20050612 SUONENJOKI R, Jari Laakso
Alpweiden Queen’s Son FIN28478/04 JUN ERI1
12kk. Riittävän suuri tasapainoisesti kehittynyt juniori uros. Lupaava luusto. Hyvä rungon tilavuus ja ylälinja. Tasapainoiset
kulmaukset. Erittäin lupaava eturinta. Kaunis pää, jossa lupaava täyteläinen kuono-osa. Hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvä
otsapenger. Erittäin lupaavat liikkeet.
Janipan Bemari FIN39266/04 JUN EH2
11kk. Iloinen juniori uros, jolla riittävä luusto. Riittävä rungon tilavuus. Vielä pehmeyttä ylälinjassa. Hyvät taka, riittävät
etukulmaukset. Eturinta saa täyttyä selvästi. Lupaava pää, jossa kaunis profiili. Hyvä otsapenger, korvat, silmät, purenta.
Erinomainen huulipigmentti. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeet vielä kapeat.
Alpweiden Iron Man FIN407617/00 AVO EH
3v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Turhan pehmeä ylälinja liikkeessä. Riittävät kulmaukset. Taka-osa saisi olla lihaksikkaampi.
Voimakas pää, jossa hyvä täyteläinen kuono-osa. Hyvät korvat, silmät , purenta. Hyvä suu pigmentti. Lyhyt kaula. Kapeat, mutta
suorat takaliikkeet. Turhan löysät etuliikkeet.
Alpweiden On The Top FIN31387/03 AVO EH
2v. hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Hyvät taka, riittävät etukulmaukset. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Hyvä pään profiili.
Taäyteläinen kuono-osa. Kevyehköt korvat. Riittävän tummat silmät. Hyvät takaliikkeet. Riittävän leveät etuliikkeet. Tänään
niukassa karvassa.
Bernario Pinkus FIN19124/00 AVO H
5v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Koiralla liian liikaa iän tuomaa massaa. Riittävä raajojen luusto. Takaosa saisi olla
voimakkaampi. Pysty olkavarsi. Hyvä kuono-osa. Korkea kallo. Hyvät korvat, silmät, purenta. Pehmeät takaliikkeet. Turhan
heiluvat etuliikkeet. Tänään ei parhaassa turkissa. Saisi esiintyä itsevarmemmin.
Cei-Cei Blackmore FIN38184/02 AVO ERI3
3v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvä ylälinja. Riittävä raajoejn luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Eturinta saisi olla
täyteläisempi. Hyvä kallo. Riittäva otsapenger. Korkeat korvat. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Riittävä suun pigmentti. Hyvä
taka-ja sivuliikkeet. Etuliikkeet saisi olla leveämmät. Karvapeite ei paras mahdollinen.
Janipan Qastor FIN16757/02 AVO EH
3v. hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Hyvä raajojen luusto. Kulmaukset saisi olla voimakkaammat edessä. Riittävä eturinta.
Hyvä pään profiili. Riittävä huulipigmentti. Silmät voisivat olla tummemmat. Kapeat mutta suorat takaliikkeet. Turhan kapeat
etuliikkeet.
Janipan Xsorro FIN17732/03 AVO H
Reilu 2v. hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Eturinta ja etukulmaukset voisi olla voimakkaammat. Hyvä pään profiili. Hyvä
täyteläinen kuono-osa. Riittävän voimakas kallo. Hyvät korvat, silmät, purenta. Kapeat suorat takaliikkeet. Liian kapeat ja löysät
etuliikkeet.
Lousanhof Balzac Granzweg
AVO ERI1 PU3 SERT
2v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Riittävä raajojen luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Takaosa voisi olla lihaksikkaampi. Kaunis
ylälinja. Riittävä eturinta. Hyvä pään profiili. Hyvä kuono-osa. Kallo voisi olla hiukan voimakkaampi. Hyvä suupigmentti.
Hiukan avoimet huulet. Erinomaiset sivuliikkeet. Takaliikkeissä turhaa pehmeyttä.
Maroussia Sisley FIN33926/01 AVO ERI2 PU4 VASERT
3v. seistessä erinomaista tyyppiä edustava uros, jolla hyvä rungon pituus ja tilavuus. Riittävä raajojen luusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Kaunis ylälinja. Voimakas pää, jossa hyvä profiili. Korkeat korvat. Voimakas otsapenger. Tasapurenta. Erinomainen
suupigmentti. Pehmeät takaliikkeet. Erinomaiset sivuliikkeet. Pehmeät ranteet häiritsevät liikkeitä.
Momandan Rantanplan FIN30897/03 AVO H
2v. hyvä rungon pituus, mutta massaa saisi olla huomattavasti enemmän. Hyvä ylälinja. Eturinta saa täyttyä selvästi. Riittävä
raajojen luusto. Pysty olkavarsi. Hyvä ylälinja. Hyvä pään profiili. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeet saisi olla paremmat. Ei
parhaassa karavpeitteessä.
Shedcape Wagner FIN26630/02 AVO ERI4
3v. hyvä rungon pituus ja tilavuus. Riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja. Eturinta saisi olla täyteläisempi.
Hyvä pään profiili. Hyvä kallo ja otsapenger. Riittävä suupigmentti. Hyvät takaliikkeet. Etuliikkeet saisi olla tiiviimmät.
Liikkeessä korkea häntä.
Beneco’s Ubelix FIN39178/01 VAL ERI1 PU1 VSP
4v. kaunis tasapainoisesti rakentunut voimakas uros. Hyvä rungon pituus ja tilavuus. Kaunis ylälinja. Turhan pehmeät
välikämmenet. Kaunis pää, jossa hyvä profiili. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Siitä huolimatta kauniit tasapainoiset liikkeet.
Maroussia Shelby FIN33924/01 VAL ERI2 PU2
Hyvä rungon pituus ja tilavuus. Tasapainoiset kulmaukset. Väritys saisi olla selkeämpi. Hyvät sivu-j a takaliikkeet.
Alpweiden Real Jackpot FIN34667/04 JUN EH1
1v. hyvät rungon mittasuhteet omaava juniorinarttu, jolla lupava rungon tilavuus. Riittävä raajojen luusto. Hyvä ylälinja.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä pään profiili. Niukka suupigmentti. Hyvät korvat, purenta. Kapeat, mutta suorat takaliikkeet.
Hyvät sivuliikkeet. Rintakehä saa levitä iän myötä. Liikkeessä korkea häntä.
Maroussia Chanel-Champion FIN45495/04 JUN EH2
10kk. Ymmärettävässä(pylly pystyssä) iässä. Hyvä rungon pituus. riittävä raajojen luusto. Riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Lupaava rungon tilavuus.kaunis pää, jossa hyvä profiili. Hyvät korvat, silmät, purenta. Liikkeet voimistuvat iän
myötä.
Maroussia Aida FIN19384/04 FIN19384/04 NUO ERI1 PN4 VASERT
15kk. Seistessä erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla hyvät rungon mittasuhtet. Erinomainen rungon tilavuus. Kaunis etuosa.
Kaunis pää, jossa hyvä profiili. Täyteläinen kuono-osa. Riittävä suupigmentti. Tasapainoiset, mutta jostain syystä haluttomat
liikkeet.
Maroussia Starlina FIN33930/01 AVO ERI1 PN3 SERT
2v. kaunis voimakas narttu, jolla erinomainen raajojen luusto. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Täyteläinen eturinta.
Hyvä pään profiili, täyteläinen kuono-osa. Hyvä otsapenger. Turhan suuret riittävän tummat silmät. Erinomaiset
sivu/takaliikkeet.
Riccarron Gloria FIN30003/01 AVO ERI2
4v. hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Hyvät takakulmaukset. Kaunis ylälinja. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Kaunis pää.
Otsapenger voisi olla voimakkaampi. Riittävä huulipigmentti. Hyvät korvat, silmät, purenta. Erinomaiset takaliikkeet. Hyvät
etuliikkeet. Runsaampi karvapeite olisi eduksi.

Alpweiden Jackpot It’s Me FIN31884/01 VAL ERI2 PN2
Lähes 4v. kaunis tasapainoinen narttu, jolla hyvä rungon pituus ja tilavuus. Kaunis ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä pää,
jossa täyteläinen kuono-osa. Riittävä huulipigmentti. Erinomaiset taka- ja sivuliikkeet. Etuliikkeissä löysyyttä.
Marousia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VAL ERI1 PN1 ROP
5v. voimakas narttu, jolla erinomaiset sivuliikkeet. Hyvä rungon tilavuus. Riittävä raajojen luusto. Tasapainoiset kulmaukset.
Hyvä voimakas pää. Hyvä otsapenger. Hyvät ees –taas liikkeet. Sivuliikkeet erinomaiset.
Janipan Dala FIN13869/97 VET ERI1 ROP-VET
8,5 v. erinomaisessa kunnossa oleva vetreä veteraani. Hyvä rungon tilavuus. Hyvä eturinta ja takakulmukset. Hyvä kuono-osa.
Riittävä otsapenger. Ikä alkaa näkyä liikkeissä, mikä on ymmärrettävää.

