IMATRA 20060812 (K) Maret Kärdi, Viro
Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 JUN EH1
Vuoden ikäinen erittäin hyväntyyppinen vahvaluustoinen ja hyvin kehittynyt
junioriuros. Oikeanmallinen ilmeikäs pää. Tummat silmät. Erinomainen hampaisto.
Oikea-asentoiset ja muotoiset korvat. Hyvä kaula ja kiinteä ylälinja. tilava runko.
Riittävästi kulmautunut edestä. Pihtikintereinen liikkeessä ja seistessä. Voimakkaasti
uloskääntyneet takakäpälät. Yleisvaikutelmaa pilaa ylöskiinnittynyt ja kärjestä sivulle
kääntynyt häntä, sekä lanneosassa turhan kihara karva. Täyteläiset värimerkit.
Bernarossa Bono 42111/05 JUN EH2
Vuoden ikäinen hyvätyyppinen sopusuhtainen ja vahvaluustoinen junioriuros, jolla
ikäisekseen vähän kehittynyt rintakehä. Oikeamallinen pää, tummat silmät ja vahva
kuono-osa. Hyvin niukka tasapurenta. Hyvä kaula, ylälinja ja lantiorakenne. Oikeaasentoiset hyvin kulmautuneet raajat. Vetävät liikkeet. Täyteläiset värimerkit.
Karvapeite ei aivan parhaassa kunnossa.
Shedcape Zarek 31818/05 JUN H
14kk. Sopivaa rotytyyppiä edustava. Hyvän kokoinen ja vahvaluustoinen junioriuros.
Kokonaiskuvaa pilaa pystyhkö ja hyvin kapea etuosa. Oikeamallinen pää. Tummat
pienehköt silmät. Hieman matalalle sijoittuneet korvat. Lyhyehkö kaula
kokonaisuuteen verrattuna. Vahva ylälinja. oikea hännänkiinnitys. Erinomaiset
takakulmaukset ja takaliikkeet. Jäykähkö etuaskel. Oikealaatuinen, mutta niukka
kesäturkki. Täyteläiset värimerkit.
Bernarossa Armando 20952/05 NUO T
17kk. Riittävän rodunomainen, mutta kevytluinen ja hentorakenteinen. Oikeamallinen
kallo-osa. Oikeanpituinen, mutta kapea ja heikko kuono-osa. Vaaleahkot silmät. Hyvä
hampaisto. Eloisat hieman matalalle kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula, kiinteä ylälinja.
hyvä lantionrakenne. Rintakehässä puuttuu tilavuus ja syvyys. Pysty olkavarsi.
Etuasentoinen lapa sekä sisäänpäin tunkeutuvat kyynärpäät antavat jäykän lyhyehkön
ja ulkokierteisen etuaskeleen. Riittävät takakulmaukset. Pehmeähkö ranteista. Hyvä
karvanlaatu, mutta niukka tänään. Hyvät värimerkit ja ystävällinen luonne.
Pemar’in Naughtyboy 36252/04 AVO T
Hyvätyyppinen riittävänkokoinen ja sopusuhtainen 2v 2kk vanha uros.
Oikeanmallinen ilmeikäs pää. Keskitummat oikeanmuotoiset silmät. Hyvät korvat.
Hieman haalistunut kirsupigmentti. Hyvä kaula, säkä ja selkä. Pitkähkö lanneosa,
lyhyt ja vaakasuora lantio ja korkealle kiinnittynyt häntä. Seistessä sopivasti
kulmautuneet raajat, mutta liikkeessä oikein löysät nivelet. Taipumus kintereen
ylilyöntiin. Jäykät ja ulkokierteiset etuaskelet. Hyvin pehmeät ranteet. Oikealaatuinen
riittävän runsas turkki. Hyvät värimerkit. Ei aivan terveet liikkeet.
Bernarossa Aprilia 20955/05 NUO EH1
17kk. Sopusuhtainen sopivatyyppinen keskivahvalla luustolla ja rodunomaisesti
liikkuva nuori narttu. Kapeahko pää ja suurehkot korvat pilaavat yleisvaikutelman.
Hyvä kaula, ylälinja ja erinomainen lantiorakenne. Riittävän tilava runko. Hyvät
kulmaukset. Hieman löysät kyynärpäät. Raajaluusto saisi olla vahvempi. Hyvät
värimerkit. Suhteellisen selväpiirteinen risti rinnassa. Oikealaatuinen riittävän tiheä
karvapeite, ei vielä täysin valmis.
Funatic Versace 32300/04 AVO ERI1 PN1 SERT ROP RYP4
2-vuotias erittäin hyvää rotutyyppiä edustava keskivahvalla luustolla.
Vahvarakenteinen, silti hyvin narttumainen sopusuhtainen narttu. Oikeamallinen pää.
Hyvät korvat ja keskitummat silmät. Hieman haalistunut kirsupigmentti. Hyvä kaula,
runko, lantio. Sopivasti kulmautunut edestä. Hieman liikaa takaa. Lämminsävyiset

siirtomerkit. Hyvin niukat valkoist värimerkit. Turhan aaltoileva karvapeite ja aivan
upeat liikkeet.
Maroussia Aida 19384/04 AVO EH2
2,5 vuotias hyvää rotutyyppiä edustava vahvaluustoinen sopusuhtainen narttu.
Oikeamallinen pää. Keskitummat silmät. Oikea-asentoiset korvat. Hyvä kaula ja
kiinteä ylälinja. tilava runko. Oikeamallinen lantio. Pystyhkö olkavarsi antaa lyhyen
etuaskelen. Sopivat takakulmaukset. Löysähköt takakäpälät, samoin ulkokierteiset.
Erinomainen turkin laatu. Kirkkaat riittävän symmetriset värimerkit. Rodunomaiset
liikkeet takaa katsottuna. Erinomainen luonne.
Riccarron Just Tiina 34141/03 AVO H
Kevytluustoinen pitkätekoinen 3v narttu. Oikeamallinen kallo-osa. Kevyehkö
alaleuka. Haalistunut kirsupigmentti. Suurehkot matalalle kiinnittyneet korvat.
Lehyehkö kaula. Eteensijoittunut lapa korostaa kaulan lyhyyttä ja rungon pituutta.
Etuasentoiset eturaajat. Hyvä lanne ja lantio. Oikeat kulmaukset edestä, liikaa
kulmautunut takaa. Epätasapainoiset liikkeet lyhyen etuaskelen ja pitkän takapotkun
takia. Pehmeähkö karvapeite. Sopivat värimerkit. Hyvä kiltti luonne.

