
SAVONLINNA 20060708 Marja Talvitie 

 

Alpigiano Beato Baran 13920/05  JUN ERI1 PU2 SERT 
Erittäin hyväntyyppinen, hyvä ilme, hieman liian voimakas otsa, pigmentti voisi olla parempi. 

Ikäisekseen hyvä runko, ylälinja ja kulmaukset. Hyvä häntä ja värimerkit. Liikkuu hyvin, hyvä 

karvanlaatu. 

Alpweiden Top Style 50191/04  NUO ERI1 PU3 VASERT 

Erittäin hyväntyyppinen. Oikea pään malli, saa kokonaisuutena vahvistua. Aavistuksen pitkä kuono. 

Erinomainen raajaluusto ja hyvä runko. Hyvät takakulmaukset ja häntä. Hieman niukat etukulmaukset 

ja kovin löysät kyynärpäät, joka näkyy liikkeessä. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa. Tarvitsee vielä aikaa. 

Bernoban Aapeli 25123/04  AVO EH1 

Hyväntyyppinen, hyvä pää ja ilme, otsapenger voisi olla hieman selvempi. Lyhyt olkavarsi, hyvä 

runko, kovin lyhyt ja laskeva lantio. Erinomainen karvanlaatu, kovin niukat tan-merkit rinnassa. 

Liikkuu hieman voimattomasti takaa. Hyvä luonne. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02  VAL ERI1 PU1 ROP 
Erinomaisesti liikkuva hyvin kaunislinjainen vahvaluustoinen hyväpäinen uros. Hieman niukat 

etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Erinomainen runko. Hyvä väri ja luonne. 

Alpigiano Beato Barandola 13921/05  JUN EH3 

Hyväntyyppinen, hyvä pään malli, hieman niukat etukulmaukset, löysät kyynärpäät, oikea rungon 

malli, saa vielä täyttyä. Hyvät takakulmaukset ja häntä. Hyvä karvanlaatu, mutta ei täydessä turkissa, 

hyvät värimerkit rinnassa. Hieman enemmän valkoista päässä tekisi paremman ilmeen. 

Bernissimo Allegra 15354/05  JUN EH1 

Aavistuksen lanneosaltaan pitkä, hyvätyyppinen, hyväilmeinen nuori tyttö. Hyvä ylälinja, häntä, hyvät 

takakulmaukset ja värimerkit. Liikkuu hyvin. 

Bernissimo Antonietta 15355/05  JUN EH2 

Erittäin hyväntyyppinen, niukat etu-ja takakulmaukset, hyvä pää ja ilme. Erinomainen rungon malli, 

hyvät värimerkit ja ?, saisi liikkua hieman paremmalla potkulla. 

Momandan Suhmura Santra 41547/05  JUN EH 

Hyvänkokoinen, edestä kovin niukasti kulmautunut hieman kapeapäinen tyttö. Hyvä runko, lyhyt ja 

laskeva lantio. Hyvä väri, hieman liiaksi kihartuva karva. Liikkuu kovin löysästi edestä, hieman 

töpöttäen takaa. 

Shedcape Zaida 31820/05  JUN EH4 
Hyvänkokoinen niukasti edestä ja takaa kulmautunut hieman lyhythäntäinen tyttö. Pää 

kokonaisuudessaan saisi olla leveämpi. Tarvitsee vielä kovasti aikaa valmistuakseen. Hyvä väri. 

Shedcape Zaria 31821/05  JUN EH 

Hyväntyyppinen hieman lanneosaltaan pitkä vielä kovin kevytrunkoinen tyttö. Pitkähkö kuono, hieman 

kapea kallo. Hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen karvanlaatu ja hyvät värit. Liikkuu hyvin sivulta 

katsoen, löysästi edestä. 

Hexa-Han Shapphire 17724/05  NUO ERI1 PN2 SERT 

Erinomaista tyyppiä oleva, hieman suuret ja alaskiinnittyneet korvat, otsapenger voisi olla selvempi. 

Runsaas valkoisuus naamassa pilaa ilmettä. Hyvät etu-ja takakulmaukset ja runko. Oikea karvanlaatu, 

hyvä häntä. Liikkuu hyvin. 

Riccarron Just Tiina 34141/03  AVO EH1 
Hyväntyyppinen hieman kevyt kuono ja kokoon nähden kevyt raajaluusto. Niukat etukulmaukset, 

kovin löysät kyynärpäät, joka näkyy liikkeessä. Hieman lyhyt laskeva lantio. Oikea karvanlaatu, väri 

ok. 

Shedcape Xinna 27679/04  AVO EH2 

Kookas, hieman kevytluustoinen, hieman kevyt runko. Kevyt alaleuka, hyvä ylälinja, kovin laskeva 

lantio, voisi liikkua paremmalla takapotkulla. Tänään kovin ohuessa turkissa. 

Shedcape Wenla 26635/02  VAL ERI1 PN1 VSP 

Erinomaista tyyppiä oleva hyvin liikkuva hyväpäinen narttu. Hieman niukat etukulmaukset, löysät 

kyynärpäät. Oikea karvanlaatu, mutta ei täydessä turkissa. 

Bernario Jovanka 32139/97  VET ERI1 PN3 ROP-VET 

Hyvänkokoinen erittäin hyväntyyppinen narttu, hyvä pää ja runko. Liikkuu vielä hyvin, karva ei 

parhaassa kunnossa. 


