ECKERÖ KV 20062309 HARRY TAST
Bernerdalens Suzuki S59880/2004 AVO ERI1 PU1 ROP SERT CACIB
Erittäin tasapainoinen, vahva 2v uros jolla oikeat mittasuhteet ja hyvä luusto. Hyvinmuotoutunut urosmainen pää kauttaaltaan
hyvinrakentunut. Selästä hieman laineikas turkki. Hyvät värimerkit, hyvä askelpituus, vielä hieman löysä edestä. Erinomainen.
Zandrina’s Quite a Man S50815/2004 AVO EH2
Vielä kevyt ja keskeneräinen 2v uros. Hyvä pään profiili. Vaaleat silmät. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvät kulmaukset mutta luustoa
saisi olla enemmän. Kauniit värimerkit. Liikeet eivät ole vielä tasapainossa. Liikkuu mielellään korkein etuaskelin.
Disco Dino av Hiselfoss N09558/00 VAL ERI1 PU2 VARACA
Keskikokoinen hyvinrakentunut valio. Hyvinmuotoutunut pää jossa tasainen ja leveä kallo, hieman pehmeä selkä. Hyvä luusto,
karvanlaatu ja värimerkit. Voisi liikkua vetävämmin takaa. Erinomainen.
Maroussia Othello- Octave FIN25348/00 VAL EH3
Hyvärunkoinen hieman matalaraajainen uros. Hyvinmuotoutunut kallo, kevyt kuono-osa, vaaleat silmät. Hyvät kulmaukset mutta
liikkuu ahtaasti takaa. Hyvä turkki ja värimerkit. Korkea hännänkanto.
Sargas av Milkcreek N13937/03 VAL ERI2
Hyvä koko ja raajakorkeus. Vahva hieman pitkänomainen runko. Hyvinmuotoutunut massiivinen pää. Vahva luusto, hyvä turkki.
Liikkuu hyvällä askelpituudella ja korkea hännänkanto.
Cafridas Basic by Beaujolaisnouveau N11514/03 AVO ERI1 PN1 VSP SERT CACIB
Hyvä koko. Erinomainen rintakehän tilavuus ja muoto. Hyvinmuotoutunut, vahva mutta edelleen narttumainen pää. Hyvät kulmaukset
ja luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Erinomainen.
Goldbear’s Primrose FIN40653/04 AVO ERI3 PN3 VASERT
Keskikokoinen narttu jolla oikeat rungon mittasuhteet ja hyvinmuotoutunut rintakehä. Pitkä ja hieman kapea erittäin narttumainen pää.
Hyvintasapainottunut ylälinja. Kauniit värimerkit. Säännölliset vapaat liikkeet. Lämpenee paras narttu luokassa ja ravaa
tehokkaammin. Tästä johtuen korkeampi sijoitus.
Malis Havanna S46949/2004 AVO ERI2 PN4
Erittäin vahva narttu. Tilava pitkähkö runko. Vahva pää jossa hyvä profiili ja kaunis ilme. Hyvä luusto ja karvanlaatu. Tehokkaat
joustavat liikkeet. Paras narttu luokassa liikkui takakorkeasti ja melko raskaasti edestä tästä johtuen alempi sijoitus.
Goyubara Geiko av Hiselfoss N16233/01 VAL ERI2
Erittäin hyvinrakentunut jäntevä narttu joka on aivan liian kapea rungoltaan ja hyvin sporttisessa kunnossa tänään. Pitkä narttumainen
pää, ryhdiksä kaula, hyvä luusto. Kevyet liikkeet, korkea hännänkanto. Erinomainen luonne.
Rämmedalens Angela von Hamp S29707/2002 VAL ERI1 PN2 VARACA
Erittäin tasapainoinen ja narttumainen kokonaisuus. Hyvinmuotoutunut pää, kaunis ilme. Hieman pitkänomainen runko, napakka
ylälinja. Erinomainen turkki, kauniit merkit. Tehokkaat liikkeet.

