
20070421 Outokumpu R, Soile Bister 

 

Alpweiden Zuper Star 35315/06 JUN EH2 
Erinomaisen tyyppinen, pienehkö, hyväluustoinen uros, hyvin kehittynyt runko, ikäisekseen erittäin 

hyvä pää, hyvä ilme ja purenta, kaula voisi olla pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut, hyvä takaosa 

ja häntä, turhan kihara karvapeite, väritys ok, voisi olla hieman itsevarmempi. 

Merry Mistel’s Sancho 39375/06 JUN H 

Pienehkö, hyväluustoinen uros, joka on rungoltaan ja etuosaltaan kovin kehittymätön, melko voimakas 

otsapenger, hyvät silmät ja purenta, hieman ulkokierteiset etukäpälät, hyvät takaraajat, kaunis väritys, 

kihartuva turkki, kaula voisi olla hieman pidempi, etuliikkeiden tulee parantua, ihastuttava luonne. 

Rajaköörin Fortunello 40329/06 JUN EH1 

Hieman tukevassa ja kovin löysässä kunnossa oleva hyvin kehittynyt pienehkö uros, ikäisekseen 

erittäin hyvä pää, hyvä ilme ja purenta, hieman lyhyt kaula, erittäin hyvät kulmaukset, liikkuessa 

hieman korkea-asentoinen häntä, hieman kihartuva karva, lupaavat liikkeet, ihastuttava luonne. 

Bernoban Bitumi 29793/05 NUO H 
Pienehkö, hyväluustoinen, maskuliininen uros, vahva pyöristyvä kallo, hyvät silmät ja purenta, hyvin 

kulmautunut edestä, niukasti takaa, ikäisekseen hyvä runko, kaunis väritys, tyurhan kihara karvapeite, 

liikkuessa selkä hieman pettää ja häntä nousee turhan korkealle, saisi seistätukevammin raajoillaan. 

Bernoban Boicotti 29795/05 NUO EH1 

Pienehkö, hyvin tasapainoinen ja luustoinen uros, melko pyöristyvä kallo, kauniit silmät, niukka 

purenta, hyvä runko ja kulmaukset, hyvä kaula, oikea-asentoinen häntä, joka jäykkä viimeisestä 

neljänneksestään, kaunis karva ja hyvä väri, erittäin hyvät liikkeet, kumpa hän olisi hieman suurempi, 

ihastuttava luonne. 

Margarita Nigra Bruno EST-01843/05 NUO T 

Kookas, korkearaajainen ja ilmava uros, jolla kokoon nähden voisi olla vahvempi luusto, hieman kapea 

pää, hyvä kaula, riittävä rungon voima, takaosan tulisi olla vahvempi ja takaa katsottuna 

yhdensuuntaisempi, liikaa valkoista eturaajoissa, hyvin tehottomat ja voimattomat takaliikkeet, 

erinomainen luonne. 

Plaudite Great Verve 34289/05 NUO EH2 

Hyväluustoinen, riittävän kokoinen, vielä melko rungoton nuori uros, lupaava pää, hyvä ilme ja 

purenta, voisi edestä olla hieman paremmin kulmautunut ja eturinta saa vielä täyttyä, erittäin hyvät 

takaraajat, kaunis väritys, liikkuessa häntä nousee selälle, erinomainen luonne. 

Alpigiano Beato Baran 13920/05 AVO ERI1 PU1 SERT FIN MVA VSP 

Pienehkö, erinomaisen tyyppinen tasapainoinen uros, joka hieman hoikassa kunnossa, melko voimakas 

otsapenger, hyvät silmät ja purenta, hyvät kulmaukset, hieman taipuisat ranteet, kaunis väritys, erittäin 

hyvät liikkeet, saisi esiintyä iloisemmin. 

Alpweiden No Matter What 35674/02 AVO ERI2 PU2 VASERT 

Hyvärakenteinen ja luustoinen uros, jolla hyvä runko, seistessä kaunis ylälinja, hyvä pää, ilme ja 

purenta, hyvät kulmaukset, kaunis väritys, toivoisin parempikuntoisen turkin, liikkuu hyvin mutta 

nostaa häntäänsä turhan korkealle, voisi olla iloisempi kehässä. 

Alpweiden Unbelievable 11924/05 AVO H 

Erinomaisen kokoinen, hyväluustoinen uros, joka tänään turhan hoikassa kunnossa ja rungoltaan melko 

kapea, turhan kapea pää, niukka purenta, hyvät kulmaukset, kaunis väritys, esiintyy turhan 

hermostuneesti, liikkuessa korkea-asentoinen häntä, liikkuu sivusta hyvin, edestä hieman 

huolimattomasti, tarvitsee lisää itseluottamusta. 

Beneco’s Veerdi 21158/03 AVO EVA 

Erittäin hyväntyyppinen, pienehkö uros, joka ei suostu näyttämään hampaitaan, hyvä luusto, selkä 

painuu lapojen takaa, varsin hyvä pää, riittävät kulmaukset, hyvä runko, turkki tänään kovin eloton ja 

takkuinen, hieman lyhyet liikkeet, koira on muuten ystävällinen ja antaa kosketella itseään, nyt 

harjoittelemaan hampaiden näyttöä. 

Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 JUN H 

Hyvärakenteinen, hyväluustoinen, feminiininen narttu, pää on tällä hetkellä liian pitkä ja kapea ja 

otsapenger on liian loiva, hyvä purenta, hyvät kulmaukset, melko taipuvat ranteet, oikea-asentoinen 

häntä, eturaajoissa valkoinen nousee melko korkealle, erinomainen luonne, lupaavat liikkeet. 

Merry Mistel’s Sembra 39369/06 JUN H 
Pieni, feminiininen narttu, jolla tällä hetkellä runkoon nähden turhan pieni pää, hyvä purenta, hieman 

niukat kulmaukset, ikäisekseen hyvä runko, kaunis väritys, esitetään pehmeässä pentukarvassa, erittäin 

hyvät liikkeet ja miellyttävä luonne. 



Merry Mistel’s Shasta 39371/06 JUN H 

Hyväluustoinen, riittävän kokoinen feminiininen narttu, jolla tällä hetkellä pitkä kapea pää ja silmät 

lähellä toisiaan, valkoinen pläsi ulottuu reilusti yli niskakyhmyn, erittäin hyvä runko ja raajat, turhan 

kihartuva turkki, liikkuessa korkea-asentoinen häntä, askel voisi olla pidempi, ihastuttava luonne. 

Lecibsin Lunette 17510/06 NUO H 

Pieni, hyvärunkoinen, riittäväluustoinen narttu, hyvä kallo, toivoisin vahvemman kuonon ja pidemmän 

kaulan, hyvät kulmaukset takana, riittävät edessä, liikkuu turhan lyhyellä askeleella, ihastuttava luonne, 

hyvä väri. 

Beneco’s Cara 25682/05 AVO ERI1 PN2 SERT 
Erinomaisen tyyppinen, sopivankokoinen, hyväluustoinen narttu, jolla hyvä runko ja kaunis ylälinja, 

hyvä pää ja ilme, hyvä purenta, erittäin hyvät kulmaukset, seisoo ja liikkuu tasapainoisesti, kaunis väri, 

luonne ok. 

Bernissimo Antonietta 15355/05 AVO ERI3 PN4 

Erinomaisen tyyppinen, hyväluustoinen ja runkoinen narttu, jolla selässä painauma sään takana, hyvä 

pää, ilme ja purenta, riittävät kulmaukset, hännän päässä yksi valkoinen karva, liikkuessa turhan 

korkea-asentoinen häntä, liikkuu hieman laiskasti, seistessä paljon parempi kuin liikkuessa. 

Ditte Van’t Pachthof 10803/05 AVO H 

Erittäin hyväntyyppinen ja hyväluustoinen narttu, joka tällä hetkellä hieman takakorkea, pää voisi olla 

hieman vahvempi, tarvitsee runsaasti käsittelyharjoituksia etenkin hampaiden näytössä, sekä lisää 

itseluottamusta, hyvät raajat, hieman pitkä lanneosa, turhan kihara karvapeite, hyvä väri, liikkuessa 

häntä nousee korkealle, luonne määrää palkinnon. 

Hexa-Han Shapphire 17724/05 AVO ERI4 

Hyväluustoinen, sopivan kokoinen narttu, joka tänään hieman hoikka eikä turkki ole parhaimmillaan, 

varsin hyvä pään muoto, mutta toivoisin paremman ilmeen, hyvä purenta, hyvät kulmaukset, väritys 

ok, liikkuu hyvin, erinomainen luonne, voisi lanneosaltaan olla hieman lyhyempi. 

Shedcape Xinna 27679/04 AVO ERI2 PN3 VASERT 
Erinomaisen tyyppinen, vahvaluustoinen hyvärunkoinen narttu, jolla kaunis ylälinja, varsin hyvä pää, 

riittävät kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, hyvä väritys, tänään hieman niukassa karvassa, hieman 

korkea-asentoinen häntä, hyvät sivuliikkeet, hieman holtiton edestä. 

Yanka v.d. Hausmatt 44625/05 AVO H 

Lihavassa kunnossa oleva jo raskastekoinen narttu, joka voisi olla hieman feminiinisempi, vahva pää, 

hyvä ilme, hyvät kulmaukset, hieman lyhyt kaula, hyvä väritys, turkki voisi olla paremmin hoidettu, 

liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman raskaasti, erinomainen luonne. 

Bernario Roberta 36637/01 VAL ERI1 PN1 ROP RYP4 

Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen, hyväluustoinen ja –runkoinen vahva narttu, varsin hyvä pää ja 

ilme, hyvä purenta, kaunis ylälinja, riittävän kulmautunut edestä, hyvin takaa, hieman ulkokierteiset 

takakäpälät, hyvä väri, ihastuttava luonne, hyvät sivu- ja rtuliikkeet. 

  


