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Bollbölen Gibson FIN20965/05 JUN EH1
14 kk. Melko suuri, vahva ja massava. Hyvän tyyppinen, hyvä pää ja rungon mittasuhteet. Riittävät kulmaukset, lapojen asento voisi olla parempi.
Liikkuu ahtaasti takaa, löysästi edestä. Hyvä turkki. Tyypillinen ikäisekseen.
Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493/04 JUN H
21 kk. Melko miellyttävä. Hyvän tyyppinen. Erittäin hyvä pää ja urosmainen ilme. Liian suora etuosa. Ylälinja saisi olla vahvempi. Hyvin
kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi ja ristiin astuen. Liian kihara ja pehmeä turkki. Erittäin miellyttävä luonne.
Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO EH3
3-vuotias. Vahva, hyvän tyyppinen. Hyvä pää ja ilme. Liian suora etuosa, tarvitsee lisää eturintaa. Hyvä runko, riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu
hyvin takaa, löysästi edestä. Hyvä turkki..
Hexa-Han Robbie Ruben FIN27037/04 AVO EVA
2-vuotias. Melko hyvän tyyppinen. Hyvä koko. Miellyttävä uroksen pää. Kuono-osa voisi olla hieman lyhyempi. Liikkuu ahtaasti edestä ja takaa. En
pysty koskemaan häneen. En ole aivan varma hänen luonteestaan..
Life Spring’s Emir-Exodus FIN31741/04 AVO ERI2 PU4 VASERT
2-vuotias. Miellyttävä tyyppi, hyvä koko. Kuitenkin hieman liian tukeva. Kaunis pää ja ilme. Riittävät kulmaukset, lapojen asento saisi olla parempi.
Hyvä runko. Liikkuu ahtaasti takaa, löysästi edestä. Hyvä turkki. Erittäin miellyttävä luonne.
Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 AVO ERI1 PU2 SERT MVA
Erittäin miellyttävä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kulmautunut, mutta lapojen asento voisi olla parempi. Hyvä runko. Liikkuu hieman ahtaasti takaa
ja löysästi edestä, mutta erittäin hyvällä ja pitkällä askeleella. Hyvä turkki, miellyttävä luonne..
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI2 PU3
Hyvä tyyppi. Erittäin miellyttävä pää. Hyvä runko ja kulmaukset. Hyvät liikkeet. Miellyttävä luonne. Hyvä turkki.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis pää ja ilme. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. Erinomainen turkki, miellyttävä luonne.
.Venice vom Letzacher FIN49578/06 JUN ERI1 PN2 VASERT
11 kk. Erittäin miellyttävä nuori narttu. Hyvä tyyppi ja koko. Hyvä pää, silmät voisivat olla hieman tummemmat ja kuonon pigmentti parempi. Hyvin
kulmautunut, hyvä runko. Rodunomaiset liikkeet. Erittäin miellyttävä luonne.
Briitun Pamela FIN17973/05 NUO H
16 kk. Keskikokoinen. Miellyttävä tyyppi. Riittävän suuri pää runkoon nähden. Hyvät kulmaukset, mutta lapojen asento saisi olla parempi. Liikkuu
ahtaasti edestä ja takaa. Vielä hieman kihara turkki. Nuori narttu, tarvitsee vielä aikaa.
Alte Sage Bestla FIN26107/04 AVO
Hyvä tyyppi ja koko. Narttumainen pää. Liian suora etuosa. Tarvitsee lisää eturintaa ja etukulmauksia. Riittävä runko, hyvin kulmautunut takaosa.
Liikkuu ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä turkki. Erittäin miellyttävä luonne.
Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO EH4
Hyvä tyyppi ja koko. Hyvä pää. Riittävät kulmaukset, lapojen asento saisi olla parempi. Hyvä runko, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu ahtaasti
takaa, leveästi ja löysästi edestä. Hyvä turkki, miellyttävä luonne.
Fridkullas Rhonda FIN12654/03 AVO H
Melko miellyttävä nuori neiti. Erittäin narttumainen pää. Voisi olla paremmin kulmautunut, hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä runko. Liikkuu ahtaasti
takaa, löysästi edestä. Hyvä turkki, mutta liian kihara.
Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 AVO EH3
2-vuotias. Keskikokoinen. Hyvä tyyppi. Erittäin hyvä narttumainen pää ja ilme. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvät takakulmaukset.
Hyvä turkki. Riittävät värimerkit. Erittäin miellyttävä luonne.
Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO ERI1 PN1 VSP SERT
Erittäin miellyttävä tyyppi, hyvä koko. Narttumainen pää ja ilme. Kuonon pigmentti voisi olla parempi. Rodunomaiset liikkeet. Hyvä turkki.
Miellyttävä luonne.
Riccarron Madam Tosca FIN25734/04 AVO T
2-vuotias. Erittäin miellyttävä nuori neito, mutta liian ujo. Ei todellakaan halua että häneen kosketaan. Kaunis pää ja ilme. Hyvä runko ja kulmaukset,
hieman pitkä lanneosa. Liikkuu hyvin, hyvä turkki ja värimerkit. Hyvä luonne, mutta aivan liian ujo. Toivottavasti omistaja kouluttaa häntä niin että
häneen voi koskea.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 AVO ERI2 PN4
Erittäin miellyttävä tyyppi, koon ylärajoilla. Kaunis narttumainen pää. Hyvä runko ja kulmaukset. Hyvät rodunomaiset liikkeet, miellyttävä luonne.
Hyvä turkki.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI1 PN3
Keskikokoinen. Hyvä, miellyttävä tyyppi. Hyvä pää, kuonon pigmentti voisi olla parempi. Riittävät kulmaukset. Hyvä runko. Liikkuu ahtaasti takaa,
löysästi edestä. Hyvä turkki.
Zweierteam Excelsa FIN37129/01 VAL ERI2
Melko suuri. Hyvä tyyppi. Hyvä pää, mutta hieman pitkä kuono-osa. Riittävät kulmaukset, hyvä runko. Rodunomaiset liikkeet. Hyvä turkki, hieman

kihara. Miellyttävä luonne.
.

