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Bernoban Aapeli FIN25123/04 JUN EH3
Hyvin narttumainen pienehkö uros, jolla nartun pää. Kapea purenta. Pystyt olkavarret, ulkokierteiset käpälät. Takakulmat
riittävät, samoin askel.
Denny van’nt Stokerybos LOS 0951177 JUN ERI1 PU2 SERT
Sopusuhtainen hyvin nuorelta näyttävä junnu, jolla hyvä ilmeikäs pää, kapea purenta. Hyvä ylälinja, normaalit kulmaukset,
liikkuu hyvin. Hyvä häntä. Liikkuu kaikinpuolin hyvin. Turkki vähän kesäkunnossa.
Janipan Balou FIN39264/04 JUN EH2
Rungoltaan voimakas, mutta pää hyvin kapea. Hyvä ilme, korvat ja purenta. Etuasentoiset lavat, ulkokierteiset käpälät. Jyrkkä
lantio. Kiertää kintereitä ulospäin liikkuessa. Potku saisi olla reilumpi.
Wunderbär Baron FIN45472/03 NUO EH1
Ikäänsä nuoremmalta vaikuttava vähän hentoluustoinen uros, jolla kapea pää, hyvä pään profiili. Kapea purenta. Normaalit
kulmaukset, seisoo takarajat pihdissä. Liikkuu sivusta katsoen hyvin. Turkki kihartaa, pohjavilla pois.
Alpweiden Iron Man FIN40761/00 AVO EH4
Erittäin hyväntyyppinen uros,joka liikkuu sivusta katsoen hyvin. Hyvä ilmeikäs pää. Hyvä leveä purenta. Hyvä leveä luusto.
Etuasentoiset lavat. Jyrkkä lantio. Liikkeessä häntä nousee pystyyn. Liikkuu hyvin.
Bernario Pinkus FIN19124/00 AVO EH3
Sopusuhtainen erittäin hyvätyyppinen uros. Vähän korkea otsapenger muuten hyvä pää. Etuasentoiset lavat, pystyt olkavarret ja
jäykät etuliikkeet. Takakulmaukset saisi olla voimakkaammat, seisoo pihdissä.
Gristan Aizu FIN32835/01 AVO EH2
Vankka riittävän kookas uros. Hyvä pää. Riittävän tummat silmät, kirsu haalistunut. Etuasentoiset lavat. Lyhyt lantio.
Takakorkea, häntä nousee liikkeessä.
Janipan Qastor FIN16757/02 AVO EH
Erinomaista tyyppiä oleva uros, joka on hyvin tasapainoinen. Hyvä pää, riittävän tummat silmät, kirsu haalistunut. Normaalit
kulmaukset. Liikkuu hyvin, kiertää häntäänsä ylös liikkeessä.
Janipan Xsorro FIN17732/03 AVO EH1
Hyvin nuorelta vaikuttava uros. Hyvä ilmeikäs pää, alas kiinnittyneet korvat, haalistunut kirsu. Itsepäinen. Riittävät kulmaukset.
Liikkuu hyvin mutta kiertää häntäänsä ylös.
Maroussia Shelby FIN33924701 VAL ERI1 PU1 VSP
Sopusuhtainen valiouros. Erittäin hyvä pää ja ilme, kirsu haalistunut. Hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, liikkuu kaikin
puolin hyvin. Nostaa häntää liikkeessä mutta ei kierrä selän päälle.
Maroussia Chanel-Champion FIN45495/04 JUN ERI1 PN2 SERT
Erittäin lupaava pentumainen juniori. Erittäin lupaava pää ja hyvin kiinnittyneet korvat. Pystyt olkavarret, seisoo suorin
takaraajoin. Liikkuu lopuksi hyvin.
Maroussia Aida FIN19384/04 NUO ERI1
Hyvässä kunnossa esitetty juniorimainen narttu. Hyvä ilmeikäs pää, hyvät korvat, leveä purenta. Hyvä etuosa, takakulmat
saisivat olla voimakkaammat.
Lecibsin Lunette FIN38399/02 AVO ERI1 PN3 VASERT
Voimakas sopusuhtainen narttu, jolla erittäin hyvä pää ja ilme. Hieman kapea purenta. Normaalit kulmaukset. Liikkuu hyvin
mutta kuin veterani. Turkki ei kunnossa.
Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VAL ERI1 PN4
Viehättävä erinomaista tyyppiä oleva narttu, joka liikkuu erinomaisesti kaikinpuolin. Hyvä ilmeikäs pää. Haalistunut kirsu. Hyvä
ylälinja ja runko. Hyvin kulmautunut. Erinomainen matala kinner. Hyvin terveessä kunnossa.
Janipan Dala FIN13869/97 VET ERI1 PN1 ROP ROP-VET
8 v-veteraani. Hyvä pää ja ilme. Pystyt olkavarret. Tukee itseään seisomalla suorin takaraajoin mutta liikkuu riittävin askelin.

