20051023 SEINÄJOKI (K) Tapio Eerola
Bassobuffo FIN43001/04 JUN EH 1
14kk, riittävän kokoinen, hyväntyyppinen, komea oikealinjainen pää, hyvät silmät, korvat ja purenta,
hyvä rintakehän ja raajaluuston vahvuus, hieman pitkä lanne, vahva raajaluusto, tasapainoiset
kulmaukset, kaunis väritys, liikkuu hyvänmittaisella askeleella vielä varsin löysästi, lupaava, koira ei
aivan hallinnassa.
Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 NUO ERI 1 PU4 VASERT
1,5 v, kookas pitkärunkoinen uros, voimakas pään tyyppi, korvat silmät ja purentaok, pitkähkö
otsapenger, hyvä rintakehän ja raajaluuston vahvuus, kauniit tasapainoiset kulmaukset, pitkä lanne,
hyvä turkki, kaunis väritys, vetävät liikkeet pitkin askelin, hieman leveät edestä, reipas käytös.
Alpweiden Iron Man FIN40761/00 AVO H
4v. erittäin voimakas, mittasuhteiltaan hyvä, leveä, vahva oikealinjainen pää, silmät korvat ja purenta
ok, etuasentoiset lavat ja lyhyt kaula, leveä syvä rintakehä, raajat voisivat olla hieman korkeammatkin,
hieman pysty lantion asento, kaunis väritys, liikkuu lyhyin askelin edestä, etuliikkeet myös heiluvat.
Janipan Xsorro FIN17732/03 AVO ERI 1 PU3 SERT
2-v. mittasuhteiltaan hyvä, komea pää, hieman vaaleat silmät, korvat ja purenta ok, haalistunut
kirsupigmentti, hyvä rintakehän vahvuus, riittävä raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset, kaunis väritys,
liikkuu melko hyvänmittaisella askeleella voimakkaasti heiluen edestä.
Plaudite Great Trick FIN32407/03 AVO H
2v. mittasuhteiltaan oikea, vielä kevyt, kevytpiirteinen pää, tummat silmät, korvat ja purenta ok,
tasapainoiset kulmaukset, joskin olkavarsi hieman pysty, rintakehä vielä kevyt samoin raajaluusto,
kaunis väritys, pirteä temperamentti, liikunta kevyttä hieman tehotonta.
Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI 3
3v. mittasuhteiltaan oikea, voimakas oikeatyyppinen pää, purenta ok, hieman vaaleat silmät, hieman
etuasentoiset lavat ja lyhyehkö kaula, voimakas rintakehä, riittävä raajaluuston vahvuus, hyvä lantion
asento, sopivan pituinen lanne, takana voimakkaammat kulmaukset kuin edessä, kaunis väritys, vetävät
liikkeet sivulta katsottuna, heiluvat ja sisäänkiertyvät etuliikkeet, rauhallinen käytös.
Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI 2 PU2
2v. hieman pitkänomainen, kallo voisi olla leveämpi takaa, silmät ja purenta ok, voimakkaat
kulmaukset edessä ja takana, hyvä rintakehän vahvuus samoin raajaluuston, turhan pitkä lanne, hyvä
lantion asento, kaunis väritys, liikkuu vetävästi pitkin askelin heiluen ja hieman sisäkierteisesti edestä,
reipas temperamentti.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI 1 PU1 ROP
4v. erittäin voimakas, oikeilla mittasuhteilla, komea vahva pää, silmät ja purenta ok, leveä ja syvä
rintakehä, joka on myös tarpeeksi pitkä, vahva raajaluusto, lievästi periksiantavat välikämmenet,
hyvänmittainen lanne, hyvä lantion asento, kaunis väritys, erinomaiset kulmaukset, liikkuu
hyvänmittaisella askeleella, voimakkuudestaan huolimatta sujuvasti ja suoraan, rauhallinen silti
tarkkaavainen käytös.
Plaudite Great Unique FIN42997/04 JUN H
1v. lyhytlinjaisen vaikutuksen tekevä, vielä kesken kehityksen, kevyt pää, oikea otsapenger, purenta
ok, hieman vaaleat silmät, riittävä rintakehän ja raajaluuston vahvuus, putoava lantion asento,
niukahkot kulmaukset edessä, lyhyt turkki, liikkuu lyhyin töpöttävin etuaskelin, reipas käytös.
Maroussia Aiko-Avelina FIN19387/04 NUO ERI 1 PN1 SERT VSP
1v 8kk mittasuhteiltaan oikea, oikeat pään linjat, silmät, korvat ja purenta ok, aavistuksen
etuasentoinen lapa ja lyhyt kaula, sopiva rintakehän ja raajaluuston vahvuus, oikeanpituinen lanne,
asialliset takakulmaukset, liikkuu melko tasapainoisesti, hieman sisäkierteisesti edestä, rauhallinen
käytös.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 NUO ERI 2
1,5 v, mittasuhteiltaan hyvä, oikea pään muoto ja vahvuus, tummat silmät, purenta ok, hyvä rintakehän
ja raajaluuston vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, sopiva lanteen pituus, kaunis väritys, liikkuu pitkin
vetävin askelin kovin epävakaasti edestä, liikkeessä häntä kiertyy sivulle, reipas käytös.
Bernario Veronia FIN45731/03 AVO EH 4
2v. mittasuhteiltaan melko hyvä, voimakas oikea pääntyyppi, aavistuksen vaaleat silmät, korvat ja
purenta ok, riittävä rintakehän vahvuus, vahva raajaluusto, hieman niukat, mutta tasapainoiset
kulmaukset, sopiva lanteen mitta, ei parhaassa turkissa, kaunis väritys, ahtaat takaliikkeet, heiluvat ja
sisään kiertyvät etuliikkeet, etu-ja takaraajojen askelpituus hyvässä tasapainossa, reipas käytös.

Bernario Violetta FIN45732/03 AVO ERI 1 PN2 VASERT
2v, mittasuhteiltaan hyvä, sopivan voimakas, oikea pään muoto, hyvät silmät, korvat ja purenta,
etuasentoiset lavat, sopiva lanteen pituus, hyvä rintakehän ja raajaluuston vahvuus, voimakkaat
takakulmaukset, vetävät liikkeet, hieman sisäänpäin kääntyvät edestä.
Charonjen Ocean Fever FIN13807/03 AVO H
2v 8kk, kevyt, mittasuhteiltaan ok, kevytpiirteinen pää, silmät ja purenta ok, kevyt rintakehä, kevyt
raajaluusto, takana voimakkaammat kulmaukset kuin edessä, lyhyt turkki, kevyet hieman voimattomat
liikkeet, reipas käytös.
Fridkullas Romance FIN12651/03 AVO EH 2
Vajaa 3v, kookas narttu, jolla hyvät mittasuhtet, oikealinjainen lyhyt pää, silmät ja purenta ok,
etuasentoiset lavat ja lyhyehkö kaula, voimakas syvä rintakehä, hieman pysty lantion asento, juuri
riittävät rakulmaukset, kaunis väritys, liikunta kokonaisuudessaan tehotonta, taka-askeleet
voimattomat, työntö saisi olla parempi, rauhallinen käytös.
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 AVO EH 3
2v, kookas, pitkänomainen, voimakas ja aavistuksen urosmainen pää, silmät ja purenta ok,
etuasentoiset lavat, hieman pysty olkavarsi, erittäin voimakas rintakehä, hieman pitkä lanne, asialliset
takakulmaukset, liikunta löysää kohtuullisella askelpituudella, liikkuu voimakkaasti heiluen edestä,
rauhallinen käytös.
Riccarron Go Go Girl FIN30001/01 VAL EH 3
4v, mittasuhteiltaan melko hyvä, kapea kevyt pää voisi olla tyylikkäämpi, kevyet korvat, hieman
ulkonevat silmät, purenta ok, sopiva rintakehän ja rajaluuston vahvuus, aavistuksen pitkä lanne, hieman
etuasentoiset lavat, hyvät takakulmaukset, turkista puuttuu pohjavilla, vetävät liikkeet pitkin askelin,
heiluvat etuliikkeet, reipas käytös.
Riccarron Gold Fever FIN29999/01 VAL ERI 1 PN3
4v, mittasuhteiltaan hyvä, voimakas oikealinjainen pää, tummat silmät, purenta ok, tasapainoiset
kulmaukset, voimakas rintakehä, vahva raajaluusto, sopivanmittainen lanne, liikkuu pitkin askelin,
leveästi ja voimakkaasti heiluen edestä, rauhallinen käytös.
Riccarron Just Gold FIN34138/03 VAL ERI 2 PN4
2v, mittasuhteiltaan hieman pitkänomainen, miellyttäväilmeinen kaunis pää, joka on tarpeeksi
voimakas, tummat silmät, purenta ok, sopiva rintakehän ja raajaluuston vahvuus, tasapainoiset
kulmaukset, lyhyessä runkoturkissa, kaunis väritys, liikkuu pitkin vetävin askelin aavistuksen
sisäkierteisesti edestä, reipas temperamentti.

