KOUVOLA 20060819 (K) Taina Nygård
Beneco’s Caro 25679/05 JUN ERI1 PU4 VASERT
Hyvä tyyppi. Voimakas uroksen pää. Purenta ok. Oikeat pään mittasuhteet. Hyvin
kehittynyt runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja rintakehä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, mutta hieman epävakaasti takaa. Kantaa häntää turhan korkealla
liikkeessä. Turkki ei parhaassa näyttelykunnossa.
Plaudite Great Vagabond 34287/05 JUN EH2
Hyvä koko. Vielä kevyt juniori. Hyvät silmät ja ilme. Pää saa vielä kehittyä
urosmaisemmaksi. Vielä riittävä luusto. Hieman painuneet välikämmenet. Rintakehä
saa vielä täyttyä. Hyvä ylälinja. liikkuu hieman jäykästi takaa ja kintereet antavat
periksi. Etuliikkeet vielä heiluvat. Hyvä väritys.
Alpweiden Top Style 50191/04 NUO H
21kk. Hieman löysässä kunnossa esitetty. Kauttaaltaan kapeahko pää. Hieman suuret
ja avoimet silmät. Tasapurenta. Alakulmahammas painuu yläikeneen. Suora olkavarsi
ja pystylapa. Eturaajat tulisi olla suoremmat. Hyvä vankka runko ja luusto. Liikkuu
hyvällä sivuaskeleella, mutta edestä kovin heiluen. Esiintyy hyvin. Palkintosija johtuu
ilmeestä ja hampaista.
Antton 28049/03 AVO H
Hoikassa kunnossa esitetty. Hyvänkokoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Kuonoosa saisi olla aavistuksen täyteläisempi. Hyvä kallo-osa, purenta ja silmät. Etuosa saisi
olla paremmin kulmautunut ja eturinta kehittyneempi. Runko saisi olla tiiviimpi ja
rintakehä tilavampi. Liikkuu ahtaasti takaa ja kovin lyhyellä taka-askeleella sekä
leveästi edestä. Takaosa tarvitsee paljon lisää voimaa. Kesäkarvassa. Esiintyy hyvin.
Maroussia Chrysler-Cowboy 45493/04 AVO ERI2 PU2 SERT
Erittäin hyväntyyppinen kokonaisuus. Oikeat pään mittasuhteet. Kaunis ilme. Hyvät
silmät ja purenta. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä rintakehä. Luusto voisi olla
vankempi. Hyvät etukulmaukset, erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella. Hyvä turkki ja väritys.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI2 PU3
Erinomainen tyyppi. Ryhdikäs uros, joka tänään tosin hieman löysässä kunnossa.
Toivoisin voimakkaamman kuono-osan. Hyvä purenta. Hieman avonaiset silmät.
Erinomainen rintakehä. Hyvät kulmaukset. Erinomainen luusto. Liikkuu hyvällä
askelpituudella ja varsin sujuvasti myös edestä. Etukäpälissä saisi olla valkoista väriä.
Selkä rullaa liikkeessä.
Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI1 PU1 VSP
Erinomainen tyyppi. Oikein hyvä uroksen pää, jossa pigmentti saisi olla tummempi.
Tilava vankka runko. Hieman pysty olkavarsi. Erinomainen luusto ja takaosa. Liikkuu
erinomaisella sivuaskeleella. Etuliikkeet saisivat olla paremmat. Selkä rullaa
liikkeessä. Erinomainen turkki ja väritys.
Bernario Wilhelma 24842/05 JUN ERI1
Pentumaisesti käyttäytyvä. Erinomaista tyyppiä oleva juniori. Oikeat mittasuhteet.
Erinomainen ilme. Oikeamallinen pää. Hyvä purenta. Tasapainoisesti kehittynyt.
Sopiva luusto. Erinomaiset käpälät. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut.
Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu sujuvasti. Turkki ei parhaassa näyttelykunnossa.
Lupaava kokonaisuus.
Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 NUO ERI1
Hyvä tyyppi ja koko. Erinomainen ilme. Hieman lyhyt ja syvä kallo-osa. Hyvä kuonoosa. Tilava rintakehä. Hyvä eturinta. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvä vahva taka-

osa. Liikkuu hyvällä työnnöllä, mutta edestä hieman leveästi. Erittäin hyvä tan-väri.
Esiintyy mallikkaasti.
Berntiers Dark Breeze 13658/06 NUO H
Hieman epävarmasti käyttäytyvä. Mittasuhteiltaan pitkänomainen. Suurehkot,
pyöreähköt silmät. Hyvät pään mittasuhteet. Toivoisin hieman kuivemman pään ja
kuono-osaan enemmän valkoista. Erinomainen luusto. Hieman painuneet ja ulospäin
kääntyneet välikämmenet. Hieman pysty olkavarsi. Lanneosa saisi olla lyhyempi.
Erinomainne rintakehä. Saisi liikkua tehokkaammalla taka-askeleella. Etuliikkeet
kovin heiluvat ja ranteet löpsyy. Erinomaiset käpälät. Kaunis tan-väri. Selkä painuu
liikkeessä. Tasapurenta.
Metsäpirtin Amoroso 48633/04 NUO EH2
Hieman ujosti käyttäytyvä. Erinomaiset silmät ja ilme. Voimakas otsapenger. Kuonoosa voisi täyteläisempi ja voimakkaampi alaleuka. Hieman suuret korvat. Hyvä tilava
runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta. Liikkuu hieman jäykällä taka-askeleella.
Edestä kyynärpäät ulkona ja ranteet sisäänpäin. Erinomainen turkki ja väritys. Leveä
läsi ja pieni niskaläikkä.
Bernario Veronia 45731/03 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis ilme. Hyvät silmät. Melko voimakas otsapenger.
Hyvä kuono-osa. Etuasentoinen lapa ja pysty olkavarsi. Erinomainen runko ja luusto.
Hyvä ylälinja. vankka takaosa. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, takaa ahtaasti ja
veltoin kinterein. Voisi olla tiivimmässä kunnossa. Kaunis turkki ja väri.
Caida 38040/00 AVO H
Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty. Kevytrakenteinen narttu. Hieman epävarma
käytös. Hyvä ilme ja silmät. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Pitkä ja kapea pää.
Etuasentoinen lapa, pysty olkavarsi. Litteä rintakehä. Kauttaaltaan kapea runko. Saisi
olla voimakkaammat takaraajojen kulmaukset. Liikkuu lyhyellä askeleella. Lanneosa
voisi olla lyhyempi. Lyhyt jyrkkä lantio. Kantaa häntää lippuna. Hyvä turkki ja väri.
Funatic Versace 32300/04 AVO ERI1 PN2 SERT
Erinomainen tyyppi ja koko. Erinomaiset pään mittasuhteet. Vähän pyöreät silmät.
Hyvä purenta. Ryhdikäs narttu. Hyvä ylälinja ja alalinja. Erinomainen luusto ja
käpälät. Erinomainen voimakas takaosa. Liikkuu hyvällä työnnöllä ja erinomaisella
askelpituudella. Niukka läsi. Erittäin tasapainoinen kokonaisuus. Esiintyy
mallikkaasti.
Riccarron Just Tiina 34141/03 AVO ERI2 PN3 VASERT
Erinomainen tyyppi ja koko. Toivoisin vankemman kuono-osan. Suurehkot korvat.
Riittävä luusto. Hyvä eturinta. Erinomainen runko ja rintakehä sekä takaosa. Etuosa
pitäisi olla paremmin kulmautunut. Liikkuu edestä löysästi. Sivusta liikkuu
erinomaisella askelpituudella ja tehokkaasti. Kesäkarvassa. Ryhdikäs kaunis
kokonaisuus.
Amoroosa 19108/01 VAL ERI3
Löysässä kunnossa esitetty 5-vuotias narttu. Erinomainen kuono-osa, silmät ja ilme.
Erinomainen runko. Selkälinja saisi olla tiiviimpi. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvät
takakulmaukset. Lyhyt häntä. Liikkuu kovin leveästi edestä, hyvällä sivuaskeleella.
Olisi edukseen hoikemmassa ja tiiviimmässä kunnossa. Erinomainen väritys ja hyvä
karva.
Bernario Violetta 45732/03 VAL ERI2 PN4
Erinomainen tyyppi. Kaunis ilmeikäs nartun pää. Erinomainen kuono-osa. Hyvät
silmät ja korvat. Erinomainen luusto ja käpälät. Tilava rintakehä. Hoikassa kunnossa.
Toivoisin paremmat eturaajojen kulmaukset. Liikkuu hyvin, varsin sujuvasti myös
edestä. Tasapainoinen kokonaisuus.

Riccarron Just Gold 34138/03 VAL ERI1 PN1 ROP
Erinomainen kokonaisuus. Hurmaava nartunpää, jossa suurehkot korvat. Kaunis
ylälinja. tasapainoiset kulmaukset. Hyvä tilava rintakehä. Hyvä eturinta. Erinomainen
luusto ja käpälät. Hyvä leveä takaosa. Liikkuu oikein tehokkaalla askeleella.
Erinomainen turkki ja väri. Ilo silmälle.
Zandrina’s Hedda 21315/02 VAL ERI4
Voimakasrunkoinen narttu, jolla kapeahko pää. Kuono-osa saisi olla voimakkaampi.
Lyhyt olkavarsi ja pysty lapa. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Erinomainen luusto.
Tänään löysässä kunnossa. Saisi liikkua pidemmällä taka-askeleella. Vaaleahko tanväri. Hyvä vahva runko. Hyvät takakulmaukset.

