20050605 RAUMA K, Elina Haapaniemi
Maroussia Crocodile-Coach FIN45494/04 JUN ERI1 PU1 SERT VSP
10kk. Erittäin hyvin kehittynyt. Kaunistyyppinen junioriuros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima, erittäin
kauniissa kunnossa. Kaunis pään malli, silmät voisivat olla hieman tummemmat. Purenta ja hampaat ok. Kaunis luusto. Erittäin
hyvä runko ja takaosa. Kaunis väritys. Hyvin kauniit sivuliikkeet. Lupaava.
Sungates Brutus FIN27910704 JUN H
13kk. Sopivan kokoinen riittävän maskuliininen uros, joka esitetään tänään hieman hoikassa kunnossa. Hyvä kallo, hieman pitkä
kuono-osa. Erittäin kauniit tummat silmät. Purenta ja hampaat ok. Hyvä luusto. Kevyt runko. Takaosa saisi olla vankempi ja
paremmin kulmautunut ja takaliikkeiden tulisi olla vapaammat. Tarvitsee aikaa.
Riccarron Idefix FIN36417/03 NUO EH1
23kk. Erittäin hyvä koko. Hyvä sukupuolileima. Esitetään kevyessä turkissa. Hyvä kallo. Hyvät silmät ja ilme. Hieman pitkä
kuono-osa. Purenta ja hampaat ok. Hyvä luusto. Ylälinja hieman pehmeä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu sujuvasti.
Selkälinja saa hieman tiivistyä. Erinomainen iloinen bernin luonne.
Dragoon FIN42855/97 AVO EH1
7v. keskikokoinen hyväntyyppinen uros, joka ei ole tänään täydessä turkissa. Hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo. Kauniit tummat
silmät. Aavistuksen pitkä kuono-osa. Vankkaluustoiset, hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu taka hyvin, mutta etuliikkeet ovat
liian löysät. Erinomainen luonne.
Fridkullas Quo Vadis FIN17964/02 AVO H
3v. kookas uros, jolla erittäin iloinen ja avoin olemus. Varsin hyvä pään muoto. Hyvä purenta ja hampaat. Hyvät silmät ja ilme.
Vankka luusto, tiiviit tassut. Riittävä runko. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Liian ylpeä hännästään niin seistessä kuin
liikkeessä. Hyvin kookas koira, jonka liikkeiden tulee tasoittua ja jonka hännän kanto häiritsee kokonaisuutta.
Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO EH2
Hieman yli 2v. keskikokoinen hyvän tyyppinen uros, joka ei ole täydessä turkissa. Hyvä olemus ja mittasuhteet. Hyvä pää,
keskiruskeat silmät. Purenta ja hampaat ok. Sopiva luusto. Tiiviit tassut. Runko saa vielä kehittyä. Hyvät takakulmaukset.
Liikkuu takaa hyvin, mutta edestä liian löysästi.
Maroussia Shelby FIN33924/01 VAL ERI1 PU2
3v. hyväntyyppinen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja tasapaino. Hyvä pään muoto, mutta turhan vaaleat silmät. Purenta ja
hampaat ok. Hieman vaalea kuonopigmentti. Vankka luusto ja tiiviit tassut. Sujuva liikkuja. Esitetään kauniissa kunnossa.
Cei-Cei Ayrton FIN38984/01 VAL ERI2 PU3
3,5 v. hyvin kaunis väritys. Hyvin kaunis uros, joka ? esitetään kovin hoikkana ja karvattomana, mikä vaikuttaa
yleisvaikutelmaan. Erittäin hyvä pää ja ilme. Kauniit tummat silmät. Purenta ja hampaat ok. Hyvä luusto. Tiiviit tassut. Varsin
hyvin kulmautunut takaosa. Erittäin hyvät sivuliikkeet, edestä turhan löysät.
Kotilinnun Eemeli FIN40200/94 VET H
11v. hyvin maskuliininen. Edelleen koht. Hyväkuntoinen uros. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hieman kuluneet hampaat ja purenta.
Hyvä luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Ikä näkyy liikkeissä, jotka alkavat olla melko kankeat. Erinomainen luonne.
Alte Sage Bestla FIN26107/04 JUN H
13kk. Kookas juniorinarttu. Hyvin feminiininen mutta rungoltaan kovin kevyt. Hyvä pää. Silmät voisivat olla hieman
tummemmat. Purenta ja hampaat ok. Sopiva luusto, tiiviit tassut. Hieman etuasentoinen lapa. Riittävästi kulmautuneet takaraajat.
Ahtaat takaliikkeet. Edestä löysät. Tarvitsee aikaa.
Riccarron Just Gold FIN34138/03 NUO ERI1 PN1 SERT ROP RYP3
Lähes 2v. hyvin kaunis, nuori narttu. Erinomainen tyyppi. Kauniit mittasuhteet. Esitetään mallikelpoisessa kunnossa. Varsin
tasapainoinen ikäisekseen. Kaunis ja ilmeikäs nartun pää. Purenta ja hampaat ok. Erinomainen luusto. Tiiviit tasssut. Vankka
runko ja takaosa. Hyvin kaunis väritys. Liikkuu erinomaisella askelpituudella.
Fridkullas Rhonda FIN12654/03 AVO ERI1 PN2 VASERT
2v 5kk. Hyvä vankka, voimakas narttu. Punaruskea väritys saisi olla hieman lämpimämpi. Hyvä pää. Silmät ja ilme hyvät. Hyvä
purenta ja hampaat. Vankka luusto. Tilava runko. Aavistuksen liian tuhti. Hyvin kulmautuneet takarajat. Liikkuu sivusta katsoen
hyvin, edestä hieman löysästi.
Maroussia Rosa-Raffaella FIN25508/01 AVO H
4v. tyypiltään hyvä narttu, joka valitettavasti esitetään aivan liian lihavassa kunnossa, mistä ääriviivat ja liikkeet kärsivät. ?
erittäin hyvä berninarttu. Hyvä pää, silmät ja ilme. Purenta ja hampaat ok. Vankat raajat, mutta tod. Tuhti. Valkoinen nousee
toisessa takaraajassa turhan korkealle.
Amoroosa FIN19108/01 VAL EH1
Tyypillinen valionarttu. Hyvät mittasuhteet, mutta valitettavasti tänään kovin löysässä ja tuhdissa kunnossa. Hyvä pään muoto,
mutta toivoisin tummemmat silmät. Purenta ja hampaat ok. Vankat raajat. Etuosa saisi olla tiiviimpi, samoin etuliikkeet. Hyvät
takakulmaukset. Hyvä luonne.

