LOHJA 20060604, R Maija Ånestad, Norja
Astana FIN48537/05 PEK 2 KP
Lupaava narttu, jolla hyvä luusto ja massa. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pään muoto ja värit.
Hieman etuasentoinen lapa ja suorat olkavarret. Hyvä selkä, hieman liian luisu lantio, joka vaikuttaa
sivuliikkeisiin. Erinomainen luusto ja takakulmaukset.
Bianco-Neri AnnieGetYourGun FIN47614/05 PEK 1 KP ROP-pentu
Sopusuhtainen hyväluustoinen lupaava narttupentu, jolla hieman vielä kapea kuono- ja kallo-osa.
Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula ja etuosa. Ylälinja tulee voimistua. Riittävästi kulmautunut takaa,
priima luusto. Liikkuu pitkin askelin ja yhdensuuntaisesti.
Alppimajan Saska FIN16307/05 JUN H
Hyvän kokoinen, hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, kuvan kaunis urosmainen pää. Hieman suorat
olkavarret. Hyvä ylälinja, voisi olla hieman paremminkulmautunut takaa. Vielä aivan liian löysät
kinnernivelet. Erinomainen luusto. Erinomainen väritys. Liikkuu maatavoittavasti sivulta, hieman
epävakaat takaa.
Bernarossa Agostini FIN20950/05 JUN ERI 2
Erinomainen tyyppi, urosmainen lempeä ilme. Hyvä kaula, hyvät etukulmaukset, hyvä ylälinja,
riittävästi kulmautunut. Häntä voisi olla suorempi päästään. Erinomaiset mittasuhteet, erinomaiset
liikkeet.
Bernarossa Biccu-Wagner FIN42110/05 JUN ERI 3
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet omaava. Erinomainen luusto, erinomainen sukupuolileima,
liian jyrkkä otsapenger, erinomaisesti kulmautunut edestä. Hieman tasainen lantio, joka antaa korkean
hännänkannon. Hyvin kulmautunut takaa. Häntä kiertyy turhan paljon. Liikkuu rodunomaisesti pitkin
askelin yhdensuuntaisesti.
Maroussia Dagobert FIN37092/05 JUN ERI 1 PU3 SERT
Erinomainen tyyppi, kaunis lempeä ilme, hieman vaaleat silmät, lyhyt kaula, erinomainen ylälinja.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen luusto, erinomaiset liikkeet.
Maroussia Chrysler-Cowboy FIN45493704 NUO ERI 1 PU4 VASERT
Erinomainen tyyppi, vielä puuttuu volyymia rungosta, kaunis urosmainen lempeä ilme, hyvä kaula,
hyvin kulmautunut etuosa, erinomainen ylälinja, sopiva luusto kokoon nähden, erinomaiset
kulmaukset, erinomainen työntö liikkeissä.
Atelier’s Edelknecht FIN26542/03 AVO H
Hyvä tyyppi. Pyöreäkalloinen, lyhyt kaula, lyhyt runko, voisi olla hieman paremmin kulmautunut
takaa, erinomainen luusto, erinomainen temperamentti, hyvä karvapeite ja väri, liikkeissä ei tarpeeksi
potkua.
Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI 2 PU2
Erinomainen tyyppi ja luusto, hieman matalaraajainen, kaunis pää, voisi olla tummemmat silmät, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, erinomaiset liikkeet.
Maroussia Othello-Octave FIN25348/00 VAL EH 3
Erittäin hyvä tyyppi, lempeä ilme, mutta vielä urosmainen, hieman lyhyt kaula, erinomainen ylälinja,
erinomaiset kulmaukset takana, erinomainen luusto, liikkuu tänään tehottomasti sivulta ja jäykästi
edestä ja sen takia palkinto tänään EH.
Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI 1 PU1 ROP RYP 2
Muhkea erinomainen tyyppi, hyvässä kunnossa esitetty, kaunis urosmainen pää, erinomainen ylälinja,
erinomaiset kulmaukset ja luusto, erinomaiset liikkeet.
Fonacot’s Happy Halliwell FIN39975/05 JUN ERI 2
Erinomainen tyyppi, linjakas narttu, erittäin feminiininen, tummat kauniit silmät, pää kehittyy iän
kanssa, aavistuksen pitkärunkoinen, sopiva luusto kokoon nähden, erinomaisesti kulmautunut, liikkuu
erinomaisesti.
Rockelstad Odessa FIN50941/05 JUN ERI 1
Erinomainen tyyppi, otsapenger ei saa syventyä, erinomainen narttumainen reipas olemus, hieman
lyhyt kaula, erinomainen ylälinja, erin om kulm takana, liikkuu hyvällä työnnöllä yhdensuuntaisesti.
Atelier’s Illuzia FIN44157/04 NUO EH 2
Erittäin hyvä tyyppi, super feminiininen, pystyt lavat, saisi olla pidempi kaulainen, hyvä ylälinja ja
lantio, hyvin kulmautunut takaa, saisi olla vähän enemmän luustoa kokoon nähden, liikkuu tehokkaasti.
Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 NUO EH 3
Erittäin hyvä tyyppi, hieman pyöreä kallo. Hyvä kaula, ylälinja ja lantio. Hyvin kulmautunut takaa,
hyvä luusto kokoon nähden, liikkuu terveesti ja yhdensuuntaisesti, esitetään valitettavasti bikineissä.

Goldbear’s Primrose FIN40653/04 NUO EH 1
Erinomainen tyyppi, mutta aivan liian lihavassa kunnossa. Kaunis narttumainen pää. Hieman suorat
olkavarret, jotka antavat löysyyttä kyynärvarressa. Kilojen takia heikohko ylälinja, riittävästi
kulmautunut, erinomainen luusto, liikkuu pitkin askelin, palkintosija lihavuuden takia.
Black Amiikos Lareinia Lorelei FIN17989/03 AVO EH 4
Erittäin hyvä tyyppi, narttumainen ilme, voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta, hyvät
mittasuhteet, suorat olkavarret, hyvä ylälinja, voisi olla paremmin kulmautunut takaa, toivoisin
parempaa työntöä liikkeissä.
Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO H
Hyvä tyyppi, kuvankaunis pää, hyvä kaula, hieman suorat olkavarret, hyvä selkä, luisu lantio, voisi olla
paremmin kulmautunut takaa, erinomainen luusto, erinomainen karva ja väri, liikkuu tehottomasti
takaa ja löysästi edestä.
Maroussia Aida FIN19384/04 AVO ERI 3
Erinomainen tyyppi, erinomainen luusto, hieman pyöreät ja vaaleahkot silmät, hyvä kaula, erinomainen
etuosa ja ylälinja, riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu erinomaisesti.
Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO ERI 2 PN2 VASERT
Erinomainen tyyppi, kuvankaunis pää, hyvät mittasuhteet, vahva luusto, upea kaula, aavistuksen luisu
lantio, erinomaiset kulmaukset ja kintereet. Liikkuu pitkin askelin, hieman löysästi edestä.
Maroussia Zina-Zaphir FIN16643/04 AVO ERI 1 PN1 SERT VSP
Muhkea, erinomainen tyyppi, kuono-osa voisi olla vahvempi, hyvä ylälinja, hieman korkealla kannettu
häntä liikkeessä, erinomaisesti kulmautunut, esitetään hieman tanakassa kunnossa, liikkuu
erinomaisesti.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI 2 PN4
Erinomainen tyyppi, kaunis hieman raskas pää, vaaleat silmät, hyvä kaula, erinomainen ylälinja, voisi
kantaa häntäänsä hieman matalammalla, erin om kulm takana. Liikkuu tehokkaasti sivulta, löysästi
edestä.
Cei-Cei Ancelina FIN3896/01 VAL ERI 1 PN3
Erinomainen tyyppi, lempeä narttumainen berni-ilme, vaaleahkot silmät, hyvä kaula, suorat olkavarret,
erinomainen ylälinja, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä karva ja väri, liikkuu tasapainoisesti.
Kennel Maroussia KASV 1 KP ROP RYP 3
Dagobert, Sidney, Verdina, Zina-Zaphyr
4 yhdistelmää, erinomaiset luustot, päät, kulmaukset, koko. Erinomainen yhtenäinen ryhmä, jossa ei
ole samoja virheitä. Upeat liikkeet. Toivoisin hieman tummempia silmiä. Hieno saada arvostella
tälläinen ryhmä. Onnea kasvattajalle.

