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Piharinteen Sebastian FIN28017/04 JUN EH 1
16 kk. miellyttäväkaytöksinen uros. hyvä sukupuolileima. Oikeanmuotoinen hyväilmeinen uroksen pää. Kauniit silmät,
vahva kuono, erinomainen täysi leikkaava purenta. Hyvä kaula. Niukasti kulmautuneet riittävä luustoiset raajat.
Lupaava rungon muoto. Hyvä häntä. Hyvä turkki. Kauniit värit. Liikkuu edestä tänään varsin huolimattomasti ja sivulta
tehottomasti ja köyristää ajoittain lanneosaansa.
Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO EH 1
Erittäin hyvän tyyppinen nuori aikuinen. Erinomainen sukupuolileima. Erittäin hyvin kehittynyt voimakas pää. Täysi
leikkaava purenta. Hyvä ilme. riittävä kaula. Oikeanmuotoinen tilava runko. Erinomainen raajaluusto. Tasapainoiset
kulmaukset, joskin polvi saisi olla voimakkaampi. Taipumusta kääntää käpäliään ulos. Liikkuu sivulta riittävän hyvin,
edestä varsin huolimattomasti. Hyvä turkki. Kauniit värit. Miellyttävä käytös.
Stonecrest Keen Gilbert FIN26588/02 AVO HYL
Suuri voimakasrakenteinen, varsin hyväntyyppinen ja hyvin uromainen 3-vuotias, joka ei tänään alkuunkaan
näyttelykunnossa: esittäjän mukaan terveysongelmien hoitamiseksi trimmattu turkki pilaa linjat, koira on myös paikoin
takkuinen ja osa kynsistä hoitamatta. Erinomainen pää. Leikkaava purenta. Erinomainen raajaluusto. Erittäin hyvin
kulmautuneet raajat. Oikeanmuotoinen runko. Korkealla kannettu häntä, jonka viimeiset nikaamat
jäykistyneet/yhteenkasvaneet. Hieman pehmeät ranteet. Liikkuu erittäin hyvin. Valitan koiran kuntoa.
Amarina FIN35375/04 JUN EH 2
Erittäin viehättävä käytöksinen, erittäin kesken kehityksen oleva hyvin naisellinen juniori. Hyvänmuotoinen kallo,
kuonon tulee vielä voimistua. Erinomainen purenta. Vielä voimaton kaula. Kokoon riittävä raajaluusto. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Oikeanmuotoinen runko ja rintakehä. Hyvä häntä. Liikkuu sivulta ja edestä riittävän hyvin ja takaa
ahtaasti kinnertä uloskääntäen. Hyvä turkki, kauniit puhtaat värit. Erittäin hyvä käytös.
Beneco’s Ambra FIN27582/04 JUN EH 1
Varsin lupaava hyvin feminiininen juniori. Hyvä luusto. Oikeanmuotoinen nartun pää. Hyvä purenta. Kaunis kaula.
Tasapainoisesti kulmautuneet riittävä luustoiset rajat. Lupaava rintakehä on vielä varsin kapea. Hyvä häntä. Hyvä
turkki. Kauniit värit. Liikkuu hyvin. Erittäin miellyttävä tasapainoinen käytös.
Alpweiden Play With Me FIN40707/03 NUO H
Hyvä tyyppi, mittasuhteet, vahvuus ja raajaluusto. hyväilmeinen hyvin kehittynyt nartun pää, joskin kuono saa vielä
voimistua. Hyvä kaula. Oikeanmuotoinen, mutta edestä varsin kapea rintakehä ja turhan luisu lantio. Tasapainoisesti
kulmautuneet raajat. Liikkuu tehottomasti sivulta kyynärpäitä ulos kääntäen ja takaa ahtaasti. Tarvitsee kehätottumusta.
Alte Sage Bestla FIN26107/04 NUO H
Varsin hoikassa kunnossa esitetty 16 kk ikäinen vielä kauttaaltaan hyvin kapea narttu, jolla riittävä sukupuolileima.
Leikkaava purenta. Kaunis kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat, hyvät käpälät. Liikkuu sivusta
vaivatta, takaa erittäin ahtaasti. Hyvä turkki. Kaunis väri. Miellyttävä käytös.
Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 NUO EH 2
Hieman pyylevässä kunnossa esitetty erittäin hyväntyyppinen, hyvin feminiininen narttu, jolla erittäin kaunisilmeinen
oikeanmuotoinen pää. Leikkaava purenta. Riittävä kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Hieman
pehmeä ranne. Tilava runko. Hyvä häntä. Hyvä turkki ja kauniit värit. Liikkuu takaa ahtaasti, sivulta hyvin ja edestä
jäykästi ja päivän pulska kunto näkyy myös liikkeissä. Erittäin miellyttävä käytös.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 NUO EH 1
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen luusto, vahvuus ja olemus. Kaunis nartun pää. Leikkaava purenta.
Toivoisin voimakkaamman alaleuan. Erittäin kaunis kaula. Erinomainen eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu
sivulta hyvin edestä hieman jäykästi ja takaa varsin ahtaasti. Erittäin miellyttävä käytös.
Sungates Bernitta FIN27908/04 NUO EH 3
Varsin hyväntyyppinen hyvin narttumainen, kaunislinjainen 15-kuinen. Hyväilmeinen nartun pää. Hyvä purenta. Kaunis
kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Hyvä häntä. Tilava runko. Hyvät värit. Ravi ei vielä
tasapainossa ja liike edestä varsin jäykkä. Miellyttävä käytös.
Briitun Oona FIN25960/01 AVO EH 1
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunislinjainen aikuinen feminiininen hieman löysässä kunnossa esitetty laadukas
narttu. Kaunislinjainen oikeanmuotoinen nartun pää. Purenta ok. Toivoisin tyylikkäämmän kaulan. Tasapainoisesti
kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Hyvä häntä. Liikkuu erittäin hyvin, mutta löysyys näkyy etenkin selässä ja se
määrää päivän palkinnon. Miellyttävä käytös.
Fridkullas Rhonda FIN12654/03 AVO H
Varsin hyväntyyppinen narttu, joka kuitenkin vielä kauttaaltaan turhan kapea. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvä
purenta. Toivoisin voimakkaamman eturinnan. Hyvä raajaluusto. Lapa saisi olla viistompi. Hyvä häntä, turkki ja värit.
Liikkuu takaraajat rungon alla, edestä löysästi ja takaa kapeasti. Miellyttävä käytös.
Maroussia Prada Prinzessa FIN 30077/00 VAL ERI 1 PN1 ROP

Laadukas tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen feminiininen aikuinen narttu. Erittäin kaunis hyvin kehittynyt
nartunpää. Leikkaava purenta. Kaunis kaula. Erinomainen tilava runko. Erittäin hyvät tasapainoisesti kulmautuneet
voimakasluustoiset raajat. Hyvä häntä. Erinomainen liikkuja. Kaunis käytös. Kauttaaltaan tasapainossa.
Fridkullas Proud Mary FIN27378/01 VAL EH 2
Erittäin hyväntyyppinen, hyvin feminiininen. Oikeat mittasuhteet. Hyväilmeinen nartun pää. Leikkaava purenta. Hyvä
kaula. Hyvä raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset joskin kinner saisi olla voimakkaampi. Liikkuu sivulta hyvin,
kapeasti takaa, mutta tänään selkä painuu luvattoman paljon sekä liikkeessä että seistessä. Miellyttävä käytös.

