ROVANIEMI 20060624-26, JOCHEN EBERHARD, SAKSA
Dacosen Alessandro FIN20116/05 JUN ERI1 PU3 SERT
Erittäin kaunis uros jossa on toivottu massa ja vahvuus. Erinomaisen muotoinen pää.Täydellinen purenta.Erinomainen ylä-ja alainja.Tasapainoiset
kulmaukset.Voimakkaat liikkeet.Tiheä karvapeite.Varma luonne.
Janipan Gorgo FIN42592/05 JUN EH3
Riittävän vahvan luuston omaava uros, jonka on rauhoituttava.Oikea purenta.Ei aivan yhdensuuntainen päänlinja.Hyvä kaulan pituus.Erittäin kapea
takapuoli.Vatsanseudun on tultava paremmaksi.Liikkuu hieman hektisesti.Tiheä karvapeite.
Lumumba Aragorn FIN46786/05 JUN ERI2 PU4 VASERT
Tyypillinen uros jolla riittävän suorat alaraajat ja kokonaiskuva.Luomien tulisi sulkeutua paremmin.Oikea purenta.Oikea kaulanpituus.Hyvin
kehittynyt takapuoli.Voimakas luusto.Erittäin kaunis karvapeite.
Mettänpeikon Hurja Gee FIN43654/05 JUN H
Urheilullinen uros, jolla riittävän selvä sukupuolileima.Hieno pää jossa vähän valkoista.Kapea kuono.Selvästi nouseva selkälinja.Suora ja ahdas
etuosa.Liikkuu lyhyin askelin.Tyypillinen sileä turkki.
Rajaköörin Extemporekku DIN44314/04 NUO ERI1
Eläväinen uros ja varma luonne.Erittäin kaunis pää ja ilme.Elegantti kaula.Kyynärvarsi ja alareisi voisivat olla lyhyemmät.Oikeanlainen
takamus.Hyvä ylä- ja alalinja.Tasapainoiset kulmaukset.Vapaat ja sujuvat liikkeet.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU1 ROP CACIB
Koon alarajalla oleva uros.Voimakas lyhyt pää ja selvästi erottuva otsapenger.Pitkä kaula ja kiinteä selkä. Liikkuu hyvin.Voimakas
luusto.Tasapainoiset kulmaukset. Mahtavan paljon karvaa.Varma luonne.
Great Bernina’s Elefantti Antti FIN36113/00 VAL EH4
Suuri uros, jonka etuliikkeet tänään ovat epävakaat ja takaa erittäin ahtaat. Seisoessaan vaikuttava. Erittäin kaunis uroksen pää. Puutteellinen eturinta.
Kohtuulliset, mutta keskenään sopusointuiset kulmaukset. Erittäin kaunis turkki.
Lapinlauhan Gösta FIN27518/03 VAL ERI2 PU2 VACA
Suuri ja voimakas uros, jonka tämänhetkinen nenä- ja huulipigmentti on vajaa. Erittäin kaunis uroksen pää. Erinomainen ylä- ja alalinja. Erittäin
hyvät koordinoidut liikkeet. Erinomainen turkki.
Maroussia Othello-Octave FIN25348/00 VAL EH3
Seisoessaan kaunis uros, mutta liikkuu tänään erittäin ahtaasti takaa ja edestä sidotusti ja lyhyin askelin. Voimakas pää oikeine
yksityiskohtineen.Erittäin kaunis kaula ja takamus.Erittäin hyvä luusto.Erinomainen turkki.
Auroraboreale LOI 05/125128 JUN ERI1
Pieni mutta oikeanlainen narttu, joka liikkuu erittäin hyvin.Erittäin kaunis pää ja ilme.Oikea purenta.Oikea ylä- ja alalinja.Hyvä luusto.Sopivat
kulmaukset.Liikkuu sujuvasti, edestä ei vielä kiinteät liikkeet. Hieman meluarka.
Janipan First-Lady FIN36668/05 JUN ERI2
Ystävällinen ja eloisa narttu, jolla riittävän pyöreä kyynärvarsiluusto ja oikeat mittasuhteet. Vielä erittäin kapea takamus.Liikkuu sujuvasti ja
vapaasti.Tällä hetkellä niukka turkki.
Riccarron Noa-Noa FIN49102/05 JUN EH3
Riittävän varma narttu, jonka pään tulee vielä kehittyä.Se on tällä hetkellä kapea eivätkä pään linjat ole yhdensuuntaiset.Voimakas otsapenger.Hoikka
kaula.Ikää vastaavasti kehittynyt takapuoli.Hyvä luusto.Liikkeet ei aivan kiinteät.
Janipan Bea FIN39261/04 NUO ERI1
Ystävällinen ja varma narttu, jolla on vähän turkkia.Erittäin voimakas pää ja erinomainen saksipurenta.Erittäin hyvä kaulan pituus ja takapuoli.
Erittäin hyvät kulmaukset.Varma luonne.
Lapinlauhan Justiina FIN10057/05 NUO EH2
Ystävällinen narttu jolla erittäin hyvä ruokahalu.Elegantti pää, kaula ja erittäin selvä takaosa. Riittävän kiinteä ylälinja.Keskivahva luusto.Selvästi
painottuneet nivelet, liikkuu sujuvasti muttaa rullaa pituusakselin ympäri. Tiheä karvapeite.
Rajaköörin Ellen Elefant S62038/2004 (FIN44317/04) NUO EH3
Narttu joka voisi olla kiinnostuneempi vieraista. Erittäin hieno pää.Keskiruskeat silmät.Hyvin kehittynyt takaosa.Kaunis ylälinja. Riittävän pitkä
olkavarsi.Hyvä luusto.Etuliikkeet erittäin avoimet ja sidotut.Erittäin kaunis turkki.
Black Amiikos Weinanda Wyona FIN48558/04 AVO EH
Ystävällinen narttu, joka painaa liikaa luustonvahvuuten nähden. Erittäin narttumainen pää.Hyvä pigmentti.Hyvin lyhyt kaula.Selvästi nouseva
selkälinja.Suora takaosa.Hyvin lyhyet liikkeet.Hyvä turkki.
Goldbear’s Papaya FIN40652/04 AVO EH4
Seisoessa kaunis narttu, jonka etuosan tulisi olla kiinteämpi.Erinomainen pää ja ilme.Hyvä kaulanpituus.Hyvä luusto.Riittävän kiinteät nivelet.Hyvä
turkin pituus.
Janipan Peppi FIN41436/01 AVO ERI2 VA-SERT
Vankka narttu, taidokkaasti esitetty, kooltaan ja muodoltaan yhtä mahtava kuin urokset.Voimakas pää.Erittäin hyvä ilme.Erittäin hyvä kaula ja
takapuoli.Erittäin hyvä luusto.Liikkuu sujuvasti hyvän kontrollin ansiosta.Hyvä turkki.
Janipan Xena FIN17734/03 AVO ERI3
Terverakenteinen narttu, jonka pään ja rungon tulisi olla vankempi.Oikea purenta. Hoikka kaula ja takaosa.Keskivahva luusto.Tasapainoiset
liikkeet.Kaipaa hieman lisää itsevarmuutta.Kaunis turkki.
Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO ERI1 PN2 SERT CACIB FIN MVA
Erittäin kaunis narttu jolla on erinomainen luonne ja oikeanlainen maalaismainen kokonaiskuva. Voimaka pää.Oikea ylä- ja alalinja.Erittäin hyvä
luusto, tassut ja kulmaukset. Liikkuu kontrolloidusti ja voimakkaasti.
Janipan Pami FIN41434/01 VAL ERI1 PN3 VACA
Voimakas ja vaikuttavan kokoinen narttu, joka esittää itsensä mahtavasti. Voimakas nartun pää.Lihaksikas kaula ja takapuoli.Erittäin hyvä luusto,
tassut ja kulmaukset.Liikkuu todella voimakkaasti.Erinomainen turkki.
Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VAL ERI2 PN4
Pienehkö kompakti narttu joka liikkuu mielellään ja vapaasti.Hieno kuono-osa.Oikea ylä- ja alalinja.Erittäin hyvät mittasuhteet.Voimakas
luusto.Erinomaiset kulmaukset.Tiheä turkki.Varma luonne.
Rajaköörin Aitonainen FIN34823/98 VAL EVA
Oikenlainen narttu joka ontuu vasenta etujalkaa selvästi. Kaunis pää ja ilme. Oikeanlaiset ääriviivat ja muoto.Erittäin kaunis turkki.Liikkeitä ei voi
arvostella.
Nelisilmän Quelle FIN12707/98 VET ERI1 PN1 VSP ROP-VET
Erittäin hyvin hoidettu veteraani, joka liikkuu erinomaisesti.Kaunis pää.Riittävän leveä alaleuka. Erittäin kaunis ylä- ja alalinja.Erinomainen
muto.Liikkuu sujuvasti ja vapaasti.Erittäin hyvä etuosa.Erinomainen turkki.

