. Hyvä luusto. Eturinta saa vielä täyttyä. Liikkuu melko hyvällä askelpituudella, edestä hieman löysästi. Hieman
luisu lantio. Hyvä väritys ja karvanlaatu. Esiintyy hyvin.
Maroussia Crocodile-Coach FIN45494/04 JUN EH2
9kk. Hyvä koko ja sukupuolileima. Kuono-osa saisi olla voimakkaampi. Hyvä purenta. Puutteellinen kirsupigmentti.
Etuasentoinen lapa, lyhyt olkavarsi. Liikkuu hyvällä askelmitalla edestäkin varsin hyvin. Hyvät käpälät. Lyhyt kaula. Esiintyy
hyvin.
Momandan Ready Teddy FIN30901/03 JUN H
Varsin tukevassa kunnossa esitetty liki 2v raskasrunkoinen uros. Hyvä kuono-osa ja purenta. Hieman pyöreät silmät. Lyhyt
kaula, pysty lapa , vielä riittävä raajaluusto. Lyhyt pysty lantio ja häntä nousee liikkeessä. Etukäpälissä ? enemmän valkoista,
muuten hyvä väritys. Hieman laineikas turkki. Liikkuu lyhyellä askeleella ja edestä kovin leveästi. Esiintyy hyvin.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 NUO ERI1 PU1 SERT CACIB ROP
Erinomainen tyyppi. Kaunis uroksen pää, jossa erinomaiset mittasuhteet. Tiivis purenta. Hieman pyöreät silmät. Sopiva
rajaluusto. Hyvät käpälät. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, mutta edestä hieman löysästi ja leveästi.
Erinomainen karva ja väritys.
Apoletano’s Kvatro N11482/02 AVO EH
Kolmevuotias. Hyvänkokoinen uros. Melko voimakas otsapenger. Tummat silmät. Lyhyt kaula. Eturinta saisi olla
voimakkaampi. Lyhyt olkavarsi, etuasentoinen lapa. Hyvät takaraajojen kulmaukset. Saisi oikaista kintereensä enemmän
liikkeessä. Lyhyt lantio ja häntä nousee liikkeessä. Löysät välikämmenet. Tumma tan-väritys. Hyvä karvanlaatu. Saisi liikkua
pidemmällä askeleella. Esiintyy hyvin.
Maroussia Shelby FIN33924/01 VAL H
3-vuotias hieman kevytluustoinen ja runkoinen. Kuono-osa ja alaleuka pitäisi olla vankempi. Pienet tiiviit silmät, joiden
valeaväri saa aikaan pistävän ilmeen. Lyhyt olkavarsi, etuasentoinen lapa. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvät
takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti takaa, mutta kerien edestä. Etukäpälissä ? olla enemmän
valkoista. Hyvä karvanlaatu. Esiintyy mallikkaasti. Palkintosija johtuu kuono-osasta ja ilmeestä.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU2 VACACIB
2,5 v. erinomaiset mittasuhteet, mutta uros voisi olla hieman kookkaampi. Oikeanmallinen pää. Hyvä purenta. Kaunis ilme. Hyvä
vankka runko. Erinomainen luusto. Liikkuu erinomaisella maatavoittavalla sivuaskeleella, edestä hieman löysästi. Kaunis väritys.
Oikea karvanlaatu. Kaunis kokonaisuus.
Cei-Cei Ayrton Fin38984/01 VAL2 PU3
Liki 4v. oikeat mittasuhteet, mutta uros voisi olla hieman kookkaampi. Hyvä ilme, purenta, silmät. Hieman kyömy kuono-osa.
Hyvä ylälinja ja rintakehä. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, edestä ranteet hieman löysästi.
Oikeanlaatuinen karva, mutta ei täydessä turkissa. Esiintyy mallikelpoisesti.
Odenhills Frodo S49279/2002 VAL ERI3 PU4
Hyvä koko. Voimakas runko. Hieman pyöreät silmät, joissa vilkkuluomi näkyvissä. Hyvä kuono-ja kallo-osa, melko voimakas
otsapenger. Hyvä kaula. Hieman pitkä lanne-osa. Erinomainen luusto. Liikkuu takaa hyvin, edestä hieman kerien. Vaalea tanväri. Koira saisi olla paremmassa lihaskunnossa. Esiintyy hyvin.
Funatic Versace FIN32300/04 JUN EH2
11kk. Hieman pitkä kuono-osa. Niukka pläsi. Hieman pyöreät silmät. Lupaava eturinta. Hyvä rintakehä. Voisi olla paremmin
kulmautunut edestä. Vielä riittävä raajaluusto. Hyvät takakulmaukset. Hyvä askelpituus, mutta saisi oikaista kintereensä
paremmin taakse. Oikea turkinlaatu. Käyttäytyy hyvin.
Maroussia Aida FIN19384/04 JUN ERI1 PN3 VASERT
Hyvä koko. Hyvät pään mittasuhteet, mutta alaleuka saisi olla vankempi. Tiivis purenta. Melko voimakkaat kulmakaaret. Hyvä
tiivis runko. Lupaava eturinta. Vielä riittävä luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta hieman leveästi edestä.
Kesäkarvassa. Kaunis tanväri. Esiintyy mallikkaasti.
Bernario Viviane FIN45733/03 NUO ERI2
Keskikokoinen. Tiivisrunkoinen. Melko voimakas otsapenger. Tiivis purenta. Hieman pyöreät silmät. Pysty lapa. Hieman pitkä
lanneosa. Erinomaiset takaraajojen kulmaukset. Hyvä luusto. Hieman taipuneet ranteet, joka näkyy myös etuliikkeissä,
sivuliikkeet hyvät, oikea askelpituus. Valeahko tanväri. Hieman suuret korvat. Esiintyy mallikkaasti. (poissa pn-kisasta)
Riccarron Just Gold FIN34138/03 NUOERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis nartun pää, joskin alaleuka voisi olla hieman vankempi. Hyvät silmät ja ilme. Vielä hieman
kehittymätön eturinya. Erinomainen rintakehä. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Sopiva rajaluusto. Hyvät käpälät. Hyvä
vankka ylälinja. Liikkuu oikealla askelpituudella, edestä hieman löysästi. Esiintyy hienosti.
Contessa FIN42480/02 AVO H
Hieman tukevassa kunnossa esitetty 3v narttu, joka antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hyvä kuono-osa. Hieman pyöreät
silmät. Hyvä eturinta. Voimakas runko. Hyvä luusto. Lyhyt olkavarsi. Erinomaiset takaraajojen kulmaukset. Hieman painuneet
välikämmenet ja litteät käpälät. Koiralla on hyvä lihaskunto, mutta painoa saisi hieman pudottaa. Käyttäytyy hyvin. Liikkuu
hyvällä sivuaskeleella.
Fonacot’s Glare Geraldine FIN19660/03 AVO H
Voimakasrunkoinen, mutta kevytluustoinen. Hieman kapea kallo-ja kuono-osa. Hieman vaaleat silmät, mutta hyvä ilme.
Puutteellinen eturinta. Etuasentoinen lapa ja etuliikkeet melko leveät. Saisi liikkua pidemmällä askeleella. Hyvät takakulmaukset.
Melko pehmeä karvapeite. Saisi olla luustoltan voimakkaampi. Herttainen luonne.
Goyubara Geiko av Hiselfoss N-16233/01 AVO H
3,5 v. hieman matalarajaisen vaikutelman antava narttu, jolla saisi olla voimakkaampi kuono-osa ja alaleuka. Hyvä purenta.
Painuneet välikämmenet. Voimakas runko. Rajaluuston tulisi olla vankempi. Hieman pitkä lanneosa. Liikkeessä kyynärpäät
kääntyvät ulos. Saisi olla voimakkaampi taka-askel. Hyvät polvikulmaukset. Melko pehmeä karvanlaatu. Esiintyy hyvin.

Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO EH1
Hyvä koko. Hieman pyöreä kallo ja aavistus liikaa nahka päässä. Tiivis, vankka runko, johon nähden rajaluusto saisi olla
voimakkaampi. Kääntää eturajojaan ranteista lähtien sisään ja kyynärpäistä ulos. Hyvät takaraajojen liikkeet. Esiintyy hyvin.
Rajaköörin Dolokun Dooris FIN31781/02 AVO EH2
Voimakas runko. Saisi olla voimakkaampi luusto. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Kuono-osa saisi olla vankempi. Eturinta saisi
olla täyteläisempi. Hyvä tilava runko. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella ja edestä kyynärpäät ulkona. Hyvä ylälinja. Vielä turhan
laineikas karva. Esiintyy mallikkaasti.
Riccarron Fergie FIN26668/01 VAL ERI2 PN4
4v erinomaisessa lihaskunnossa esitetty tiivisrunkoinen narttu. Tummat silmät, hyvä ilme. Toivoisin voimakkaamman kuonoosan. Riittävä raajaluusto. Aavistuksen litteät käpälät. Liikkuu sivusta hyvällä askelmitalla, mutta edestä kiertää raajojaan
ranteista alkaen. Hyvät takakulmaukset, edessä pitäisi olla paremmat. Melko laineikas karavpeite. Vaaleahko tanväri. Hyvät
ääriviivat.
Riccarron Honey Bunny FIN40908/02 VAL ERI1 PN2 VACACIB
Oikeat mittasuhteet. Kaunis nartun pää. Hyvä ilme. Tiivis saksipurenta. Hyvät korvat. Eturinta ja rintakehä saisivat olla
voimakkaammat. Hieman pysty lantio. Erinomainen askelpituus. Astuu hieman ristiin edestä. Kaunis kokonaisuus. Hyvät
takakulmaukset, puutteelliset edestä. Saisi olla paremmassa lihaskunnossa.
Alpenbach Moonshine FIN10178/96 VET EH1
9,5 v. keskikokoinen narttu, jolla ikä alkaa jo näkyä. Pieni pää, kevyt kuono-osa. Kokoon nähden riittävä luusto. Hyvä eturinta ja
rintakehä. Hyvä ylälinja myös liikkeessä. Liikkuu ikäisekseen hyvin, edestä hieman kerien. Iloinen mummeli. Hyvä karvanlaatu.
Esiintyy hyvin.

