20060702 PORI Blaz Cavcic, Slovenia
Alppimajan Saska 16307/05 JUN ERI3
Iso ja vahva uros, erinomainen tyyppi, erittäin hyvä maskuliininen pää, hyvä kaula, ylälinja ja runko,
etu-ja takakulmaukset hiukan liian avoimet, liikkeet tarpeeksi vahvat ja tasapainoiset.
Black Indira’s Xander 36938/05 JUN EH
Erittäin vahva hyvänkokoinen uros, vahva maskuliininen pää, kompakti pää, runko kesken kehityksen
ja pitkä lanneosaltaan, hyvät kulmaukset, liikkeessä löysät kyynärpäät, ei vielä tarpeeksi tasapainoinen.
Black Indira’s Xavier 36937/05 JUN EH
Hyväntyyppinen keskikokoinen uros, ei vielä kehätottumusta. Hiukan lyhyt pää tarvitsee vielä kehittyä.
Ylälinja vielä melko epästabiili ja köyristää lannetta, haluaisin hiukan pidemmät etujalat, hyvät
kulmaukset, liikkeessä vielä menee maata kohti ja ei vielä tarpeeksi vapaa.
Fridkullas Triumph 26045/05 JUN ERI 1
Erinomaisen tyyppinen hyvänkokoinen, erittäin hyvä pää ja ilme, turkki hiukan kihara jossain kohdin,
hännässä ei tarpeeksi turkkia, erinomainen ylälinja, kulmaukset ja liikkeet.
Life Spring’s Fenrocci 24498/05 JUN EH4
Iso ja vahva uros, oikeanmuotoinen pää, valkoiset värimerkit päässä ovat liian isot ja ? ja rajalla
kuonon toisella puolella, erinomainen ylälinja ja runko, hyvin kulmautunut, tehokkaat liikkeet eivät
vielä ihan koordinoidut.
Plaudite Great Vagabond 34287/05 JUN ERI2
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, erittäin hyvä maskuliininen pää, turkki hiukan ruskehtava,
erinomainen ylälinja ja runko, hyvät kulmaukset, takajalat hiukan ulospäin kiertyneet seistessä ja
liikkeessä, tehokkaat liikkeet, hiukan löysät kyynärpäistä.
Black Indira’s Viljami 49304/04 NUO ERI2
Keskikokoinen uros, oikea pää, keskipituinen kaula, hyvä ylälinja, vahva runko, hiukan lyhyet etujalat,
hyvät kulmaukset ja liikkeet.
Bollbölen Fransiskus 42716/04 NUO ERI1
Iso ja vahva uros, oikea maskuliininen pää, hyvä kaula, ylälinja ja runko, hyvät kulmaukset, seisoo
hiukan pystyssä, hyvin koordinoidut liikkeet.
Berndante Chocco 39235/03 AVO ERI4
Iso ja vahva uros, erittäin hyvä tyyppi, vahva maskuliininen pää, jossa erinomainen ilme, hyvä kaula ja
ylälinja, massiivinen runko, hyvät kulmaukset ja liikkeet hiukan löysät kyynärpäät.
Cei-Cei Adrian 38985/01 AVO ERI
Keskikokoinen erittäin massiivinen uros, vahva maskuliininen pää, jossa erittäin ? valkoista, lyhyt
vahva kaula, hiukan pehmeä ylälinja, massiivinen runko, seisoessa hiukan lyhytjalkainen, liikkuu
tehokkaasti hiukan leveästi kyynärpäistä.
Crak van’t Pachthof 18585/04 AVO ERI
Keskikokoinen erinomaisentyyppinen, erittäin hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, turkki paikoin
hiukan kihara, toivoisin hiukan syvemmän rintakehän, erinomaiset kulmaukset ja liikkeet.
Hexa-Han Pasifax 20787/03 AVO ERI
Hyvät mittasuhteet omaava uros, erinomainen pää, vankka kaula, oikea ylälinja ja runko, korkea
hännänkanto liikkeessä, oikeat kuolmaukset, tehokkaat liikkeet, hiukan löysät edestä.
Hexa-Han Pax 20788/03 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi, iso uros, oikea pää, kallo voisi olla isompi verrattuna kuonon kokoon,
erinomainen ylälinja ja runko, oikeat kulmaukset, tehokkaat liikkeet hiukan edestä löysät.
Hexa-Han Robbie Ruben 27037/04 AVO ERI2 VASERT
Erittäin hyvä tyyppi, hiukan rauhaton kehässä, erittäin hyvä pää, vankka kaula, oikea ylälinja ja runko,
erinomaiset kulmaukset, isot ja raskaat korvat, osittain leikkaava purenta, liikkeessä korkea
hännänkanto, sujuvat liikkeet.
Maroussia Zupreme-Zidney 16644/04 AVO ERI
Erittäin hyväntyyppinen uros, erittäin hyvä maskuliininen pää, vankka kaula, hyvä ylälinja ja runko,
erinomaiset kulmaukset, tehokkaat liikkeet.
Odin 4 av Hennumkroken VAL ERI3 PU4
Erinomiasen tyyppinen uros, erittäin hyvä pää, P2 puuttuu alaleuasta, vankka kaula, erinomainen
ylälinja ja runko, seistessä välikämmenet liian pystyt, hyvät kulmaukset ja liikkeet.
Riccarron Lucky Luke 19275/04 AVO ERI 1 PU2 SERT FIN MVA
Iso ja vahva uros, oikea maskuliininen pää, tasapurenta, toivoisin tasaisemman kallon, hyvä kaula,
ylälinja ja runko, häntä kiertynyt ja korkealla liikkeessä, hyvin kulmautunut, tehokkaat sujuvat liikkeet
hiukan löysä edestä.

Bernerdalens Quattro 12601/04 VAL ERI2 PU3
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, vahva luusto, oikea maskuliininen pää, erinomainen kaula ja ylälinja,
runko hiukan pitkä lanneosastaan, erinomaiset kulmaukset ja liikkeet.
Maroussia Sidney 33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomaista tyyppiä, iso ja vahva, erittäin hyvä maskuliininen pää, erinomainen kaula, ylälinja ja
runko, oikea turkin väri ja laatu, erinomaiset kulmaukset ja liikkeet.
Alte Sage Cavillaca 30653/05 JUN EH4
Hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu, pää hyvänpituinen mutta täytyy täyttyä silmien alta, hyvä kaula,
ylälinja ja runko, eturaajat vielä kehittymässä, seisoo oikea etujalka pystyssä ei tarpeeksi taipunut tassu,
hyvät takakulmaukset, tehokkaat liikkeet ei vielä täysin koordinoidut.
Piharinteen Tosca 30479/05 JUN EH3
Hyvä tyyppi ja koko, vielä kehittymässä, erittäin hyvä narttumainen pää, ylälinja kaareutunut lanteen
yli erityisesti liikkeessä, kulmaukset vielä hiukan avoimet, seisoo liian kapeasti edestä ja liikkeessä
löysät kyynärpäät.
Valkeakoivun Delightful 28035/05 JUN ERI1 VASERT
Keskikokoinen narttu, kallon tulee vielä tasoittua mutta hyvä ilme, keskimittainen kaula, oikea ylälinja,
vahva runko, toivoisin hiukan pidemmät etujalat ja tiiviimmät kyynärpäät, tehokkaat liikkeet.
Vinkizz Kiss Me 50196/05 JUN ERI2
Keskikokoinen narttu, jolla pää vielä aika kapea, hiukan lyhyt kaula, hyvä ylälinja ja runko,
etukulmaukset hiukan avoimet, hiukan löysät kyynärpäät, tehokkaat liikkeet.
Cirikit Laura Biaglotti 45054/04 NUO ERI1
Erittäin hyvä tyyppi, keskikokoinen, oikea narttumainen pää, hyvä kaula, ylälinja ja runko, erinomaiset
kulmaukset, liikkeet tehokkaat hiukan löysät kyynärpäät.
Alte Sage Bestla 26107/04 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, oikea narttumainen pää, erinomainen kaula, ylälinja ja runko,
erinomaiset kulmaukset ja liikkeet.
Fridkullas Rhonda 12654/03 AVO ERI
Erittäin hyvä tyyppi, keskikokoinen pää liikaa valkoista pään toisella puolella, keskivahvuinen kaula,
vahva runko, tehokkaat liikkeet, hyvät kulmaukset , hiukan löysä edestä.
Gristan Cantana 32693/02 AVO ERI4
Iso ja vahva narttu, erittäin hyvä pää, hiukan pehmeä ylälinja, hyvät kulmaukset, etujalat lyhyemmät,
liikkeet tehokkaat hiukan löysät edestä.
Maroussia Adelheid 19388/04 AVO ERI1 PN2 SERT
Erinomainen tyyppi, oikea narttumainen pää, erinomainen kaula, ylälinja ja runko, hyvät kulmaukset ja
liikkeet hiukan löysät edestä.
Maroussia Zina Zaphir 16643/04 AVO ERI2
Iso ja vahva narttu, hiukan kapea kuono, keskimittainen kaula, hyvä ylälinja, raskas runko, oikeat etuja takakulmaukset, tehokkaat liikkeet, korkea hännänkanto, hiukan löysät kyynärpäät.
Maroussia Verdina 23138/03 VAL ERI
Erittäin hyvä tyyppi, narttumainen pää, erinomainen kaula, ylälinja ja runko, kantaa häntänsä
korkeammalla liikkeessä, hyvät kulmaukset, sujuvat liikkeet, hiukan löysät kyynärpäät ja epävakaa
oikea välikämmen.
Amoroosa 19108/01 VAL ERI1 PN1 VSP
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, erittäin hyvä narttumainen pää, erinomainen kaula, ylälinja ja runko,
hyvät kulmaukset, vahvat tassut, erinomaiset liikkeet hiukan löysät kyynärpäät.
Black Indira’s Kizzmotar 41793/00 VAL ERI4
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, narttumainen pää hyvä ilme hiukan kapea kallo, erinomainen kaula,
ylälinja ja runko, erinomaiset kulmaukset, tehokkaat liikkeet hiukan löysä edestä.
Cei-Cei Ancelina 38986/01 VAL ERI
Erittäin hyvä tyyppi, keskikokoinen, erittäin hyvä narttumainen pää, ei kovin vahva pigmentti huulissa,
keskimittainen kaula, hyvä ylälinja ja runko, hyvät kulmaukset ja tehokkaat liikkeet.
Maroussia Prada-Prinzessa 30077/00 VAL ERI3
Erinomainen tyyppi, erittäin hyvä luonne, erinomainen pää ja ilme, oikea ylälinja ja runko, erinomaiset
kulmaukset ja liikkeet.
Riccarron La Fayette 19280/04 VAL ERI2 PN3
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula, ylälinja ja runko, erinomaiset
kulmaukset ja liikkeet.

