POLVIJÄRVI 20060402, R Paula Heikkinen-Lehkonen
Lumumba Abla FIN46789/05 PEK 2 KP
Normaalisti kehittynyt, riittävän vankka. Pää vielä kapea, otsapenger melko korkea. Tummat silmät.
Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Hieman pysty lapa ja olkavarsi. Hieman painuneet ranteet. Hyvä
takaosa. Karva kihartuu selästä. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin ja esiintyy reippaasti. Saisi kasvaa
vielä hieman isommaksi.
Lumumba Amelie FIN46790/05 PEK 3 KP
Hyvät mittasuhteet, mutta vielä hieman kevyt kokonaisuus. Korkea otsapenger, tummat silmät, mutta
ilmettä häiritsevät valkeat vilkkuluomet. Hyvä kaula ja selkälinja. Hieman pysty lapa ja olkavarsi.
Niukat takakulmaukset, mutta vahva takaosa. Karva kihartuu selästä. Naaman väritys hieman
epäsymmetrinen, selvät värimerkit, etenkin rinnassa kaunis valkea risti. Liikkuu hyvin ja esiintyy
reippaasti.
Lumumba Ashanri FIN46787/05 PEK 1 KP ROP-pentu
Vankka, pienehkö nuori narttu. Hieman pitkä ja kevyt kuono. Tummat silmät. Vankka luusto, hyvä
selkälinja. Rintakehässä tarpeeksi syvyyttä ja tilavuutta. Hieman pysty lapa ja olkavarsi. Hyvät
takakulmaukset. Selvät värimerkit. Karva kihartuu hieman. Liikkuu hyvin. Vilkas ja vallaton.
Korkeutta saisi tulla vielä lisää.
Bernoban Bitumi FIN29793/05 JUN H
Pienikokoinen vankka nuori uros. Voimakas uroksen pää, korkea otsapenger. Tummat silmät. Lyhyt
kaula. Pysty lapa ja lyhyt olkavarsi. Täyteläinen runko. Kovin niukat takakulmaukset ja lyhyt sääriluu.
Voimakkaasti kihartuva karva. Selvät värimerkit. Ruskea nousee raajoissa varsin ylös. Reipas ja
iloinen. Toivottavasti kasvaa vielä korkeutta.
Bernoban Boicotti FIN29795/05 JUN H
Pienehkö, vankka uros. Lievästi takakorkea. Pää vielä kapea, korkea otsapenger. Tummat silmät. Lyhyt
olkavarsi. Niukat takakulmaukset. Voimakkaasti kihartuva karva. Selvät värimerkit, raajoissa melko
paljon ruskeaa. Esiintyy reippaasti ja iloisesti. Saisi kasvaa vielä korkeammaksi.
Plaudite Great Verve FIN34289/05 JUN EH 1
Tarpeeksi vankka, pienehkö nuori uros. Hyvä rungon pituus. pää vielä kapea, mutta hyvä profiili.
Tummat silmät. Hyvä selkälinja. Hieman lyhyt olkavarsi. Suorat, vankat eturaajat. Hyvät
takakulmaukset. Selvät värimerkit. Karva kihartuu selästä. Reipas ja iloinen. Kokoa saisi tulla vielä
lisää.
Merry Mistel’s Renzo FIN44821/04 NUO H
Vielä kevyt kokonaisuus. Pienehkö. Hyvät pään mittasuhteet, mutta pää saisi olla kokonaisuudessaan
isompi ja maskuliinisempi. Tummat silmät. Kirsun pigmentti haalistunut. Lyhyt kaula. Pysty lapa ja
olkavarsi. Rintakehä kaipaa vielä tilavuutta. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Sekä et- että
takaliikkeet kapeat. Karva kihartuu voimakkaasti. Selvät, puhtaat värimerkit. Vielä kovin
keskeneräinen. Kokoa ja voimaa saa tulla vielä lisää.
Merri Mistel’s Ruari FIN44822/04 NUO ERI 1 PU1 SERT ROP
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hyvä uroksen pää, täyteläinen kuono. Tummat silmät. Vankka luusto.
Hieman painuneet ranteet. Hyvä selkälinja. Hyvät takakulmaukset. Karva vielä pöyheää. Selvät
värimerkit. Rakenteeltaan tasapainoinen. Käytös vielä pentumaista ja vallatonta.
Alpweiden Iron Man FIN40761/00 AVO H
Matala kokonaisuus. Tarpeeksi vankka kokoonsa nähden. Hyvä pään profiili. Tummat silmät. Lyhyt
kaula. Pysty lapa ja lyhyt olkavarsi. Suora selkä. Niukat takakulmaukset, lyhyt sääriluu. Karva kihartuu
ja on hieman pörröistä. Häntä tahtoo nousta liikkuessa. Saisi olla huomattavasti suurempi ja korkeampi.
Janipan Xsorro FIN17732/03 AVO EH 2
Hyvät mittasuhteet. Tarpeeksi suuri. Hyvät pään mittasuhteet, mutta hieman korkea otsapenger.
Keskiruskeat silmät. Kirsun pigmentti hieman haalistunut. Hyvä ryhti ja ylälinja. Eturaajat ei aivan
suorat ja etuliikkeet löysät. Hyvät takakulmat. Turkki ei parhaimmillaan, mutta selvät värimerkit.
Shedcape Wagner FIN26630/02 AVO EH 1
Tarpeeksi suuri ja voimakas uros. Vankka luusto. Täyteläinen rintakehä. Hyvät pään mittasuhteet.
Tummat silmät. Hyvä selkälinja. Riittävästi kulmautuneet raajat, hieman leveät etuliikkeet. Hännän
kärki kiertyy. Karva hieman pöyheää ja himmeää. Valkoista menee toisen suupielen yli. Ruskeat
merkit rinnassa saisivat olla selvemmät.
Shedcape Walter FIN26631/02 AVO H
Raskas kokonaisuus johtuen lihavuudesta. Paksu turkki korostaa vaikutelmaa. Leveä pää. Voimakas
otsapenger. Tummat silmät. Hieman halistunut kirsun pigmentti. Lyhyt kaula. Pysty lapa ja olkavarsi.
Leveät etuliikkeet. Lyhyt sääriluu. Hyvät värimerkit. Yleisvaikutelma on matala ja raskas.

Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI 1 PU2
Tasapainoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet ja hyvä rakenne. Pää saisi olla isompi ja maskuliinisempi.
Tummat silmät. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Kiinteä, suora selkä. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus.
Erittäin kauniit, vaivattomat liikkeet. Selvät värimerkit. Kihartuva karva.
Beneco’s Cara FIN25682/05 JUN EH 3
Hyvät mittasuhteet. Tarpeeksi vankka kokoonsa nähden. Pää vielä kapea. Tummat silmät. Hyvä
selkälinja. Terverakenteiset rajat ja vaivattomat liikkeet. Olemus vielä kovin pentumainen ja käytös
tottumatonta. Myös karva pentumaista. Ruskeat merkit melko isot, mutta selvät ja kirkasväriset.
Valkoista melko vähän, mutta riittävästi.
Eosz van’t Pachthof FIN11529/06 JUN H
Pienehkö, lievästi takakorkea narttu. Kevytkuonoinen, pieni pää. Pienet, tummat silmät. Lyhyt
olkavarsi, lyhyt sääriluu ja niukat takakulmaukset. Rintakehässä hyvä syvyys ja tilavuus. Lyhyt häntä.
Voimakkaasti kihartuva karva. Selvät värimerkit. Esiintyy iloisesti.
Hexa-Han Shapphire FIN17724/05 JUN EH 1
Hyvärakenteinen nuori narttu, oikeat mittasuhteet. Kokoa saisi tulla lisää. Hieman kapea pää. Hyvä
selkälinja. Terverakenteiset raajat ja vaivattomat liikkeet. Karvanlähdön jäljiltä turkki ei ole
parhaimmillaan. Melko isot ruskeat merkit, valkoista molempien suupielien yli.
Shedcape Zaria FIN31821/05 JUN EH 2
Tarpeeksi suuri, hyvät mittasuhteet. Terverakenteiset raajat. Pitkähkö ja kapea pää, mutta hyvä profiili.
Hieman riippuvat huulet. Alaskiinnittyneet korvat. Erinomainen ylälinja. Hyvät takakulmaukset.
Hieman litteät käpälät. Erinomainen karvanlaatu, selvät värimerkit.
Funatic Versace FIN32300/04 NUO EH 1
Tarpeeksi suuri. Hyvät mittasuhteet. Kevytkuonoinen pää. Pyöreä kallo. Tummat silmät. Hyvä ryhti ja
ylälinja. Riittävän vankka luusto. Erinomaiset takakulmaukset. Vaivattomat liikkeet. Voimakkaasti
kihartuva karva. Häiritsevän synkkä väritys. Esiintyy iloisesti.
Shedcape Xinna FIN27679/04 NUO EH 2
Hyvä koko, mutta hieman hoikka kokonaisuus. Hieman kevyt kuono, jyrkkä otsapenger. Eturinta kapea
ja etuliikkeet ei aivan yhdensuuntaiset. Hyvä selkälinja ja takakulmaukset. Erinomainen karva. Hieman
nokiset ruskeat merkit, varsinkin naamassa. Käytös hieman epävarmaa ja tottumatonta.
Beneco’s Panda FIN24599/99 AVO H
Pienehkö, lyhytlinjainen narttu. Tarpeeksi vankka luusto suhteessa kokoon, mutta pää on kapea. Hyvä
pään profiili. Tummat silmät. Huulipigmentti epätäydellinen. Lyhyt ja pysty olkavarsi. Lyhyt sääriluu
ja kovin niukat takakulmaukset. Kapeat takaliikkeet. Kauttaaltaan voimakkaasti kihartuva karva. Selvät
värimerkit. Iloinen käytös.
Maroussia Kashmir FIN20604/02 AVO H
Hyvä koko ja mittasuhteet. Pitkähkö pää. Pyöreät, melko isot, keskiruskeat silmät. Hyvä runko ja
vaivattomat liikkeet. Hieman lyhyt häntä. Kihartuva karva. Selvät värimerkit, mutta valkoiset merkit
melko pienet. Käytös ujosteleva ja tottelematonta. Saisi esiintyä reippaammin.
Pemarin Flashdance FIN23474/00 AVO T
Kovin pieni ja lyhytlinjainen. Niukasti kulmautuneet raajat, painuneet ranteet ja kiertävät etuliikkeet.
Hyvä pään profiili, mutta pää on kokonaisuudessaan pieni ja kuono saisi olla täyteläisempi. Lyhyt
kaula. Tanakka runko. Lyhyt sääriluu. Hyvä turkki ja kauniit puhtaat värimerkit. Iloinen ja avoin
käytös.
Beneco’s Qapri FIN36961/01 VAL ERI 2 PN2
Tarpeeksi suuri, hyvät mittasuhteet. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Pää voisi olla hieman isompi.
Tummat silmät. Hieman leveät etuliikkeet. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja puhtaat värit, mutta
ruskeat merkit rinnassa vähäiset. Lyhyt häntä. Niskassa hieman valkoista.
Bernario Roberta FIN36637/01 VAL ERI 3 PN3
Hyvä koko ja mittasuhteet, mutta hieman raskas kokonaisuus johtuen lihavuudesta. Pitkähkö pää, loiva
otsapenger. Tummat silmät. Hyvä selkälinja. Takakäpälät kääntyvät ulos. Hieman kihartuva karva.
Ruskeat rintamerkit vähäiset.
Janipan Pamela FIN41435/01 VAL ERI 1 PN1 VSP
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vaivattomat liikkeet ja terverakenteiset raajat. Pää voisi olla isompi, kaula
pitempi. Hyvä ryhti ja ylälinja. Selvät värimerkit. Selästä hieman kihartuva karva.

