KANKAANPÄÄ R 20060408 JAN NESVADBA, SVEITSI
Life Springs Fenrocci FIN24498/05 JUN EH1
1 vuotias, oikean kokoinen ja luustoltaan vahva. Tyypillinen pää. Tummanruskeat silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvin kannettu häntä. Hyvät rinnan
mittasuhteet. Ulospäinkiertyvät etu- ja takatassut. Liikkuu hyvin. Hieman laineikas turkki. Hyvä mustan sävy, vaalea tan-väri. Kuono-osassa
valkoinen väritys ylittää liikaa suupieltä. Temperamenttinen luonne.
Hexa-Han Pasifix FIN20787/03 AVO HYL
3 vuotta vanha. Riittävän suuri, luustoltaan hieman kevyt. Hyvät pään mittasuhteet. Hieman avoimet huulet. Tummat silmät. Saksipurenta. Hyvin
kannetut korvat. Ei aivan kiinteä selkä. Syvä ja leveä rinta. Etu-ja takaraajat ulospäin kiertyneet. Hieman estyneet liikkeet. Hieman laineikas turkki,
tan väri on vaalea. Hylätty pelokkaan luonteen vuoksi.
Hexa-Han Robbie Ruben FIN27037/04 AVO EH2
2 vuotta vanha. Vielä riittävän suuri ja hyvä luustonvahvuus. Tyypillinen pää, vaaleanruskeat silmät. Saksipurenta. Ei aivan kiinteä selkä. Hyvät
rinnan mittasuhteet. Hieman ulospäinkiertyneet eturaajat, takana oikea-asenoiset. Rotumääritelmän mukainen väritys ja karvan laatu. Kehässä hieman
epävarma, mutta ei pelokas.
Rajaköörin Dohvelisankari FIN31778/02 AVO ERI1 PU4 SERT
Oikean kokoinen ja riittävän vahva luustoltaan. Erittäin kaunis pää. Täydellinen saksipurenta. Tummanruskeat silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Oikein
kannettu häntä. Hieman ulospäin kiertyneet etutassut, muuten oikeanlainen raajojen asento. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Hyvä luonne.
Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 AVO EH3
2 vuotta vanha, oikean kokoinen ja luustoltaan erittäin vahva. Tyypillinen pää jossa huulet voisivat olla kiinteämmät. Saksipurenta. Tummanruskeat
silmät. Vähemmän kiinteä selkä. Jatkuvasti kaukana kannettu häntä. (Dusträte, en tiedä suomennosta ja luulen että kirjoitettu väärin) etu- ja
takakäpälät. Erittäin hyvät liikkeet. Hieman laineikas turkki. Hyvät tan ja mustan sävy. Edessä oikealla liian korkealle ulottuva valkoinen väritys.
Ystävällinen luonne.
Tepantorpan Jules Werner FIN15566/04 AVO HYL
2 vuotta vanha. Oikean kokoinen, kompaktisti rakentunut. Tyypillinen pää. Hyvä sukupuolileima. Tummat silmät, vilkkuluomi näkyvissä.
Täydellinen saksipurenta. Oikea rakenne. Hyvin kannettu häntä. Erittäin hyvä karva ja väritys. Hylätty erittäin pelokkaan luonteen vuoksi.
Vincent FIN32382/03 AVO H
4 vuotta vanha, 62 cm, liian pieni urokseksi. Tyypillinen pää jossa liian hieno kuono. Tummat silmät, liikaa valkoista näkyvissä. Vähemmän kiinteä
selkä. Liian syvä rinta, matalat raajat. Hyvät kulmaukset. Takaosa hieman suora. Hyvä karva ja väritys. Tarkkaavainen luonne. Liian hyvä ?
(kirjoituksesta ei saa selvää)
Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI2 PU2
2,5 vuotta vanha, vielä riittävän suuri. Tasapainoisesti rakentunut. Tyypillinen pää. Saksipurenta. Tummat silmät. Kiinteä selkä. Hyvin kannettu
häntä. Hyvät rinnan mittasuhteet. Ulospäinkiertyneet takaraajat, muuten oikea-asenoiset raajat. Rotumääritelmän mukainen karva ja väritys.
Rauhallinen luonne.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU1 VSP
Oikean kokoinen ja erittäin hyvä luuston vahvuus. Mittasuhteiltaan oikea pää jossa keskiruskeat silmät. Pitkähkö mutta kiinteä selkä. Hyvät
mittasuhteet, oikeat kulmaukset. Hyvät liikkeet. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Huulet eivät aivan tiiviit. Rauhallinen luonne.
Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI3 PU3
6 vuotta vanha, oikean kokoinen, kompakti rakenne. Tyypillinen pää jossa huulet voisivat olla tiiviimmät. Saksipurenta. Keskiruskeat silmät. Hieman
lyhyt häntä. Riittävän kiinteä selkä. Oikea-asentoiset raajat ja liikkeet. Hyvä karvanlaatu ja väritys, vain läsi erittäin voimakkaasti nokinen.
Tarkkaavainen luonne.
Briitun Pamela FIN17973/05 JUN EH4
15 kk vanha,vielä riittävän kokoinen, hieman kevytluustoinen. Hyvin kaunis pää.Saksipurenta.Tummanruskeat silmät. Selkä vielä hieman pehmeä,
hiema laskeava lantio. Hyvä rinta. Oikea-asentoiset raajat ja liikkeet. Liian voimakkaasti kihartuva turkki. Erittäin kaunis väritys. Rauhallinen luonne.
Fridkullas Trixie FIN26046/05 JUN EH3
11 kk vanha. Oikean kokoinen ja luustoltaan vahva. Löysät huulet. Tummat silmät, hieman verestävät silmät. Saksipurenta. Hieman takakorkea. Selkä
vielä hieman pehmeä. Hyvä rinta. Oikea-asentoiset eturaajat, takaraajat ulospäin. Maa-ahtaat tavoittavat liikkeet. Hieman kihartuva turkki. Hyvä
väritys. Vielä hieman epävarma kehässä.
Kastetassun Angelica FIN47966/04 JUN HYL
Vuosi ja 5 kk vanha. Riittävän suuri ja luustoltaan vahva. Sopusuhtainen oikeanmallinen pää. Leveästi kannetut korvat. Tummanruskeat silmät.
Saksipurenta. Riittävän kiinteä selkä. Korkealla kannettu häntä. Hyvä karvanlaatu ja väritys valkoisine merkkeineen. Pelokas kehässä.
Life Spring’s Fantacia FIN24499/05 JUN ERI2
Vuoden ikäinen, riittävän kokoinen ja tasapainoisesti rakentunut. Erittäin kaunis pää. Tummat silmät. Saksipurenta. Hyvä ylä- ja alalinja. Oikeaasentoiset raajat, kulmaukset ja liikkeet. Hieman kihartuva turkki. Hyvä mustan sävy, melko suuri läsi mutta vielä rotumääritelmän rajoissa.
Ystävällinen luonne.
Life Spring’s Florence FIN24502/05 JUN ERI1
Vuoden ikäinen, suurikokoinen narttu. Hyvä luustonvahvuus. Erittäin kaunis pää. Saksipurenta. Mustanruskeat silmät. Hieman pitkä, mutta riittävän
kiinteä selkä. Hyvä rinta. Hieman ulospäin kääntyneet etutassut, muuten oikea-asentoiset raajat. Oikeat, tosin hieman estyneet liikket.
Rotumääritelmän mukainen väritys ja karvanlaatu. Miellyttävä luonne.
Plaudite Great Vogue FIN34293/05 JUN EH
Riittävän kokoinen ja riittävä luuston vahvuus. Tyypillinen pää, melko paljon kaulanahkaa. Saksipurenta. Mustanruskeat silmät. Takakorkea ja vielä
pehmeä selkä. Korkealla ja kiertäen kannettu häntä. Hyvä selkä. Etu- ja takaraajat ulospäin asettuneet. Liian kihara turkki. Hyvä väritys. Rauhallinen
luonne.
Vroukje Van T’Rijkenspark NHSB2549524 JUN EH
13 kk vanha, riittävä koko. Mittasuhteiltaan hyvä pää, jossa heikko sukupuolileima. Erittäin paljon kaulanahkaa. Hyvä ylälinja ja oikein kannettu
häntä. Hyvä rinta. Oikea-asentoiset raajat. Oikeat liikkeet. Määritelmän mukainen karvanlaatu ja väritys. Rauhallinen luonne.
Zweierteam Jakaranda FIN30261/05 JUN EH
10 kk, koko rotumääritelmän alarajalla. Vielä luustoltaan riittävän vahva. Kaikin puolin oikea pää. Saksipurenta. Tummanruskeat silmät. Vielä
hieman pehmeä selkä. Syvä ja leveä rinta. Takaraajat ulospäin kääntyneet, muuten oikea-asentoiset raajat ja oiket liikkeet. Melko paljon kihartuva
turkki, oikea väritys. Rauhallinen, tarkkaavainen luonne.
Alte Sage Bestla FIN26107/04 NUO EH2
2 vuotias, oikean kokoinen, hyvä luuston vahvuus. Päässä heikko sukupuolileima.Tummat, erittäin verestävät avoimet silmät. Saksipurenta. Riittävän
kiinteä selkä. Kantaa häntäänsä sivulla. Hyvä rinta. Hieman ulospäinkääntyneet takaraajat. Hyvät liikkeet. Kihara turkki.Hyvä väritys.Rauhallinen
luonne.
Goldbear’s Papaya FIN40652/04 NUO EH3

Oikean kokoinen ja oikein hyvä luuston vahvuus. Kaunis pää. Saksipurenta. Tummanruskeat silmät. Sidekalvo silloin tällöin näkyvissä.Hyvä rinta.
Tassut voisivat olla kiinteämmät, muuten hyvät raajat ja liikkeet. Erittäin paljon kaulanahkaa. Voimakkaasti kihratuva turkki. Hyvä väritys. Erittäin
ystävällinen luonne.
Life Spring’s Emerdalia FIN31739/04 NUO H
18 kk vahva, vielä riittävän kokoinen.Riittävä luustonvahvuus. Pitkä kuono. Tummat, verestävät silmät.Saksipurenta. Selkä ei aivan kiinteä.Hyvä
rinta. Takaa enemmän kulmautunut ja raajat ulospäin. Hyvät liikkeet. Erittäin hyvä karvanlaatu ja väritys. Kehässä hyvin epävarma, mutta ei pelokas.
Sungates Berniitta FIN27908/04 NUO H
Riittävän suuri ja luustoltaan vahva. Pään yleisvaikutelma kapea. Pyöreät, tummat silmät. Saksipurenta. Hyvä ylä-ja alalinja. Vähemmän kiinteät
lavat. Ulospäin asettuneet tassut. Hyvät liikkeet. Määritelmän mukainen karvapeite ja väritys. epävarma. Nokinen läsi.
Zweierteam Ixora FIN39830/04 NUO EH1
1,5 vuotta vaha. Vielä riittävän kokoiken ja luustoltaan riittävän vahva. Erittäin kaunis pää. Tummanruskeat silmät. Sivulla kannettu häntä. Hyvä
rinta. Hyvät kulmaukset ja liikkeet. Melko kihara turkki, mutta vielä määritelmän rajoissa. Rauhallinen luonne.
Black Indira’s Unetar FIN19352/04 AVO EH
Koon alarajalla. Miitasuhteiltaan hyvä pää. Tummat silmät. Saksipurenta. Ei aivan kiinteä sellkä. Hyvä rinta. Lyhyet raajat, oikea-asentoiset raajat.
Oikeat liikkeet. Kihara turkki. Hyvä väritys. Melko suuri läsi. Tarkkaavainen luonne.
Fridkullas Odile FIN10565/01 AVO ERI
5 vuotta vanha, riittävän kokoinen ja tasapainoisesti rakentunut. Erittäin kaunis pää. Tummat silmät. Saksipurenta. Hyvä ylä- ja alalinja. Oikeaasentoiset raajat ja oikeat liikkeet. Määritelmänmukainen karvapeite, hieman vaalea tan-väri.Kauniit värimerkit.Tarkkaavainen luonne.
Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 AVO ERI
2,5 vuotta vaha. Suuri ja kompaktisti rakentunut narttu.Kaunis pää.Tummat silmät.Saksipurenta.Riittävän kiinteä selkä.Hieman laskeva lantio. Oikeat
kulmaukset ja liikkeet.Määritelmän mukainen karvapeite ja väritys.Rauhallinen luonne.
Janipan Xena FIN17734/03 AVO HYL
3 vuotta vanha narttu, ei mitattavissa. Pienehkö kuono-osa.Tummat silmät.Saksipurenta.Hyvä ylä-ja alalinja. Vähemmän kiinteä lapat, muuten
oikeanlaiset raajat. Määritelmän mukainen karvapeite ja väritys. Selvästi pelokas.
Life Spring’s Castanja FIN11981/03 AVO EH
3 vuotta vanha, koon alarajalla. riittävä luustonvahvuus.Tyypillinen pää.Tummat silmät.Saksipurenta.Vähemmän kiinteä selkä.Syvä rinta.Hieman
lyhyet raajat.Hyvät liikkeet.Hieman kihara turkki.Hyvä mustansävy.Hieman leveä läsi.Rauhallinen luonne.
Maroussia Kashmir FIN20604/02 AVO EH
Riittävän suuri ja luustoltaan vahva. Sopusuhtainen, oikeanmallinen pää.Keskiruskeat silmät.Saksipurenta.Ei aivan kiinteä selkä. Hyvä rinta.
Ulospäinasettuneet takaraajat. Hyvät liikkeet. Lyhyt häntä.Määritelmän mukainen karvapeite ja väritys. Kehässä hieman rauhaton, mutta ei pelokas.
Maroussia Kastanie FIN20600/02 AVO EH
Riittävän kokoinen ja riittävä luuston vahvuus. Mittasuhteiltaan oikea pää. Pyöreähköt keskiruskeat silmät.Saksipurenta. Hyvä ylä- ja alalinja.
Vähemmän kiinteät lavat, muuten oikea-asentoiset raajat. Hieman ulospäinkääntyvät eturaajat. Määritelmän mukainen karvapeite ja väritys.
Tarkkaavainen luonne. Hieman vaalea tan-väri.
Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO EH4
3 vuotta vanha, riittävän kokoinen ja riittävä luuston vahvuus. Mittasuhteiltaan oikea pää, jossa hieman heikko sukupuolileima. Keskiruskeat
silmät.Saksipurenta.Ei aivan kiinteä selkä. Muuten rakenne ja raajat ja liikkeet oikeanlaiset. Määritelmän mukainen karvapeite ja väritys.Rauhallinen
luonne.
Maroussia Xalvadora FIN35292/03 AVO ERI2 VASERT PN2
2,5 vuotta vanha. Suuri ja harmonisesti rakentunut. Tyypillinen pää. Pyöreät tummanruskeat silmät.Saksipurenta.Ei aivan kiinteä selkä. Hieman
korkealla kannettu häntä. Hyvät rinnan mittasuhteet.Oikea-asentoiset raajat ja kulmaukset. Kyynärpäät ei aivan tiiviit. Määritelmän mukainen
karvapeite ja väritys. Rauhallinen luonne.
Maroussia Zacher FIN16640/04 AVO EH
Oikean kokoinen ja erittäin hyvä luustonvahvuus.Erittäin kaunis pää.Tummanruskeat silmät.Saksipurenta.Ei aivan kiinteä selkä.Hyvä seisoma-aento
ja etukulmaukset, takaa vahvasti pihtikinttuinen. Melko laineikas turkki. Hyvä musta ruskea, oikeat värimerkit. Rauhallinen luonne.
Riccarron Ella Mozzarella FIN39473/00 AVO ERI3 PN4
Pienehkö, mutta harmonisesti rakentunut narttu. Sievä nartunpää.Tummat silmät.Hyvä ylä-ja alalinja.Oikea-asentoiset raajat ja määritelmän mukainen
karvapeite ja väritys. Rauhallinen luonne.
Riccarron LaFayette FIN19280/04 AVO EH
Oikeankokoinen ja luustoltaan vahva.Tyypillinen pää,jossa hieman heikko sukupuolileima.Tummat silmät.Saksipurenta.Ei aivan kiinteä
selkä.Jatkuvasti sivulla kannettu häntä.Hyvä rinta. Ei aivan kiinteä välijalka. Liikkeessä ulospäin kääntyvät takaraajat. Erittän kaunis karvapeite ja
väritys. Tarkkaavainen luonne. Hieman avoimet huulet.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 AVO ERI1 SERT PN1 ROP
Oikeankokoinen ja kompakti rakenne.Tyypillinen pää.Saksipurenta.Mustanruskeat silmät.Hyvä ylä-ja alalinja.Hieman kiertyvät kyynärpäät,muuta
oikeanlaiset raajat. Mitä parhain karvapeite ja väritys.Rauhallinen luonne.
Bernario Violetta FIN45732/03 VAL ERI4
2,5 vuotta vanha. Oikean kokoinen ja hyvä luustonvahvuus. Mittasuhteiltaan hyvä pää, jossa hieman heikko sukupuolileima.Tummat
silmät.Saksipurenta.Ei aivan kiinteä selkä, muuten oikea rakenne ja raajat.Määritelmän mukainen karvapeite ja väritys.Rauhallinen luonne.
Zweierteam Carlina FIN16377/99 VAL ERI3
Oikean kokoinen ja luustoltaan riittävän vahva narttu. Hieman kevyt kuono-osa. Saksipurenta.Tummat silmät,hieman valkoista näkyvissä. Hyvä yläja alalinja. Hieman kiertyneet kyynärpäät, muuten raajat ja liikkeet oikeat. Hyvä karvanlaatu ja musta-tanväritys. Epäsymmetrinen läsi.Rauhallinen
luonne.
Zweierteam Dicentra FIN38927/00 VAL ERI2
Oikeankokoinen ja luustoltaan vahva.Tyypillinen pää.Pyöreät silmät, sidekalvoa näkyvissä.Saksipurenta.Ei aivan kiinteä selkä. Sivulla riippuva häntä.
Hyvä rinta. Ulospäin kääntyvät takaraajat, muuten oikeanlaiset raajat ja liikkeet. Määritelmän mukainen karvapeite ja väritys.Huulet ei aivan
kiinteät.Rauhallinen luonne.
Zweierteam Excelsa FIN37129/01 VAL ERI1 PN3
Oikeankokoinen ja harmonisesti rakentunut narttu.Kaunis pää, vähemmän tiiviit huulet.Saksipurenta.Hyvä ylälinja ja rinnan mittasuhteet.Takaraajat
kääntyvät hieman ulospäin, muuten raajat ja liikkeet oikeanlaiset. Määritelmän mukainen karvapeite ja väritys.Rauhallinen luonne.
Kennel Maroussia KAS1 KP BIS 2
(Sidney,Verdina,Xalvadora,Zacher)
Rakenteeltaan, pään muodoltaan, mutta myös karvapeitteeltään ja väritykseltään epätavallisen yhtenäinen tasainen ryhmä.
Kennel Zweierteam KAS2 KP
(Jakaranda,Carlina,Dicentra,Excelsa)
Rakenteeltaan ja pään muodoltaan yhtenäinen ryhmä, eroavaisuuksia karvapeitteessä ja valkoisissa värimerkeissä.

