HELSINKI 20060507 Soile Bister

Vinkizz Kizzy FIN50198/05 PEK 1
Hyvin kehittynyt, hyväluustoinen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla tällä hetkellä hieman pieni pää ja
kevyehkö kuono. Toivoisin paremman ilmeen. Hyvä purenta. Lyhyt kaula. Hyvät kulmaukset. Hyvin
kehittynyt runko. Varsin hyvä häntä. Liikkuu hyvin. Turhan kihara karvapeite. Niukka pläsi. Saisi olla
itsevarmempi.
Bernarossa Agostini FIN20950/05 JUN ERI 1 PU4 VASERT
Erittäin hyvänkokoinen hyväluustoinen maskuliininen uros. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä pää.
Toivoisin paremman ilmeen. Riittävät kulmaukset. Hyväasentoinen häntä. Jäykkä hännänpää. Hyvä
väritys. Ei tänään parhaassa karvassa. Kääntää seistessä takakäpäliä ulospäin. Liikkuu hyvin. Hyvä
luonne.
Bernarossa Bono FIN42111/05 JUN T
Pienehkö vahvaluustoinen uros. Voimakas otsapenger. Varsin hyvät silmät. Hieman löysät huulet.
Äärimmäisen niukka purenta. Toivoisin pidemmän kaulan. Hyvä runko. Voisi olla paremmin
kulmautunut edestä. Toivoisin tiivimmät kyynärpäät. Riittävät takakulmaukset, kääntää takarajoja
ulospäin. Tulisi liikkua tasapainoisemmin. Kaunis väritys. Hyvä luonne. Selässä kihartuva karvapeite.
Zweierteam Cereus FIN16381/99 AVO ERI 1 PU2 SERT
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen, maskuliininen uros, jolla kaunis ylälinja. Keskivahva luusto. Pää
voisi olla vahvempi. Toivoisin paremman ilmeen. Hyvä runko. Olkavarret voisi olla viistommat.
Erittäin hyvä takaosa. Oikea-asentoinen häntä. Erittäin hyvät valkoiset merkit. Toivoisin paremmat
ruskeat merkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin. Jäykkä hännän pää.
Rajaköörin Dohvelisankari FIN31778/02 VAL H
Vahva maskuliininen uros. Hyvärunkoinen uros, joka saisi seistä tukevammin takaraajoillaan. Hyvä
pää ja ilme. Lyhyt kaula. Riittävästi kulmutunut edestä. Niukat takakulmaukset. Kaunis väritys.
Liikkuu varsin hyvin takaraajoillaan, mutta jäykästi ja leveästi edestä. Hyvä luonne.
Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI2 PU3
Erinomaisen tyyppinen vahva maskuliininen uros. Hyvä pää ja ilme. Niukka purenta. Toivoisin
pidemmän kaulan. Hyvät kulmaukset. Kaunis karva ja väritys. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Takaa
hieman ahdas. Hyvä luonne.
Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI 1 PU1 VSP
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen kaunis maskuliininen uros. Pää voisi olla vahvempi. Toivoisin
puhtaamman valkoisen pläsin. Erinomaiset raajat ja runko. Oikea-asentoinen häntä. Melko niukasti
ruskeaa rinnassa. Hännän päässä yksi valkoinen karva. Erinomaiset liikkeet ja luonne.
Alpigiano Beato Bathelma FIN13922705 JUN H
Hyväluustoinen feminiininen narttu, joka antaa hieman matalaraajaisen kuvan. Hyvä nuoren nartun
pää. Hieman niukka purenta. Voisi olla paremmin kulmautunut ja tiiviimpi edestä. Erinomainen
takaosa. Hyvä väritys. Ei tänään parhaassa turkissa. Erittäin hyvät sivu-ja takaliikkeet, melko leveä
edestä. Hyvä luonne.
Bernarossa Bonette FIN42113/05 JUN H
Aivan ihastuttavan vahva hyvin kehittynyt tasapainoinen narttu, jolla valitettavasti on lähes alapurenta.
Hyvä nuoren nartun pää. Kaunis ylälinja. Riittävät kulmaukset. Oikea-asentoinen häntä. Toivoisin
valkoista väriä etukäpäliin muualla kaunis väritys. Ensiluokkaiset liikkeet ja luonne. Valitettavasti
purenta tiputtaa tämän kauniin nartun.
Zweierteam Jakaranda FIN30261/05 JUN EH 1
Pienehkö hyväluustoinen kaunislinjainen narttu. Hyvä tasapaino. Voisi olla aavistuksen raajakkaampi.
Hyvä nuoren nartun pää. Ikäisekseen hyvä runko, erittäin hyvät raajat. Oikea-asentoinen, mutta
alaskiinnittynyt häntä. Kaunis väritys. Rungossa kihartuva karva.
Zweierteam Indica FIN39829/04 NUO ERI 1
Kaunislinjainen feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja luusto. Pää voisi olla hieman vahvempi.
Erittäin hyvä kaula. Hyvät kulmaukset. Ikäisekseen hyvä runko. Hieman korkea häntä. Kaunis väritys,
joskin hännässä voisi olla enemmän valkoista. Tänään ei parhaassa turkissa. Erittäin hyvät liikkeet ja
luonne.
Alte Sage Akorina Fürzwei FIN20199/03 AVO ERI 2 PN4 VASERT
Hyvin kaunis, tasapainoinen feminiininen narttu. Aavistuksen loiva otsapenger. Kuono voisi olla
vahvempi. Hyvä kaula. Erinomaiset raajat. Tänään hoikassa kunnossa. Patti lantion päällä häiritsee
hieman tunnusteltaessa. Kaunis väritys. Oikea-asentoinen, mutta alskiinnittynyt häntä. Erinomaiset
liikkeet ja luonne.

Alte Sage Bestla FIN26107/04 AVO ERI 4
Erinomaisen tyyppinen hyväluustoinen feminiininen narttu, jolla kaunis ylälinja ja hyvät mittasuhteet.
Varsin hyvä pää. Toivoisin paremman ilmeen. Hieman hoikassa kunnossa. Voisi olla paremmin
kulmautunut edestä. Hyvät takaraajat. Kaunis väritys. Peitsaa mielellään. Raville siirtyessä takaraajan
työntö saisi olla voimakkaampi. Hyvä luonne.
Gristan Xiamen FIN26302/99 AVO ERI 3
Pienikokoinen kaunislinjainen hyväluustoinen narttu. Kuono voisi olla vahvempi. Erittäin hyvä runko.
Hyvät raajat. Oikea-asentoinen häntä. Erinomaiset sivuliikkeet, hieman sisäkiertyvät edestä. Hyvä
väritys.
Maroussia Aida FIN19384/04 AVO ERI 1 PN1 SERT ROP
Hyvin kaunis vahva sopivan kokoinen narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Erinomainen rungon muoto,
joskin hieman tukevassa kunnossa tänään. Hyvät raajat. Oikea-asentoinen häntä. Kaunis väritys.
Kerrassaan ensiluokkainen karvapeite. Liikkuu sivusta hyvin, edestä löysästi. Hyvä luonne.
Maroussia Bernie FIN29343/04 AVO H
Pienikokoinen keskivahva narttu, joka voisi olla aavistuksen raajakkaampi. Varsin hyvä pää.
Tummemmat silmät parantaisi ilmettä. Hyvä runko, voisi seistä paremmin takaraajoillaan. Toivoisin
tiiviimmät kyynärpäät. Jyrkkä lantio. Liikkeessä hieman yläasentoinen häntä. Liikkuu edestä löysästi.
Niukasti valkoista hännän päässä, muutoin hyvä väritys. Melko niukka purenta.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI 1 PN2
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen kaunis narttu. Hyvä pää ja ilme. Erittäin hyvä ylälinja ja
mittasuhteet. Hyvät kulmaukset. Liikkeessä turhan korkea häntä, edestä tulisi liikkua paremmin.
Kaunis väri muualla, mutta etukäpälissä ja hännän päässä enemmän valkoista. Hyvä luonne. Liikkuu
hyvin.
Zweierteam Carlina FIN16377/99 VAL ERI 3
Hyväluustoinen kaunislinjainen feminiininen narttu. Toivoisin vahvemman pään ja selvemmän
otsapenkereen. Valkoinen menee suupielen taakse. Lapa voisi olla viistompi. Erinomainen takaosa.
Hyvä runko. Oikea-asentoinen häntä. Erinomaiset liikkeet. Hyvä luonne.
Zweierteam Dicêntra FIN38927/00 VAL ERI 2 PN3
Vahvaluustoinen erinomaisen tyyppinen tasapainoinen narttu. Otsapenger voisi olla voimakkaampi ja
ilme parempi. Hyvä runko ja raajat. Kaunis väri. Hieman kihartuva karvapeite. Liikkuessa hieman
korkea-asentoinen häntä. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne.
Kennel Zweierteam 1 KP ROP-KASV BIS-KASV 3
Cereus, Indica, Carlina, Dicêntra
Hyvin tasainen ryhmä hyvärakenteisia hyvin liikkuvia bernejä. Toivoisin hieman parempia päitä.
Paljon onnea kasvattajalle.

