20050904 HELSINKI (K) Taina Nygård
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 NUO ERI 1 PU1 SERT ROP
Erinomaista tyyppiä, keskikokoinen, vajaa 2v. kaunis uroksen pää, jossa hyvä kallo ja kuono-osa.
Purenta ok. Erinomaiset silmät ja ilme. Hyvä runko, eturinta saa vielä kehittyä. Erinomainen luusto ja
kulmaukset. Liikkuu erinomaisella maatavoittavalla askeleella. Sopivasti kulmautunut. Erinomainen
turkki ja väritys.
Zweierteam Hugonis FIN15975/04 NUO EH 2
Hyvänkokoinen, voimakas nuori uros, joka esitetään erinomaisessa lihaskunnossa. Hyvä kallo-osa.
Hyvin sijoittuneet korvat. Toivoisin aavistuksen voimakkaamman kuono-osan. Etuosa saisi olla
paremmin kulmautunut ja eturinta saa vielä täyttyä. Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta vielä kovin
löysästi edestä. Hyvä takaosa ja hännän kiinnitys. Vielä nuoren koiran laineikas karva. Palkintosija
putoaa etuosasta johtuen.
Funatic Vanity Fair FIN32299/04 JUN ERI 1 PU1 SERT VSP
16kk juniori, jolla lupaava runko. Hyvä nartun pää, kuono-osa voisi olla aavistuksen täyteläisempi.
Hyvä eturinta. Hyvä luusto runkoon nähden. Hyvät taka- riittävät etukulmaukset. Hyvät käpälät.
Liikkuu erinomaisella pitkällä askeleella, mutta edestä vielä löysästi. Valkea menee hieman oikean
suupielen yli. Esiintyy ryhdikkäästi.
Bernario Rosella FIN36638/01 AVO H
Voimakasrunkoinen narttu, joka esitetään hieman tukevassa kunnossa. Hieman voimakas otsapenger.
Hyvä kuono-osa. Tummat silmät, vilkkuluomet hieman näkyvissä. Hyvä eturinta ja rintakehä. Riittävä
luusto. Hieman litteät käpälät. Liikkuu meloen edestä, sivusta ok. Hyvät takakulmaukset. Hieman pysty
olkavarsi. Erinomainen karva ja väri. Palkintosija johtuu etuosasta.
Gristan Xiamen FIN26302/99 AVO EH 1
6-vuotias, varsin tasapainoinen, mutta pienikokoinen narttu. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet,
mutta kuono sekä alaleuka saisivat olla voimakkaammat. Luusto saisi olla voimakkaampi. Hyvät
rungon ja raajojen mittasuhtet. Liikkuu erittäin tasapainoisesti, edestä hieman leveästi. Narttu saisi olla
kauttaaltaan hieman voimakkaampi. Esiintyy mallikkaasti.
Maroussia Xidnina FIN35293/03 VAL ERI 1 PN2
Voimakasrunkoinen, jolle toivoisin aavistuksen voimakkaamman kuono-osan. Erinomiaset silmät ja
ilme. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Toivoisin hieman voimakkaammat eturaajojen kulmaukset.
Riittävä luusto. Hyvät käpälät ja takakulmaukset. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Hyvä sivuliike. Häntä
nousee hieman liikaa liikkeessä. Hieman luisu lantio. Vankka kokonaisuus.

