20050813 KAJAANI (R) Anita Alatalo
Alte Sage Badimo FIN26104/04 NUO EH 3
16 kk vanha, erittäin hyväkuntoinen, aavistuksen pitkärunkoinen nuori. Urosmainen pää. Toivoisin enemmän täytettä
silmien alle. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Tasainen ylälinja. Hieman pitkä lanne. Rungon tulee täyttyä varsinkin
rintakehän alaosasta tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Tasapainoisesti kulmautuneet
hyväluustoiset raajat. Hyvä karva. Esitetään hyvin.
Lapinlauhan Henkka FIN41522/03 NUO ERI 2
Keskikokoinen, lähes 2 v. uros, jolla erinomainen uroksen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä kuono-osa & kallo.
Aavistuksen isohkot korvat. Hyvä purenta & kaula. Tasainen ylälinja. Riittävä runko. Tasapainoisesti kulmautunut.
Keskivahva luusto. Liikkuu hyvällä askelmitalla leveästi edestä. Hyvä karva. Erinomainen luonne.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN 43423/03 NUO ERI 1 PU2 SERT
23 kk vanha, keskikokoinen nuori, jolla erinomainen urosmainen pää. hyvät silmät. Toivoisin hieman täytettä silmien
alle. Hyvä kallo. Tasainen ylälinja. Hyvä runko & eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat.
Aavistuksen pitkä lanne. Liikkuu hyvällä askelmitalla leveästi edestä. Niskassa mustassa värissä valkoisia karvoja.
Esiintyy ja esitetään hyvin.
Tepantorpan Jaromir Jager FIN15563/04 NUO H
19 kk vanha kookas uros. Vahva pää. Toivoisin lyhyemmän & vahvemman kuono-osan. Keskiruskeat silmät.
Keskipitkä kaula. Tasainen ylälinja. Pitkä lanne. Rintakehän & rungon tulee vielä täyttyä. Tasapainoisesti kulmautuneet
vahvaluustoiset raajat. Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta vielä kovin löysästi edestä. Ei tänään nauti kehässä
esiintymisestä. Karvanlähtöaika.
Golan vom Worblental FIN32122/02 AVO H
3 v, hyvänkokoinen, hieman tuhdissa kunnossa esitetty. Kuono-osan tulisi olla lyhyempi & voimakkaampi & kallon
leveämpi. Vaaleat silmät. Hyvä purenta. Kirsu pigmentin tulisi olla parempi. Lyhyt kaula. Tasainen ylälinja. Luisu
lantio. Niukat takakulmaukset, samoin etukulmaukset. Kevyt luusto. Liikkuu takaraajat rungon alla, löysästi edestä.
Kantaa häntäänsä korkealla. Pehmeä karva. Hyvin esitetty. Hyvä luonne.
Janipan Osku FIN37823/01 AVO H
4 v. hyvänkokoinen uros. Urosmainen pää. Toivoisin täyteläisemmän kuono-osan silmien alta & paremman
otsapenkereen. Hyvä purenta. Toivoisin paremman suupigmentin. Keskipitkä kaula. Tasainen ylälinja. Erinomainen
runko. Erittäin vahvaluustoiset raajat. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu erittäin ahtaasti takaa. Hyvä karvapeite.
Esiintyy & esitetään hyvin. Takaliikkeiden vuoksi palkinto.
Janipan Gastor FIN16757/02 AVO H
Keskikokoinen 3 v kovin kapealinjainen uros, jolle toivoisin vahvemman pään. Keltaiset silmät. Suupigmentin tulisi
olla parempi ja kuono-osa vahvempi ja otsapenkereen merkitympi. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Tasainen ylälinja. Luisu
lantio. Pitkälanne. Kapea runko. Puutteellinen eturinta. Riittävät kulmaukset. Vahva luusto. Liikkuu kinner ahtaasti
takaa & löysästi edestä. Kantaa häntäänsä korkealla. Erinomainen karva ja väritys. Esiintyy hyvin.
Riccarron Jolly Jumper FIN34137/03 AVO ERI 1 PU 3 VASERT
Juuri 2 v täyttänyt keskikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää. Kauniit silmät. Hyvä kuono-osa &
purenta. Toivoisin paremman suupigmentin. Kaunis kaula. Tasainen ylälinja. Vahva runko. Erinomainen eturinta.
Riitävän vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu takaa ahtaasti. Kantaa häntäänsä hieman korkealla. Hyvä
karva & väri.
Shedcape Wagner FIN26630/02 AVO EH 2
Keskikokoinen 3 v. Urosmainen pää. Hyvät tummat silmät. Toivoisin silmien alta täyteläisemmän kuono-osan &
paremman huulipigmentin. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Tasainen ylälinja. Hieman pitkä lanne. Aavistuksen luisu lantio.
Rungon tulee täyttyä varsinkin rintakehän alaosasta. Tasapainoisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Liikkuu
yllättävän hyvin. Hyvä karva & väritys.
Alpenbach Prinz Junior FIN43090/97 VAL ERI 2 PU4
Kohta veteraani-ikäinen, erinomaista kokoa ja kuntoa edustava. Hyvä urosmainen pää. Silmät lähekkäin toisiaan. Hyvä
purenta. Keskipitkä kaula. Tasapainoinen ylälinja. Pitkä lanne. Riittävä runko. Puutteellinen eturinta. Vahvaluustoiset
raajat. Erinomaiset takakulmaukset. Suora olkavarsi. Kaunis matala kinner. Erinomaiset käpälät. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella. Kaunis turkki ja väritys.
Alpweiden Or Nothing FIN31389/03 VAL EH 3
Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava. Urosmainen pää. Hyvät silmät, kuono-osa, kallo sekä purenta. Ernomainen
kaula. Tasainen ylälinja. Rintakehän tulisi olla täyteläisempi varsinkin alaosastaan tukeakseen kyynärpäitä. hyvät
takakulmaukset, edessä lyhyt pysty olkavarsi. Liikkuu löysästi edestä. Erinomainen karva ja väritys. Kantaa häntäänsä
korkealla seistessä ja liikkeessä. Palkinto hännän vuoksi.
Stenhåjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI 1 PU1 ROP RYP3
5 v, oikeankokoinen. Erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Urosmainen pää. Keskiruskeat silmät. Toivoisin paremman
suupigmentin. Hyvä purenta. Kaunis kaula & ylälinja. Erinomainen runko varsinkin eturinta. Kauniisti kulmautuneet

vahvaluustoiset raajat. Liikkuu hieman kapeasti takaa, erinomaisesti edestä. Hyvä askelmitta. Kantaa häntäänsä
mallikkaasti. Kaunis hyvin kunnostettu karva.
Black Amiikos Wallina Willa FIN48556/04 JUN T
10 kk vanha, todella kevytrakenteinen pieni juniori narttu, jolla vielä kovin kevyt & kapealinjainen pää. Kauniit silmät.
Kuono-osan, kallon ja oikeastaan kokopään tulee vielä vahvistua. Riittävä kaula ja ylälinja. Runko täysin kesken
kehityksen jopa tähän ikään. Kevyt luusto. Kaunis karva & väritys. Miellyttävä luonne. Tarvitsee todella paljon aikaa.
Palkintosijan määrää koko ja keveys.
Alpigiano Amato Aida FIN30418/03 AVO ERI 1 SERT FINMVA
2 v. erittäin kauniit ääriviivat omaava keskikokoinen narttu, jolla hyvin narttumainen pää. Vaaleat silmät. Toivoisin
hieman täytettä silmien alle kuono-osaan. Tasapurenta. Kaunis kaula. Tasainen ylälinja. Rintakehän tulee täyttyä
varsinkin alaosastaan tukeakseen kyynärpäitä. Kauniisti kulmautuneet hyvä luustoiset raajat. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla, hieman löysästi edestä hyvin takaa. Kauniisti kunnostettu hyvälaatuinen karva. Esiintyy ja esitetään
erinomaisesti.
Alte Sage Akorina für Zwei FIN20199/03 AVO EH 4
2,5 v. tänään kesäturkissa esitetty narttu. Narttumainen pää. Toivoisin kuono-osaan täytettä silmien alle ja enemmän
syvyyttä. Oikea purenta, kaunis kaula. Tasainen ylälinja. Riittävä runko. Keskivahva luusto. Tasapainoisesti
kulmautunut. Todella erinomainen liikkuja joka suunnasta katsoen. Palkintosijan määrää totaalinen kesäturkki.
Charonjoen Occean Fever FIN13807/03 AVO EH
2,5 v. keskikokoinen aavistuksen pitkärunkoiselta vaikuttava narttu. Narttumainen pää, jossa kuono-osa voisi olla
lyhyempi & vahvempi sekä otsapenger merkitympi. Vaaleat toisiaan lähellä olevat silmät. Hyvä purenta, kaula.
Tasainen ylälinja. Rintakehän tulisi olla täyteläisempi. Keskivahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu
hyvällä askelmitalla. Kesäturkissa.
Maroussia Starlina FIN33930/01 AVO EH 2
4 v. hyvänkokoinen narttu, jolla pieni pää rukoon nähden. Vaaleat silmät. Hyvä purenta. Toivoisin täyteläisemmän
kuono-osan silmien alta. Erittäin lyhyt kaula. Tilava runko. Riittävä eturinta. Luisu lantio. Keskivahva luusto. Liikkuu
takaraajat rungon alla. Hieman löysästi edestä. Ei nauti tänään esiintymisestä.
Tertzo’s Yahreez FIN10372/04 AVO EH 3
3 v. hyvänkokoinen narttu, jolla saisi olla vahvempi pää kokoon nähden. Vaaleat silmät. Toivoisin vahvemman kuonoosan & leveämmän kallon. Hyvä purenta. Lyhyt kaula. Tasainen ylälinja. Aavistuksen luisu lanne. Hyvin kulmautuneet
takaraajat. Lyhyt pysty olkavarsi. Vahva luusto. Liikkuu aavistuksen takaraajat rungon alla. Hyötyisi parin kilon
dieetistä.
Bernario Nicole FIN28004/99 VAL EH 4
6 v. keskikokoinen hyvän sukupuolileiman omaava narttu. Narttumainen pää, johon toivoisin kuitenkin vahvemman
kuono-osan. Hyvät silmät. Kapea alaleuka. Hyvä kaula. Tasainen ylälinja. Pitkä lanne. Riittävä runko. Toivoisin
enemmän polvikulmausta. Riittävät etukulmaukset. Löysät välikämmenet. Liikkuu erittäin leveästi & löysästi edestä
riittävällä askelmitalla. Hyvä karva. Esitetään hyvin.
Bernario Roberta FIN36637/01 VAL ERI 4 PN4
4 v. hyvänkokoinen vahva narttu. Vahva pää. Kauniit tummat silmät. Toivoisin lyhyemmän kuono-osan. Erinomainen
pigmentti. Kaunis kaula & ylälinja. Tilava runko. Vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu maa-ahtaasti
edestä riittävällä askelmitalla. Kaunis karva. Esiintyy & esitetään hyvin.
Janipan Pami FIN41434/01 VAL EH
Lähes 4 v. suurikokoinen erittäin kauniit ääriviivat omaava valionarttu, joka tänään kesäturkissa. Vahva narttumainen
pää. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Kaunis kaula & ylälinja. Erinomainen runko. Kauniisti kulmautuneet
vahvaluustoiset raajat. Suora välikämmen. Liikkuu hyvällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. Kaunis väritys. Turkki
ei näyttely kunnossa. Koira on jättänyt karvansa kotiin.
Riccarron Hoccus Poccus FIN40909/02 VAL ERI 2 PN2
2 v. hyvänkokoinen kauniit ääriviivat omaava narttu, jolla narttumainen pää. Vaaleat silmät. Toivoisin merkitymmän
otsapenkereen ja paremman suupigmentin. Hyvä purenta. Kaunis kaula & ylälinja. Hyvä runko. Oikeamittainen lanne.
Hyvä vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Kauniit käpälät. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Kauniisti
kunnostettu kaunis karva. Hyvät värimerkit.
Zweierteam Carlina FIN16377/99 VAL ERI 1 PN1 VSP
Keskikokoinen 6,5 v. kauniit ääriviivat omaava narttu, jolla narttumainen pää. Toivoisin paremman suupigmentin.
Toivoisin aavistuksen vahvemman kuono-osan. Keskipitkä kaula. Tasainen ylälinja. Tilava runko. Erinomainen
eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Erinomaiset liikkeet, joka suunnasta katsoen. Hyvä karva,
joka uusiutumassa.
Janipan Dala FIN13869/97 VET ERI 1 PN3 ROP-VET BIS1-VET
Erinomaista kokoa oleva 8,5 v. Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani narttu, joka on kunniaksi omistajalleen.
Narttumainen pää. Kauniit silmät. hyvä purenta. Keskipitkä kaula. Vielä tasainen hyvä ylälinja. Tilava runko. Vahva
luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti edestä & takaa & sivulta. Kauniisti kunnostettu
hyvävärityksinen karva.

Monte Rosan Olivia FIN37940/96 VET EH 2
Keskikokoinen 9 v. aavistuksen pitkänomainen narttu. Kapealinjainen pää. Kuono-osan tulisi olla lyhyempi &
vahvempi. Keskipitkä kaula. Vielä tasainen hyvä ylälinja. Aavistuksen pitkä lanne. Riittävä runko & luusto sekä
kulmaukset. Suora välikämmen. Erinomaiset liikkeet ikään nähden.

