SOMERO 20060506, R Satu Ylä-Mononen
Gristan Karri FIN49282/05 PEK 1 KP VSP-pentu
7kk. Hyvät mittasuhteet, lupaava uroksen pää. Turhan pyöreät silmät, riittävä kaula. Ikään nähden
sopiva luusto, riittävästi kulmautunet raajat. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä häntä. Ikäisekseen
erinomaiset liikkeet. Hyvä turkki ja väri. Ystävällinen luonne.
Astana FIN48537/05 PEK 2 KP
7kk. Erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen erittäin lupaava nartun pää. Hyvät silmät ja purenta.
Vahva kuono-osa ja hyvä kallo. Hyvä ylälinja. Vahva luusto. Tällä hetkellä vielä puutteellinen eturinta.
Hyvä runko. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Niukasti kulmautunut edestä. Hyvä häntä. Liikkuu vielä
lyhyellä askeleella. Liikkeessä selkää köyristäen kuitenkin erinomaisesti edestä ja takaa. Kaunis turkki
ja väri. Ystävällinen luonne.
Cei-Cei Cindy Crawford FIN43167/05 PEK 1 KP ROP-pentu
Melkein 9kk. Kookas, erittäin vankka pentu. Vahva nartun pää. Kuono-osa saa vielä täyttyä silmien
alta. Hyvä purenta ja silmät. Riittävä kaula, erinomainen vahva luusto. Hyvin kulmautunet raajat. Hyvä
häntä. Liikkuu ikäisekseen erinomaisella sivuaskeleella, vielä hieman ahtaasti takaa. Kaunis turkki ja
väri. Ystävällinen luonne.
Bianco-Neri AnnieGetYourGun FIN47614/05 PEK 3
7kk. Hyvän kokoinen ikäisekseen ja varsin vankka pentu. Tällä hetkellä vielä kapea pää ja kevyt
kuono-osa. Kauniit tummat silmät. Erinomainen kaula, vielä pehmeä ylälinja. Hyvä raajaluusto.
Riittävä eturinta ja lupaava runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu ikäisekseen riittävällä
askelpituudella. Hyvä häntä. Kaunis turkki ja väri.
Bernarossa Biccu-Wagner FIN42110/05 JUN ERI 1 PU4
Vahva, hyvin kehittynyt junioriuros. Ikäisekseen voimakas uroksen pää. Hyvä purenta. Keskiruskeat
silmät, jotka voisivat olla aavistuksen pienemmät. Hieman avoimet huulet ja huulipigmentti saisi olla
tummempi. Voimakas luusto ikäisekseen, erinomainen luusto. Tällä hetkellä niukka eturinta. Vaalea
tan-väri, erinomainen turkki. Hyvä luonne. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Häntä voisi olla liikkeessä
suorempi.
Bernarossa Bono FIN42111/05 JUN EH 3
Hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen pää, turhankin voimakas otsapenger. Pyöreät silmät. Hyvä purenta.
Kaunis kaula ja ylälinja. Ikäisekseen erinomainen eturinta. Lupaava runko. Riittävä luusto. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Liikkeessä häntä nousee turhan korkealle. Hyvät
sivuliikkeet, vielä hieman ahdas takaa. Kaunis turkki ja väri. Erinomainen luonne.
Berndante El-Ciril FIN33269/05 JUN EH 2
Keskikokoinen, keskivahva uros. Lupaava, oikeanmallinen uroksen pää. Hyvä purenta, hieman avoimet
huulet. Riittävä kaula. Keskivahva luusto. Tuhdissa kunnossa oleva runko. Erinomainen häntä.
Riittävästi kulmautuneet raajat. Ikäisekseen erinomaiset sivuliikkeet, vielä löysä edestä. Hyvä turkki ja
väri.
Zweierteam Kewensis FIN31950/05 JUN H
Hyvät mittasuhteet. Vahva kallo, mutta pää kauttaaltaan vielä vähän kapea. Hyvä purenta. Vaaleat
silmät ja löysät huulet. Kevyt luusto ja vielä kovin kapea runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä
häntä. Ikäisekseen erinomaiset sivuliikkeet, löysät edestä. Oikeanlaatuinen turkki. Erinomainen tanväri, nokiset merkit päässä. Tarvitsee aikaa vankistuakseen.
Bernoban Jätkänsakki FIN33803/04 NUO EH 2
Pienikokoinen, hyvät mittasuhteet omaava, vahvapäinen uros. Hyvä purenta. Vahva kuono ja kallo-osa.
Vaaleat silmät. Liian avoimet huulet, jotka saisivat olla paremmin pigmentoituneet. Kokoon nähden
riittävä luusto. Riittävä eturinta. Hyvin kehittynyt runko. Niukasti kulmautuneet raajat. Erinomainen
häntä. Hyvät liikkeet. Hyvät värimerkit. Lyhyessä turkissa.
Black Amiikos Waalko Wick FIN48551/04 NUO EH 3
Oikeamallinen pää, joka voisi olla kauttaaltaan hieman vahvempi. Vaaleat silmät. Hyvät huulet ja
huulipigmentti. Lyhyt kaula. Riittävä luusto. Vielä kapea eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat.
Liikkuu riittävällä askelpituudella, sidotusti edestä. Hyvät värimerkit. Turkissa ruskehtava sävy. Hyvä
luonne.
Fridkullas Suzuki FIN33680/04 NUO EH 4
Erinomainen koko ja sukupuolileima. Hyvänmallinen, vahva uroksen pää. Löysät huulet ja
huulipigmentti. Lyhyt kaula ja tällä hetkellä puutteellinen eturinta. Niukasti kulmautuneet raajat. Vhva
runko. Voimakkaasti laskeva lantio. Liikkuu tällä hetkellä lyhyellä askelpituudella ja vielä kovin
löysästi edestä. Hyvät värimerkit. Pitkä, aavistuksen pehmeä turkki. Hyvä luonne.

Funatic Vuitton FIN32298/04 NUO ERI 1 PU2 VASERT
Voimaks uroksen pää, saa täyttyä vielä silmien alta. Erinomaiset silmät. Hyvä purenta. Löysät huulet,
saisivat olla paremmin pigmentoituneet. Riittävä luusto. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvä rungon
vahvuus. Liian pitkä lanneosa. Erinomaisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen häntä. Erinomaiset
liikkeet. Hyvä turkki. Vaalea tan-väri.
Berndante Chocco FIN39253/03 AVO ERI 4
Erinomainen koko ja sukupuolileima. Vahva uroksen pää. Hyvät silmät ja purenta. Hieman löysät
huulet. Erinomainen luusto. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Niukasti kulmautuneet takaraajat.
Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvät värimerkit.
Ystävällinen luonne.
Fonacot’s Gaudy Gambler FIN19663/03 AVO ERI
Keskikokoinen, keskivahva uros. Hyväilmeinen pää. Hyvä purenta ja silmät. Kaunis ylälinja. Kevyt
luusto, niukka eturinta. Hyvä runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkeessä aavistuksen korkea häntä.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, ahtaasti takaa. Erinomainen turkki. Hyvät värimerkit. Käyttäytyy
aavistuksen levottomasti.
Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 AVO ERI 2 PU3
2v. oikeanmallinen uroksen pää. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Riittävä kaula. Vahva runko.
Riittävä luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Aavistuksen korkea hännänkanto. Liikkuu riittävällä
askelpituudella. Vielä hieman löysästi edestä. Erinomainen turkki. Hyvät värimerkit.
Sir Hagrid av Milkcreek FIN43492/01 AVO ERI 1 PU1 SERT VSP
Pienikokoinen, erinomaista tyyppiä oleva uros. Erinomainen uroksen pää. Hyvät silmät, pienet
etuhampaat. Aavistuksen löysät huulet, jotka saisivat olla paremmin pigmentoituneet. Hyvä kaula.
Erinomainen eturinta ja runko. Vahva luusto. Erinomaiset käpälät. Pitkä lanneosa. Likkeessä korkealla
kannettu häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella erinomaisesti edestä ja takaa. Hyvä turkki ja
väritys.
Stonecrest Keen Gilbert FIN26588/02 AVO ERI 3
Erinomainen koko. Vahva hyväilmeinen uroksen pää. Hyvä purenta. Erinomainen luusto. Puutteellinen
eturinta. Eturaajat saisivat olla suorat. Hyvin kulmautuneet takaraajat, voimakkaasti laskeva lantio.
Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman ahtaasti takaa. Hyvä häntä. Erinomainen turkki.
Esitetään hieman hoikassa kunnossa. Erinomainen tan-väri. Ystävällinen luonne.
Zweierteam Hugonis FIN15979/04 AVO EH
Erinomainen koko. Tällä hetkellä vielä kapea runko. Oikeanmallinen pää, joka saisi olla täyteläisempi
silmien alta. Hyvä kaula. Niukasti kulmautunut etuosa, riittävästi takaa. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, vielä kovin holtittomasti edestä. Hyvät värimerkit ja turkki. Liikkeessä häntä nousee
turhan korkealle.
Bernarossa Bonette FIN42113/05 JUN ERI 2 PU4
9kk. Erinomaista tyyppiä edustava juniori. Vahva erittäin lupaava nartun pää. Hyvät silmät.
Tasapurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Lupaava runko. Vielä niukka eturinta. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Aavistuksen korkea häntä. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet. Erinomainen turkki ja
väri.
Fonacot’s Happy Halliwell FIN39975/05 JUN ERI 1 PN3
9kk. Erinomaista tyyppiä edustava juniori. Hyvät mittasuhteet. Kaunis hyväilmeinen nartun pää.
Matalalle kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula. Lupaava eturinta. Erinomainen luusto. Kauniisti
kulmautuneet raajat. Erinomainen häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, vielä hieman löysästi
edestä. Erinomainen turkki ja väri.
Fridkullas Trixie FIN26046/05 JUN ERI 3
Kookas juniorinarttu. Lupaava nartun pää. Kauniit silmät, niukka purenta. Otsapenger voisi olla
hieman voimakkaampi. Kaunis kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet
raajat. Tällä hetkellä niukka eturinta. Erinomainen häntä. Erinomaiset liikkeet. Kauniit värimerkit, ei
parhaassa turkissa.
Life Spring’s Goldhill FIN24496/05 JUN H
Hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen nartun pää. Taaksekiinnittyneet, avoimet korvat. Hyvä purenta.
Riittävä kaula. Tuhdissa kunnossa oleva runko. Kokoon nähden kevyt luusto. Riittävästi kulmautuneet
raajat. Hyvä häntä. Liikkuu tällä hetkellä kovin ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Kaunis turkki ja
värimerkit.
Piharinteen Tosca FIN30479/05 JUN H
Turhankin suurikokoinen juniorinarttu. Oikeanmallinen nartun pää. Suuret korvat. Hyvä purenta.
Kaunis kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Puutteellinen eturinta. Hyvin kehittynyt runko. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Nostaa häntäänsä liikkeessä turhan korkealle. Liikkuu vielä ahtaasti takaa ja
löysästi edestä. Hyvä turkki ja väri. Esiintyy erinomaisesti.

Berndante Dibienne FIN31862/04 NUO EH 1
Erinomainen koko. Vahva nartun pää. Hyvä purenta. Löysät huulet. Riittävä kaula. Vahva luusto.
Erinomainen eturinta. Hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkeessä hieman korkea häntä.
Tänään ei parhaassa turkissa. Liikkuu riittävällä askelpituudella, löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Hyvät
värimerkit.
Plaudite Great Unique FIN429977/04 NUO EH 2
Keskikokoinen, kevytluustoinen narttu. Oikeanmallinen, mutta tällä hetkellä vielä kapea pää. Hyvä
purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Niukka eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä
häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella, vielä kovin holtittomasti edestä. Kaunis turkki ja väri.
Alte Sage Bestla FIN26107/04 AVO EH
Erinomainen koko. Vielä hieman kapearunkoinen narttu. Oikeanmallinen pää. Suuret silmät ja liian
avoimet silmäluomet. Hyvä purenta erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä luusto. Runko saa vielä
voimistua. Kapea eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella.
Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO EH
Keskikokoinen. Erinomainen nartun pää. Hyvä purenta. Riittävä kaula. Vahva luusto. Riittävästi
kehittynyt runko. Niukka eturinta. Tulisi olla paremmin kulmautunut takaa. Seisoo mielellään varpaita
ulospäin kääntäen. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä ahtaasti takaa. Hyvä turkki,
vaalea tan-väri.
Fridkullas Romance FIN12651/03 AVO ERI 1 PN1 SERT ROP
Erinomainen koko, hyvät mittasuhtet. Riittävän vahva oikeanmallinen nartun pää. Hyvä purenta. Lyhyt
kaula. Hyvä luusto. Riittävä eturinta. Hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Erinomaiset liikkeet.
Hyvä häntä. Ei parhaassa turkissa. Hyvät värimerkit, hieman vaalea tan. Hyvä luonne.
Gristan Cantana FIN32693/02 AVO ERI 3
Hyvin voimakas ja lähes urosmainen narttu. Erittäin hyväilmeinen nartun pää. Hyvä purenta.
Erinomainen eturinta. Vahva luusto. Tuhti runko, hieman painunut selkä. Riittävästi kulmautuneet
raajat. Hyvä häntä. Liikkuu laiskasti, mutta riittävällä askelpituudella. Kaunis turkki ja väri.
Gristan Xiamen FIN26302/99 AVO EH
Pienikokoinen, hyvät mittasuhteet. Hyväilmeinen nartun pää, jossa epäsymmetrinen väritys. Hyvä
purenta. Erinomainen eturinta. Hyvä runko. Riittävä luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, löysästi edestä. Erinomainen häntä. Lyhyt turkki, joka kauniissa kunnossa.
Maroussia Aida FIN19384/04 AVO ERI 4
Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikeamallinen pää, silmät saisivat olla pienemmät ja tummemmat. Riittävä
luusto. Tuhdissa kunnossa oleva runko. Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, hieman löysästi edestä. Hyvä turkki ja väri.
Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO ERI 2 PN2 VASERT
Hyvä koko. Vahva, hyväilmeinen nartun pää. Pyöreät, turhan vaaleat silmät. Hyvä purenta. Kaunis
kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Hyvä luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. Kaunis turkki ja väri.
Zsuzsa von der Zimmerei FIN36625/03 AVO EH
Kookas, hyvin voimakasrakenteinen narttu. Hyvin vahva nartun pää. Hyvä purenta. Erinomainen
eturinta, erinomainen luusto. Riittävästi kulmautunet raajat. Lyhyt häntä. Raskas runko. Liikkuu
riittävällä askelpituudella, löysästi edestä. Hyvä turkki ja väri. Voisi olla hieman narttumaisempi.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI 2
Erinomainen koko. Hyvät mittasuhteet. Hyvänmallinen nartun pää. Vaaleat silmät. Hyvä kaula ja
ylälinja. Vahva luusto. Erinomainen runko ja eturinta. Voimakkaasti kulmautuneet takaraajat. Hyvä
häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta löysästi edestä. Hyvä turkki ja väri. Ystävällinen luonne.
Cei-Cei Ancelina FIN38986/01 VAL ERI 1
Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen nartun pää. Vaaleat silmät. Hyvä purenta. Pienet
hampaat. Vahva luusto. Niukka eturinta. Hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hännänpää saisi
olla suora. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Lyhyt turkki, hyvä väri.

