LAPPEENRANTA 20060417, KV Leni Nousiainen
Bernarossa Baritoni FIN42107/05 PEK 3
Oikeat mittasuhteet, vankka luusto, erinomaiset tummat silmät, melko korkea otsa, ikään nähden hyvä
eturinta ja rintakehä, riittävät kulmat edessä, köyristää selkäänsä, melko jyrkkä lantio, seisoo ja liikkuu
takaraajat rungon alla.
Bernarossa Biccu-Wagner FIN42110/05 PEK 2
Oikeat mittasuhteet, erinomainen luusto, oikealinjainen uroksen pää, huulipigmentti voisi olla
tummempi, melko voimakas otsapenger, erinomainen eturinta ja rintakehä, riittävät kulmaukset edessä,
hieman jyrkkä lantio, seistessä takakorkea, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, liikkuu
takaraajat rungon alla.
Bernarossa Bono FIN42111/05 PEK 1 KP VSP-pentu
Erinomaiset mittasuhteet ja luusto, oikealinjainen uroksen pää, erinomaiset tummat silmät, ikäisekseen
erinomainen eturinta, riittävästi kulmautuneet etuasentoiset eturaajat, oikeanmallinen rintakehä,
polvikulma voisi olla voimakkaampi, riittävä askelpituus.
Bernarossa Bonette FIN42113/05 PEK 1 KP ROP-pentu
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, hieman varovainen käytös, oikealinjainen pää, erinomaiset
tummat silmät, tasapurenta, melko litteä eturinta, oikeanmallinen rintakehä, köyristää hieman
selkäänsä, hyvät takakulmaukset, riittävä askelpituus, erinomaiset etuliikkeet.
Momandan Suhina Lempi FIN41546/05 PEK 2
Hieman pitkärunkoinen, luusto voisi olla voimakkaampi, vielä melko kapea pää, jossa oikeat linjat,
oikeanmallinen rintakehä, aavistuksen tuhdissa kunnossa, hyvät kulmaukset, riittävä askelpituus,
liikkeessä vaikuttaa matalalta.
Momandan Suhmura Sandra FIN41547/05 PEK 3
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen vielä kovin kapea pää, melko kevyt alaleuka ja
runsaat huulet, litteä eturinta, oikeanmallinen rintakehä, riittävät kulmaukset edessä, niukahkot takana,
liikkuu takaraajat rungon alla.
Bernarossa Agostini FIN20950/05 JUN EH 1
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, vielä melko kapea pää, josta johtuen silmät melko lähellä toisiaan,
hyvät korvat, ikään sopiva eturinta, oikeanmallinen rintakehä, riittävät kulmat edessä, niukahkot
takana, tänään niukassa karvassa, riittävä askelpituus, vielä varsin löysä edestä, hieman korkeaasentoinen häntä.
Bernarossa Armando FIN20952/05 JUN EH 2
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, riittävä kuono-osa, erinomainen huulipigmentti, melko korkea
otsap. Ikään nähden riittävä eturinta, oikeanmallinen rintakehä, hieman lyhyt olkavarsi, riittävät
takakulmat, oikea askelpituus, melko leveät etuliikkeet, varsin pehmeät ranteet.
Alpweiden Top Style FIN50191/04 NUO ERI 1 PU2 SERT VACACIB
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, vielä hieman kapea pää, jossa oikea ilme, hieman lähekkäin olevat
keskiruskeat silmät, riittävä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, erinomainen
askelpituus, melko leveä edestä.
Janipan Balou FIN39264/04 NUO H
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieman pidättyväinen käytös, oikealinjainen vielä kapea pää, hyvät
silmät, riittävä eturinta, hieman ahdasasentoiset eturaajat, oikeanmallinen rintakehä, lähes vaakasuora
lantio, niukahkot takakulmat, liikkuu ja seisoo takaraajat alla, melko ahdas edestä.
Momandan Ready Teddy FIN30901/03 AVO H
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen ja –ilmeinen uroksen pää, hyvät silmät ja korvat,
riittävä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, saisi liikkua
tehokkaammin takaa, varsin leveä edestä, aivan liian korkea hännänkanto.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP
Oikeat mittasuhteet, erinomainen luusto, oikeailmeinen ja –linjainen pää, erinomaiset tummat silmät,
riittävä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, erinomainen
askelpituus, yhdensuuntaiset liikkeet, tänään melko niukassa karvassa.
Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI 2 PU3
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen ja –ilmeinen pää, keskiruskeat silmät, hyvä eturinta,
melko lyhyt olkavarsi, oikeamallinen rintakehä, hieman jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset, riittävä
askelpituus, hieman jäykkä takaa ja löysä edestä, ei parhaassa karvassa tänään.
Beneco’s Binja FIN20929/05 JUN H
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, vielä kovin kapea pää, jossa oikeat linjat, lähes pyöreät
keskiruskeat silmät, litteä eturinta, oikeamallinen rintakehä, niukahkot etukulmat, polvikulma voisi olla
voimakkaampi, liikkuu takakorkeasti jäykästi takaa ja leveästi edestä.

Funatic Versace FIN32300/04 NUO EH 1
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hieman voimakas otsapenger,
litteä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, riittävät takakulmaukset, erinomainen
askelpituus, liikkeessä voimakkaasti sisäkierteiset etukäpälät.
Maroussia Chanel-Champion FIN45495/04 NUO H
Kovin korkearaajainen ja ilmava, sopiva luusto, erinomainen lihaskunto, oikeailmeinen hieman kapea
pää, joka koiran kokoon nähden saisi olla suurempi, litteä eturinta, kovin etuasentoiset niukahkosti
kulmautuneet eturaajat, hieman kevyt rintakehä, jyrkkä lantio ja niukat takakulmat, tänään niukassa
karvassa, riittävä askelpituus, kovin löysä edestä.
Beneco’s Starlet FIN27660/00 AVO H
Riittävät mittasuhteet ja luusto, oikealinjainen nartun pää, erinomaiset tummat silmät, litteä eturinta,
lähes pyöreä rintakehä, niukahkot etukulmat ja löysät ranteet, riittävät takakulmaukset, liikkuu hieman
jäykästi takaa ja monimutkaisesti edestä.
Bernario Veronia FIN45731/03 AVO EH 1
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, hieman surumielinen ilme, huulet voisivat olla
tiivimmät, litteä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, oikeamallinen rintakehä, hyvät takakulmat,
erinomainen askelpituus, hieman ulkokierteiset takakäpälät, hieman löysä edestä.
Beneco’s Qapri FIN36961/01 VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikeailmeinen ja –linjainen pää, litteä eturinta, hieman lyhyt
olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, hyvät takakulmat, erinomainen askelpituus, hieman leveä edestä.
Bernario Roberta FIN36637/01 VAL EH 4
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, oikeailmeinen hieman kapea pää, erinomaiset tummat silmät,
niukka eturinta, melko lyhyt olkavarsi, voimakas rintakehä, takakulmaukset voisivat olla
voimakkaammat, lyhyt kaula, voimakkaasti ulkokierteiset käpälät, liikkuu jäykästi takaa.
Cei-Cei Ancelina FIN38986/01 VAL ERI 3 PN3
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, keskiruskeat silmät, hieman liikaa otsapengertä, litteä eturinta,
hieman lyhyt olkavarsi, oikeanmallinen rintakehä, hieman jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset, oikea
askelpituus, hieman jäykkä takaa ja löysä edestä, ei parhaassa karvassa.
Riccarron Geisha FIN29998/01 VAL ERI 2 PN2 VACACIB
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, hieman kapea pää, aavistuksen lähekkäin sijaitsevat silmät, riittävä
eturinta, oikeanmallinen rintakehä, hieman lyhyt olkavarsi, erinomainen askelpituus, hieman
sisäkierteiset etukäpälät, tänään hieman niukassa turkissa.

