PIELAVESI 20060827 Jari Laakso
Beneco’s Camaro 25678/05 JUN EH3
16kk. Hyvä rungon pituus. lupaava tilavuus. Kulmaukset saisi olla voimakkaammat.
Eturinta tarvitsee aikaa. Hyvä pään profiili. Niukka huulipigmentti. Oikea purenta.
Kaunis väritys. Vielä turhan niukat liikkeet.
Riccarron Occo Puco 52417/05 JUN EH2
10kk. Erinomaisen kaunis junioriluokkaan ilmoitettu superpentu. Kaunis ylälinja.
Lupaava rungon tilavuus. Erinomainen takaosan rakenne. Vielä varsin pyörivät
etuliikkeet. Kaunis pää, jossa hyvät linja. Kaunis väritys. Saa viisinkertaisen
kunniapalkinnon.
Shedcape Zarek 31818/05 JUN ERI1 PU4 VASERT
15kk. Hyvät rungon mittasuhteet. Kaunis ylälinja. lupaava rungon tilavuus. Hyvät
takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Kaunis pää, jossa jo nyt uroksen ilme.
Erinomaiset takaliikkeet. Lupaavat etuliikkeet, jotka kaipaavat eturinnan täyttymistä.
Karvapeite ei parhaimmillaan. Hyvä väritys.
Denny van’t Stokerybos 42526/05 AVO ERI1 PU2 SERT FIN MVA
2v. riittävän suuri, tasapainoisesti rakentunut nuori uros, jolla riittävät kulmaukset.
Tasapainoinen liikunta. Hyvä riittävän pitkä kuono-osa. Riittävä otsapenger. Kaunis
väritys. Liikkeet huomattavasti seisonnan yläpuolella.
Momandan Obelix. 13974/01 VAL ERI1 PU1 VSP
5v. kaunis voimakas uros, jolla erinomainen rungon tilavuus. Tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä raajojen luusto. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä pää, jossa
täyteläinen kuono-osa. Hyvä otsapenger. Erinomaiset takaliikkeet. Aavistuksen
löysyyttä etuliikkeissä.
Shedcape Wagner 26630/02 VAL ERI2 PU3
4v. kaunis voimakas uros, jolla hyvä rungon tilavuus. Riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Aavistuksen lyhyt kaula. Voimakas pää, jossa hyvä täyteläinen kuonoosa. Riittävä huulipigmentti. Hyvä otsapenger. Aavistus pehmeyttä eestaas-liikkeissä.
Riccarron Octobussy 52420/05 JUN EH1
10kk. Rungon mittasuhteiltaan feminiininen narttu. Riittävä mutta tasapainoiset
kulmaukset. Lupaava rungon tilavuus. Hyvä pää, jossa kaunis ilme. Väritys voisi olla
selkeämpi päässä. Lupaavat liikkeet.
Bernarossa Aprilia 20955/05 NUO ERI1 PN4
17kk. Kaunis nuori narttu, jolla erinomaiset liikkeet varsinkin sivusta ja takaa.
Lupaava rungon tilavuus. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen
ylälinja. kaunis pää, jossa hyvä täyteläinen kuono-osa. Hyvä pää. Hyvä väritys.
Bernissimo Allegra 15354/05 NUO ERI2
17kk. Kaunis feminiininen narttu, joka tänään hiukan pulskassa kunnossa. Riittävä
rungon tilavuus. Turhan pyörivä selkä. Riittävä raajojen luusto. Erinomaiset
kulmaukset. Kaunis pää, jossa hyvä otsapenger. Väritys, musta väri saisi olla
puhtaampi. Erinomaiset liikkeet ylipainosta huolimatta.
Eosz van’t Pachthof 11529/06 NUO ERI3
18kk. Erittäin lupaava nuori narttu, joka ei ole tänään parhaassa mahdollisessa
kunnossa. Hyvä rungon tilavuus. Liian pehmeä selkä, johon paino varmasti vaikuttaa.
Tasapainoiset kulmaukset. Kaunis pää. Erinomainen ilme. Erinomainen eturinta.
Kauniit liikkeet. Laskekaamme ylipaino omistajan ei niinkään koiran viaksi.

Yanka v.d. Hausmatt 44625/05 NUO EH4
18kk. Voimakas kaunis narttu, jolla tänään aivan liikaa elintasomakkaraa. Hyvä
raajojen luusto. Erinomainen eturinta. Hyvät etu-riittävät takakulmaukset. Voimakas
pää, jossa erinomainen kuono-osa. Liikkuu takaa turhan kapeasti. Edestä hyvin.
Bernoban Voivietävä 33429/02 AVO H
3v. pieni ylikulmautunut narttu, joka saisi esiintyä selvemmin itsevarmemmin.
Kokoonsa nähden hyvä rungon tilavuus. Hyvä kaula. Narttumainen pää, jossa hyvä
kuono-osa. Riittävä otsapenger, hyvä purenta. Kaunis väritys. Rullavan tehokkaat
liikkeet. Koira voisi reippaammin esiintyen näyttää erilaiselta.
Maroussia Aida 19384/04 AVO ERI2 PN3 VASERT
2,5 vuotta seistessä erinomaisen kaunis narttu, joka voisi esiintyä hiukan reippaammin
ja pidemmällä askeleella. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä raajojen luusto. Kaunis
pää, jossa erinomaisen täyteläinen kuono-osa. Hyvä eturinta. On ihana nähdä tämä
narttu laihtuneena.
Riccarron Hyacintti 40907/02 AVO ERI3
4 vuotta. Rullavan lyhyt tasapainoinen voimakas narttu, jolla hyvä raajojen luusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä eturinta. Hyvä pään profiili. Hyvä kuono-osa.
Riittävä huulipigmentti, riittävän tummat silmät. Tasapainoiset liikkeet.
Riccarron Kiss Kiss 43424/03 AVO ERI1 PN2 SERT
3 vuotta. Hyvä rungon pituus, erinomainen rungon tilavuus. Hyvä raajojen luusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Kaunis eturinta. Voimakas pää, jossa riittävä otsapenger,
täyteläinen kuono-osa. Hyvät takaliikkeet, edessä turhaa löysyyttä.
Ahlhöjdens Indra S55063/2003 AVO ERI4
Vajaa 3 vuotta. Hyvä rungon tilavuus. Riittävä raajojen luusto. Erinomaiset takahyvät etukulmaukset. Hyvä ylälinja. hyvä kuono-osa. Riittävä otsapenger. Hyvä
purenta. Liikkuu hyvin ja vapautuneesti omistajan sen salliessa.
Monte Rosan Olivia 37940/96 VET ERI2
10 v. mittasuhteiltaan hyvä voimakas narttu, jolla riittävät mutta hyvät kulmaukset.
Hyvä rungon tilavuus, jolla hiukan iän tuomaa painoa. Hyvä eturinta, kaunis nartun
pää. Liikkuu arvokkaasti.
Nelisilmän Quelle 12707/98 VET ERI1 PN1 ROP ROP-VET
8,5 v. erittäin kaunis tasapainoisen liioittelematon narttu, jolla kaunis ylälinja.
erinomaiset taka-hyvät etukulmaukset. Hyvä rungon tilavuus. Erinomainen pää.
Erinomaiset liikkeet.

