HELSINKI 20060902 Kirsti Louhi

Berndante El-Ciril 33269/05 JUN EH3
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros. Rinnan syvyys riittävä, saa kyllä vielä
täyttyä. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä ylälinja. Leveä reisi. Pitkähkö kuono muuten
hyvä pää. Oikea purenta. Hieman pyöreät silmät, jotka voisivat olla tummemmat.
Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin ja hieman kapeasti selkä elää liikkeessä. Hyvin
asettunut häntä. Seistessä hieman takajalat pihdissä. Melko hyvä karvapeite.
Fridkullas Triumph 26045/05 JUN EH1
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori uros, jolla melko hyvä pää. Oikea
purenta. Tummat silmät. Ruusunpunainen suu. Kaula voisi olla pidempi. Hyvin
asettuneet korvat. Hyvä ylälinja. riittävä rinnan syvyys. Hieman lyhyt häntä. Avoin
takaliike. Kaarevat kylkiluut. Karva ei tänään parhaassa mahdollisessa kunnossa.
Hyvä pitkä sivuaskel. Erinomainen luonne.
Maroussia Dagobert 37092/05 JUN EH2
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla melko hyvä pää. Hieman nouseva
kirsu. Niukka purenta. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä ylälinja. silmät voisivat olla
tummemmat. Leveä reisi. Rinnan syvyys riittävä. Saisi olla kulmautunut edestä
paremmin. Liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti, edestä löysin kyynärpäin. Liikkeessä
iloinen häntä.
Black Indira’s Rafter 32583/03 AVO H
Vahvaluustoinen selvän sukupuolileiman omaava uros, jolla kaunisilmeinen pää.
Kaula saisi olla pitempi. Hyvä ylälinja. pyöreä rintakehä. Riittävä rinnansyvyys. Koira
liikkuu leveästi edestä löysin kyynärpäin. Takaliike hieman kinnerahdasta. Selkä elää
liikkeessä. Seistessä kinner menee yli. Koira voitaisiin esittää kevyemmässä
kunnossa. Hyvä väritys. Melko hyvä karvanlaatu.
Bollbölen Forrest Gump 42719/04 AVO T
Kokoonsa nähden riittävän luuston omaava uros, jonka sukupuolileima ei aivan selvä.
Sekä seistessä että liikkeessä antaa matalan vaikutuksen. Saisi olla kulmautunut
paremmin sekä edestä että takaa. Turkki ei tänään aivan näyttelykunnossa, laatu
melko kuiva. Kokonaisuutena rintakehä aika kapea kuitenkin koira liikkuu edestä
leveästi ja löysästi takaa kinnerahtaasti. Melko hyvät pään mittasuhteet. Oikea
purenta. Suun pigmentti voisi olla parempi.
Bollbölen Fransiskus 42716/04 AVO H
Pitkärunkoiselta vaikuttava uros, jolla kokoonsa nähden riittävä luuston vahvuus.
Melko hyvä pää. Kaula voisi olla jalompi. Hyvin asettuneet korvat. Oikea purenta.
Maksan ruskea kirsu. Rintakehä saisi olla täyteläisempi. Pitkähkö lanneosa.
Liikkeessä iloinen häntä. Melko hyvä karvanlaatu. Erinomainen luonne. Koira liikkuu
leveästi edestä löysin kyynärpäin, takaa kinnerahtaasti.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PU2
Hyväntyyppinen uros, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää, oikea purenta. Kaula
voisi olla pidempi. Silmät voisivat olla tummemmat. Suu voisi olla paremmin
pigmentoitunut. Hyvä rintakehä. Liikkuu hieman löysästi edestä. Hyvä väritys. Voisi
olla kulamutunut paremmin edestä. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu pitkällä sivuaskeleella
rodunomaisesti.
Maroussia Brad-Einarsson 29339/04 VAL EH3
Hyväntyyppinen uros, jolla riittävä luuston vahvuus. Hyvä pää, oikea purenta.
Ruusunpunainen suu. Riittävä rinnan syvyys. Runko saisi vielä täyttyä. Saisi olla

kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Liikkeessä selkä elää ja koira antaa
notkoselkäisen vaikutuksen. Melko hyvä karvanlaatu, erinomainen luonne.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI1 PU1 VSP
Hyväntyyppinen kookas uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Melko hyvä pää,
suurehkot korvat. Saisi olla kulmautunut edestä. Hyvä rintakehä sekä syvyys että
kaarevuus. Hyvät kulmaukset takana. Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, selkä
elää liikkeessä. Melko hyvä karvanlaatu. Hyvä väritys.
Astana 48537/05 JUN EH3
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori nainen, jolla melko hyvä pää. Oikea
purenta. Ylälinja ei aivan korrekti. Liikkeissä perä nousee. Saisi olla kulmautunut
paremmin edestä. Luisu lantio, alhainen hännänkiinnitys. Sidotut takaliikkeet. Koira
liikkuu edestä löysin kyynärpäin. Tarvitsee aikaa. Hieman pehmeä karva.
Maroussia Enya-Edelina 10620/06 JUN EH2
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Melko hyvä pää, hyvä sukupuolileima.
Hyvä rinnansyvyys. Ylälinja ei aivan korrekti kehityksen tässä vaiheessa. Riittävät
kulmaukset takana. Edestä voisi olla kulmautunut paremmin. Melko hyvä karvan
laatu, hyvä väritys. Oikea purenta. Selkä elää vielä liikkeessa.
Maroussia Esprit 10621/06 JUN EH1
Hyväntyyppinen nuori nainen, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet
korvat. Hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, saisi olla kulmautunut paremmin kuin myös
takaa. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin ja selkä elää liikkeessä.
Hyvä sivuaskel.
Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 NUO EH1
Matalaraajaiselta vaikuttava, vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä pää, niukka purenta.
Saisi olla kulmautunut edestä paremmin. Hyvä ylälinja. pitkähkö lanneosa. Hyvät
kulmaukset takana. Liikkuu edestä leveästi. Melko hyvä karvanlaatu. Hyvä luonne.
Maitotytön Usva 15960/05 NUO EH2
Kokoonsa nähden riittävän luuston omaava narttu, jolla voimakas pää. Oikea purenta.
Hyvin asettuneet korvat. Hyvä rinnan syvyys. Saisi olla kulmautunut paremmin,
eturinta puuttuu. Hieman pehmeät ranteet. Selkä elää liikkeissä ja liikkeissä iloinen
häntä. Sidotut takaliikkeet. Pitkähkö lanneosa. Hyvä karvanlaatu. Perä nousee
liikkeessä.
Berndante Dibienne 31862/04 AVO H
Riittävän luuston omaava, raskasrakenteinen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea
purenta. Pyöreähköt silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Saisi olla kulmautunut
paremmin edestä ja takaa. Voimakas rintakehä. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä.
Hyvä karvanlaatu. Koira liikkuu edestä melko leveästi. Koira esitetään tänään aivan
liian lihavassa kunnossa eikä kanna massaansa.
Goldbear’s Primrose 40653/04 AVO ERI1 PN4 SERT
Hyväntyyppinen, vahvaluustoinen narttu, jonka kallo voisi olla leveämpi. Oikea
purenta. Hyvä ylälinja. riittävät kulmaukset. Hyvä rintakehä, selkä elää liikkeissä.
Koira liikkuu pitkällä askeleella. Kauniit käpälät, hyvä luonne.
Gristan Xiamen 26302/99 AVO EH2
Melko hyväntyyppinen narttu, jonka luusto saisi olla vahvempi. Pitkähkö lanneosa.
Hyvä leveä reisi, hieman lyhyt olkavarsi. Melko hyvä pää, silmät saisivat olla
tummemmat. Hyvä väritys. Oikea purenta. Koira liikkuu edestä leveästi, takaa
kinnerahtaasti. Karva ei tänään näyttelykunnossa. Erittäin nuorekas ikäisekseen.
Amoroosa 19108/01 VAL EH4
Vahvaluustoinen, raskasrakenteiselta vaikuttava narttu, jolla melko hyvä pää, turhan
vaaleat silmät. Kaula voisi olla jalompi. Melko hyvä karvanlaatu. Saisi olla

kulmautunut edestä paremmin. Selkä elää voimakkaasti liikkeissä. Koira liikkuu takaa
kinnerahtaasti, edestä leveästi. Iloinen häntä liikkeissä.
Bernario Violetta 45732/03 VAL ERI3 PN3
Hyväntyyppinen, vielä hieman kevytrakenteinen narttu. Melko hyvä pää. Oikea
purenta. Hyvä ylälinja. Saisi olla kulmautunut edestä paremmin. Hyvä suun pigmentti.
Hyvä rungon mittasuhteet. Liikkuu edestä hieman löysästi, sivusta pitkällä askeleella.
Maroussia Prada-Prinzessa 30077/00 VAL ERI1 PN1 ROP
Hyväntyyppinen, selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla hyvä pää, turhan
vaaleat silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. saisi olla kulamutunut edestä
paremmin. Liikkuu sivusta pitkällä askeleella, hyvä karvanlaatu.
Riccarron Gold Fever 29999/01 VAL ERI2 PN2
Vahvaluustoinen, selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla hyvät rungon
mittasuhteet. Saisi olla kulmautunut edestä paremmin. Hyvä rinnansyvyys. Hyvä
ylälinja. voimakkaat takakulmaukset. Hyvä karvapeite. Liikkuu takaa varvasahtaasti,
edestä leveästi.
Xara van de Klaverhoeve 13345/99 VET H
Korkearaajaiselta ja ilmavalta vaikuttava veteraani, jolla pitkähkö kapea pää. Kapea
rintakehä. Ylälinja ei aivan korrekti. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että
takaa. Ikä näkyy liikkeissä. Melko hyvä karvanlaatu. Tummat silmät, jotka hieman
pyöreät. Hyvä suun pigmentti. Liikkuu korkealla etuaskeleella, takaa ahtaasti.

