20060604 Mänttä (K) Paavo Mattila
Riccarron Obi van Kenobi FIN52416/05 PEK 1 ROP-pentu
Erinomainen pentu, kauttaaltaan hyvin rakentunut kaunisilmeinen pää, hyvä runko, erinomaiset raajat.
Lupaava turkki. Erinomainen ylälinja ja liikkeet. Miellyttävä luonne.
Bernissimo Albertino FIN15353/05 JUN H
Hieman kevytpiirteinen nuori uros. Kuono voisi olla aavistuksen täyteläisempi. Hyvät rungon
mittasuhteet. Kevyt runko ja luusto, hyvä ylälinja. Korkealla kannettu häntä, hyvä turkki, hieman
töpöttävät liikkeet, miellyttävä luonne.
Black Amiikos Quatro Quent FIN25842/05 JUN H
Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä pää ja runko, niukasti kulmautuneet raajat, korkea häntä, hyvä turkki,
saisi liikkua joustavammin, miellyttävä luonne.
Plaudite Great Vagabond FIN34287/05 JUN EH 1
Hyvin rakentunut nuori uros, hyvän mallinen pää, sopusuhtainen runko, luusto voisi olla aavistuksen
vankempi, hyvä ylälinja, hyvät sivuliikkeet, edestä voisi liikkua paremmin, hyvä luonne.
Alpweiden Top Style FIN50191/04 NUO ERI 1 PU4 SERT
Hyvin rakentunut uros, hyvä pää, erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja, turkki
ei aivan parhaimmillaan, liikkuu sivusta ja takaa hyvin, etuliikkeet saisivat olla paremmat, hyvä luonne.
Borthos Benjamin FIN47707/04 AVO H
Hyvät mittasuhteet omaava uros, hieman voimakas otsapenger, erittäin hyvä runko, kulmauksia voisi
olla hieman enemmän, hyvä ylälinja, korkealla kannettu häntä, hyvä turkki, luonne saisi olla varmempi,
hyvät liikkeet.
Riccarron Marco Polo FIN25729/04 AVO H
Hyvin rakentunut uros, esiintyy hieman epävarmasti, hyvä pää ja ylälinja ja rajat, hyvä turkki, liikkuu
hyvin, pitäisi olla luottavaisempi.
Valkeakoivun Comeback FIN36630/01 AVO EH 1
Hyvin rakentunut uros, hyvä pää ja ilme, kaula saisi olla aavistuksen pidempi, hieman suora edestä,
hyvin kulmautunut takaa, hyvä turkki, seisoo kapeasti edestä, hyvät sivuliikkeet, edestä saisi liikkua
paremmin, miellyttävä luonne.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI 1 PU1 ROP RYP 2
Erinomainen uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen luusto ja runko, hyvä ylälinja, kaunis turkki,
erinomaiset liikkeet, miellyttävä käytös.
Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI 2 PU2
Hyvin kaunis, erinomainen uros! Hyvän mallinen pää, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, hyvä
luusto, sopivasti kulmautunut, hyvä turkki ja liikkeet, miellyttävä luonne.
Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VAL ERI 3 PU3
Erinomainen uros, hyvänmallinen, kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä runko, voisi olla aavistuksen
lyhyempi, erittäin hyvät raajat, erinomainen turkki, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
Berndante Esme-Ralda FIN33275/05 JUN EH 2
Hyvä nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman voimakas otsapenger, hieman liikaa kaulanahkaa,
hyvä runko ja takaosa, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä turkki ja häntä, hyvät sivuliikkeet,
esitetään hieman tukevassa kunnossa, hyvä luonne.
Piharinteen Taica FIN30478/05 JUN H
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, joka saisi olla hieman vankempi luustoinen, hyvä pää, kirsun pigmentti
saisi olla parempi, hyvä runko, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, etuliikkeet saisivat olla
paremmat, hyvä luonne.
Valkeakoivun Delightful FIN28035/05 JUN H
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä runko, riittävä luusto, hyvä ylälinja, korkealla
kannettu häntä, hyvä turkki, etuliikkeet pitäisi olla paremmat ja liikkeet muutenkin saisi olla paremmat,
hyvä luonne.
Zweierteam Kraussiana FIN31952/05 JUN EH 1
Kaunis nuori narttu, hieman loiva otsapenger, hyvä runko ja ylälinja ja takaosa, hyvä turkki ja liikkeet,
miellyttävä luonne.
Momandan Napadancer FIN10569/00 AVO ERI 2 PN4 VASERT
Kaunispäinen narttu, hyvä sopusuhtainen runko, luusto voisi olla hieman vankempi, hyvä ylälinja,
hyvin kulmautunut takaa, hyvä turkki ja sivuliikkeet, miellyttävä luonne.
Riccarron Ella Mozzarella FIN39473/00 AVO ERI 1 PN3 SERT FIN MVA
Kaunis sopusuhtainen narttu, kaunis pää ja ilme, sopusuhtainen runko ja luusto, hyvä turkki ja
sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa, miellyttävä luonne.

Bernario Violetta FIN45732/03 VAL ERI 2 PN2
Erinomainen narttu, jolla kaunis pää ja ilme. Erittäin hyvä luusto ja runko, hyvinkulmautunut, turkki ei
aivan parhaimmillaan, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI 1 PN1 VSP
Hyvin kaunis erinomainen narttu, hyvänmallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä etuosa, hyvä
sopusuhtainen runko, erittäin hyvä luusto ja takaosa, erittäin hyvä turkki, liikkuu hyvin, miellyttävä
luonne.

