20050903 TURENKI (R) Kirsti Louhi
Bernoban Jätkänshakki FIN33803/04 JUN ERI 2
Erinomaista tyyppiä oleva, hyvät rungon mittasuhteet omaava. Oikea purenta. Ruusunpunainen suu,
hieman löysät alahuulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä rinnan syvyys. Hieman laineita selässä. Koira
liikkuu erinomaisella askeleella. Voisi olla kulmautunut takaa paremmin.
Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 JUN ERI 1 PU2 VASERT
Vahvaluustoinen selvän sukupuolileiman omaava uros. Hyvä pää, tummat silmät, oikea purenta. Hyvä
kaula, riittävä rinnan syvyys. Hyvä karvapeite. Koira liikkuu vapaasti pitkällä askeleella. Liikkeessä
häntä hieman iloinen. Kauniit käpälät.
Riccarron Lancelot FIN19276/04 NUO ERI 1
Hyväntyyppinen uros, jolla hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Pitkähkö lanneosa. Hyvä
leveä reisi. Koira liikkuu edestä hieman levottomasti, takaliike ok. Liikkeessä iloinen häntä. Hyvä
karvan laatu. Erinomaiset kulmaukset takana.
Berndante Chocco FIN39235/03 AVO EH 4
Vahvan luuston omaava uros, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula.
Seistessä antaa takakorkean vaikutuksen, sama liikkeessä. Hyvä leveä reisi. Kinnerkulma voisi olla
voimakkaampi. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä väritys. Hyvä karvan laatu. Iloinen häntä liikkeessä. Ahtaat
takaliikkeet, vallattomat ja leveät edestä.
Bernerdalens Quattro FIN12601/04 AVO ERI 1 PU1 SERT FIN MVA ROP
Vahvaluustoinen selvän sukupuolileiman omaava uros. Tummat silmät. Hieman löysät luomet. Hyvä
kaula ja ylälinja. Kauniit käpälät. Eturinta voisi olla voimakkaampi, rinnan syvyys riittävä. Hieman
iloinen häntä liikkeessä. Hyvä leveä reisi. Hyvä karvan laatu.
Black Indira’s Rafter FIN32583/03 AVO EH 3
Kokoonsä nähden luusto voisi olla vahvempi, selvän sukupuolileiman omaava. Hyvä pää ja silmät.
Oikea purenta. Hyvä väritys. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä ylälinja. Hyvä rinnan syvyys. Hieman
luisu lantio. Suorat kinnerkulmat, jotka löysät. Koira liikkuu lyhyellä taka-askeleella. Hieman laineita
turkissa. Hyvä karvanlaatu. Leveät etuliikkeet, selkä elää liikkeessä.
Zandrina’s Noasson Dantalian FIN50632/04 AVO EH 2
Melko hyväntyyppinen uros, jolla selvä sukupuolileima. Tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja
ylälinja. Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. Rinnan syvyys riittää. Koira liikkuu rodunomaisesti.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI 1 PU 3
Rungon mittasuhteilta sopusuhtainen uros, jolla selvä sukupuolileima. Hyvä pää, oikea purenta. Silmät
voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Leveä reisi. Liikkuu rodunomaisesti. Hyvä
karvapeite.
Riccarron Garfield FIN29995/01 VAL ERI 2 PU4
Pienehkö uros, jolla hyvä luuston vahvuus kokoon. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä
ylälinja, rinnan syvyys. Hyvälaatuinen karva. Koira liikkuu edestä hieman leveästi, muuten pitkällä
askeleella.
Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI 3
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää, oikea purenta. Valkoisessa
mustia ja ruskeita pilkkuja kuonossa. Hyvä ylälinja, rinnan syvyys. Liikkeessä iloinen häntä. Selkä elää
hieman liikkeessä, takaliike hieman sidottua.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 JUN EH 1
Hyväntyyppinen vahvaluustoinen narttu, jolla kaunis pää, oikea purenta. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja. hyvä rintakehä. Leveä reisi. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä, joka edestä hieman
leveä, takaa ok. Erinomainen luonne.
Alppimajan Paloma FIN47301/03 NUO H
Hyväntyyppinen narttu, jolle toivoisin vahvemman luuston. Melko hyvä pää, silmät voisivat olla
tummemmat, oikea purenta. Kuono voisi olla vahvempi. Koira vaikuttaa kokonaisuutena ilmavalta.
Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. Hieman luisu lantio. Saisi olla hieman avoimempi
luonteeltaan.
Maroussia Aiko-Avelina FIN19387/04 NUO ERI 2 PN2 VASERT
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula
ja ylälinja. riittävät kulmaukset. Koira liikkuu sivusta sidotuin takaliikkein, muuten hyvin. Hyvä karvan
laatu ja väritys.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 NUO ERI 1 PN1 SERT VSP
Hyväntyyppinen nuori nainen, jolla kokoonsa nähden riittävä luuston vahvuus. Selvä sukupuolileima.
Oikea purenta. Ruusunpunainen suu. Hyvä kaula ja ylälinja. riittävät kulmaukset. Koira liikkuu edestä
hieman löysin kyynärpäin. ? . Hyvä karva.

Alppimajan Nana FIN25756/02 AVO H
Mittasuhteiltaan melko sopusuhtainen narttu, jolle toivoisin vahvemman luuston. Hyvä pää ja purenta.
Hyvä väritys. Hieman löysät alahuulet. Koira seistessä takakorkea. Pehmeät ranteet. Kinnerkulma saisi
olla vahvempi. Koira liikkuu lyhyellä voimattomalla taka-askeleella, edestä löysin kyynärpäin.
Alte Sage Akorina FürZwei FIN20199/03 AVO EH 3
Hyväntyyppinen rungon mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla ruusunpunainen suu. Hyvä kaula ja ylälinja.
hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä rinnan syvyys. Hyvät kulmaukset takana, toivoisin kuitenkin enemmän
luustoa. Turkki ei tänään näyttelykunnossa. Hyvä pää ja purenta.
Bernario Rosella FIN36638/01 AVO EH 4
Vahva narttu, jolla melko voimakas pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä ylälinja. riittävä rinnan
syvyys. Hieman lyhyt olkavarsi. Pehmeät ranteet. Koira liikkuu sidotuin takaliikkein. Kinnerkulma
saisi olla vahvempi. Etuliike melko leveää.
Fridkullas Rhonda FIN12654/03 AVO EH 2
Vahvaluustoinen narttu, jolla riittävä rinnan syvyys. Melko voimakas pää. Hieman lyhyt olkavarsi.
Hyvä ylälinja. koira liikkuu takaa kinnerahtaasti, edestä löysin kyynärpäin, takaliike voisi olla
ponnekkaampi. Selkä elää liikkeessä.
Thalys vd Buut Vrij Hoeve NHSB2373448 AVO HYL
Hyväntyyppinen rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvät
kulmaukset sekä edessä, että takana. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä ylälinja. kauniit käpälät. Silmät
voisivat olla tummemmat. Oikea purenta. Hyvä karvan laatu. Pieni tapaturma silmän alla , haava
häiritsee ilmettä. Valitettavasti koiralla on häntämutka.
Zandrina’s Lina FIN14168/05 AVO ERI 1 PN3
Hyväntyyppinen riittävän luuston omaava narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hieman lyhyt
olkavarsi. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä karvanlaatu. Koira liikkuu kinnerahtaasti, edestä leveästi tassut
sisäänpäin.
Zsuzsa v d Zimmerei FIN36625/03 AVO H
Raskasrakenteinen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Turhan paljon painoa tänään. Seistessä
takakorkea. Melko lyhyt häntä. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Selkä elää
voimakkaasti liikkeessä. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti, edestä leveästi kauhoen. Melko hyvä
karva. Koira liikkuu sidotuin takaliikkein.
Maroussia Xidnina FIN35293/03 VAL ERI 3
Hyväntyyppinen rungon mittasuhteiltaan hyvän tyyppinen narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Silmät
voisivat olla tummemmat. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä vahva runko. Kinnerkulma voisi olla
voimakkaampi. Hyvä karvan laatu, joka juuri lähdössä. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti.
Zandrina’s Hedda FIN21315/02 FIN21315/02 VAL ERI 1 PN4
Hyväntyyppinen narttu, jolla hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. hieman lyhyt olkavarsi,
joka näkyy liikkeessä. Kinnerahdas takaliike. Selkä elää liikkeessä. Tummat silmät. Koira liikkuu
edestä hieman vallattomasti.
Zweierteam Carlina FIN16377799 VAL ERI 2
Hyväntyyppinen rungon mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolle toivoisin enemmän luustoa. Hyvä
pää ja purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvä rinnan syvyys. Hyvä leveä reisi. Kinnerkulma voisi olla
voimakkaampi. Liikkuu erinomaisesti takaa, edestä hieman leveästi. Hyvä karvan laatu, joka lähdössä.

