20050820 HÄMEENLINNA (K) Kari Järvinen
Bernissimo Antonietta FIN15355/05 PEK 1 KP ROP-pentu
Kaunislinjainen hyvin kehittynyt narttu, lupaava pää, tosin kuono saa kehittyä iän kanssa, hyvä kaula ja
selkälinja, erinoaminen takaosa, lyhyt olkavarsi, vahva hyvä luusto, liikkuu tasaisesti, kaunis väri,
erittäin hyvä turkki.
Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 JUN ERI 1 PU2 SERT
Erinomainen nuori uros, komea pää, kaunis kaula, lupaava runko, hieman pitkä lanne, erinomainen
takaosa, hieman ahdas edestä, erinomainen turkki, kaunis väri, joskin oikeassa eturaajassa melko
korkea valkoinen sukka, liikkuu erinomaisesti.
Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 JUN EH 2
Vahvarakenteinen nuori uros, hyvä pää, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, erittäin hyvät
mittasuhteet, vahva runko ja raajaluusto, liikkuu hieman jäykin askelin, erittäin hyvä turkki ja väri, saa
kiinteytyä iän kanssa.
Janipan Balou FIN39264/04 JUN H
Keskikokoinen, vielä kesken kehityksen oleva nuori uros, hyvä pää, toivoisin täyteläisemmän rungon,
tulisi olla paremmin kulamutunut edestä ja takaa, riittävä raajojen luusto, hyvä turkin laatu, joskin
pohjavilla uupuu tänään, kaunis väri, liikkuu lyhyin askelin.
Zandrina’s Noasson Dantalian FIN50632/04 NUO EH 2
Hieman ilmava, hyvin rakentunut uros, jolla hyvä pää, rungon tulisi olla täyteläisempi, riittävä luusto,
hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet takaraajat, ahdas etuosa, turkki ei parhaassa kunnossa tänään,
liikkuu takaa hyvin, edestä hieman lyhyin askelin.
Zweierteam Hugonis FIN15975/04 NUO H
Liian pitkärunkoinen uros, hyvä pää, lyhyt olkavarsi, ahdas etuosa, työntää etukäpäliään liiaksi ulos,
seisoo ja liikkuu takaraajat liiaksi rungon alla, hyvä karvanlaatu, hyvä väritys, tulisi olla kiinteämmässä
kunnossa, liikkuu jäykin askelin esstä ja takaa.
Maroussia Zephyr-Zeynus FIN16646/04 NUO H
Keskikokoinen uros, jolla hieman korkeaotsainen pää, riittävä kaula, ahdas etuosa, kääntää liiaksi
etukäpäliä ulos, riittävä runko, takaraajat hieman pihdissä, hyvä turkin laatu, hyvä väri, liikkuu jäykin
askelin liikkuessaan, antaa hieman takakorkean vaikutelman.
Fonacot’s Gaudy Gambler FIN19663/03 AVO ERI 1
Uros, jolla hyvät ääriviivat, hyvä pää, saisi olla paremmin kulmautunut etuosasta, hyvin kulmautuneet
takaraajat, rungon tulisi olla täyteläisempi, luusto voisi olla voimakkaampi, hyvä turkin laatu, hyvä
väri, liikkuu takaa hyvin, edestä hieman jäykin askelin, saa vielä hieman voimistua.
Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP
Vahva erinomainen uros, erinomainen pää, hyvin kauniit linjat rungossa, erinomaiset raajat,
erinomainen turkki, kaunis väri, liikkuu hyvin.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI 2 PU3 VACACIB
Hyvin vahvarakenteinen uros, jolla oikeat mittasuhteet, erittäin hyvä pää, lyhyt kaula, vahva luusto,
liikkuu takaa hyvin, edestä hieman jäykästi, liikkuessa runko liikkuu hieman laajasti, erinomainen
turkki ja väri.
Cei-Cei Ayrton FIN38984/01 VAL EH 4
Matalaraajainen uros, jolla hyvä pää, lyhyt kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävät
takaraajan kulmaukset, hyvä luusto, liikkuu takaa hyvin, edestä jäykästi, turkin laatu hyvä, joskin ei
parhaassa kunnossa tänään, kokonaisuutena saisi olla enemmän urosmainen.
Riccarron Hubba Bubba FIN40903/02 VAL H
Vahvarakenteinen uros, jolla hyvä pää, liian lyhyt kaula, tulisi olla paremmin kulmautunut edestä ja
takaa, vahva luusto, erinomainen turkki, antaa liian lyhytraajaisen vaikutelman, liikkuu lyhyin jäykin
askelin lähes ontuen epävarmasti eturaajoillaan.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI 3 PU4
Erinomainen uros, jolla kaunis pää, kaunis ylälinja, hyvät mittasuhteet, riittävä runko, vahva luusto,
liikkuu kauniisti, erinoaminen turkki, kaunis väri.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 NUO ERI 1 SERT
Hyvin kaunislinjainen nuori narttu, joka tarvitsee hieman aikaa täyttyäkseen rungolta, kaunis pää ja
ilme, liikkuu kauniisti, hyvän laatuinen turkki, joskin ei parhaassa kunnossa, hyvä luusto, kaunis väri.
Maroussia Aida FIN19384/04 NUO EH 2
Hieman ujo, vahvarakenteinen narttu, jolla hyvä pää, hyvä luusto, hyvä turkki, hyvä väri, selkä elää ja
antaa liiaksi periksi liikkeessä, liikkuu liian lyhyin askelin, iän kanssa tulee kiinteytyä.

Maroussia Xidnina FIN35293/03 VAL ERI
Hyvärakenteinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis pää, kaunis kaula, riittävästi
kulmautuneet raajat, selkäranka antaa periksi liiaksi liikkuessa, hyvä turkin laatu, kaunis väri, liikkuu
hyvin.
Lad’s Primavera FIN37095/02 VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP
Erinomainen narttu, jolla erinomainen runko ja raajat, hyvä kuono, toivoisin korkeamman
otsapengereen, liikkuu tasaisesti, kaunis väri.
Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VAL ERI 2 PU2 VACACIB
Kaunis narttu, joka liikkuu erinomaisesti, hyvä pää, kaunis kaula, erittäin hyvä etu-ja takaosa, hyvä
turkki ja väri.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI 3 PN3
Hyvin rakentunut, hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvä pää, riittävästi kulmautuneet raajat,
liikkuu hyvin, hyvä väri, mutta hieman liikaa aaltoileva turkki.
Bernario Roberta FIN36637/01 VAL ERI 4 PN4
Vahvarakenteinen narttu, kaunis pää, mutta otsapenger saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, voisi olla
paremmin kulmautunut edestä ja takaa, vahva runko, liikkuu hyvin, hyvä turkki ja väri.

