20070428 Lahti KV, Elzbieta Chwalibog, Puola
Amandelman Alex 34596/06 JUN EH4
Hyvät mittasuhteet, hieman hento, pään tulisi olla vahvempi, ruskea kirsu, oikea ylälinja, riittävä
eturinta ja rinnan syvyys, liikkui hyvin, toivoisin oikeita valkoisia värimerkkejä .
Bendoran Athos 28347/06 JUN ERI2
Vahva uros, vahva pää, otsapenger liian vahva, riittävän tummat silmät, oikea ylä- ja alalinja, vahva
luusto, sujuvat liikkeet, valkoiset värimerkit ovat liian vähäisiä.
Maroussia Edelstein 10616/06 JUN EH3
Pieni uros maskuliininen pää, hyvä kaulalinja, hiukan pehmeä selkä, vähäinen lanteen pituus, iloinen
häntä, lievästi kapea edestä, oikeat kulmaukset, oikea turkki, liian vähän symmetriaa päässä, liikkuu
oikein edestä, takaa ahtaasti.
Riccarron Pinocchio 25404/06 JUN ERI1 PU4 SERT
Vahva vahvoilla riittävän pitkillä raajoilla, ilmeikäs pää, oikea ylä- ja alalinja, hyvin kulmautunut,
liikaa valkoista päässä, liian vähän valkoista tassuissa ja hännässä, erinomaisessa kunnossa, liikkui
hyvin.
Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 NUO EH
Kaunis pää, oikea kaula ja eturinta, hieman lyhyet raajat, erittäin vahva luusto, kupera lanne, liikkuessa
takaa ahdas, oikein edestä, ensiluokkainen turkki, lievästi iloinen häntä, valkoista on hieman
liikaa(hännässä ja päässä).
Berndante El-Ciril 33269/05 NUO EH3
Erittäin lyhytrakenteinen, oikea pää, keskipitkä kaula, hyvä selkälinja ja kulmaukset, keskivahva
luusto, syvät kulmaukset, seistessä ja liikkeessä liian ahdas edestä, valkoiset värimerkit minimaalisia,
sivusta pitkät askeleet, sujuvat liikkeet.
Fonacot’s Hero Harrison 39974/05 NUO EH4
Vahva uros vahvalla luustolla, oikea pää, kaunis ylä- ja alalinja, hyvät valkoiset värimerkit, takaa
kinnerahdas, iloinen häntä, raskaat liikkeet.
Plaudite Great Vagabond 34287/05 NUO ERI2
Keskikokoinen ja keskivahva luusto, runkoon sopiva pää, hyvä ylä- ja alalinja, toivottavaa enemmän
eturintaa, oikeat valkoiset värimerkit, takaa hiukan ahdas liikunta.
Riccarron Occo Puco 52417/05 NUO ERI1
Kaunis uros, kaunis pää, kauniit rungon ääriviivat, hyvä luusto, oikein kulmautunut etuosa, takana
keskivahvat kulmaukset, erinomainen turkki ja valkoiset värimerkit, liikkui tempperamenttisesti.
Beneco’s Caro 25679/05 AVO EH3
Keskikokoinen vahva uros, kaunis urosmainen pää, hyvä kaulalinja, minimaalisesti suoruutta
olkavaressa, toivoisin enemmän rinnan syvyyttä ja parempaa selkälinjaa, oikeat kulmaukset, oikeat
valkoiset värimerkit, toivoisin parempia liikkeitä(peitsaa).
Fridkullas Triumph 26045/05 AVO ERI1 VASERT
Keskikokoinen, tiivis vahvaluustoinen, hyvä pää, oikea ylä- ja alalinja, oikein kiinnittynyt ja kannettu
hiukan lyhyt häntä, syvät kulmaukset, hyvät valkoiset värimerkit, sujuvat liikkeet.
Funatic Vuitton 32298/04 AVO ERI2
Vilkasluonteinen uros, pää on riittävän leveä kallosta mutta hiukan liian pitkä kuono, tummat silmät,
kauniit korvat, kaunis ylälinja, oikeat kulmaukset, oikea eturinta ja rintakehä, hiukan liikaa valkoista
päässä, liikkeessä hyvä askelpituus mutta edestä ja takaa hiukan maa-ahdas.
Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO EH4
Erittäin vahva, lyhyt rakenne, runkoon sopiva pää , keskipitkä kaula, erittäin syvä rintakehä, hiukan
lyhyet raajat, oikea selkälinja ja kulmaukset, edestä ja takaa seisoo ranskalaisittain, takaa kinnerahdas,
liikkeet ovat hiukan raskaat.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PN2
Vahva uros kauniissa kunnossa, kaunis pää, hyvä ylä- ja alalinja, vahvat hyvin kulmautuneet raajat,
kaunis väri, sujuvat liikkeet hiukan ahdas takaa.
Bernerdalens Quattro 12601/04 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Erittäin kaunis tyyppi, urosmainen pää, erinomainen runko, vahvat raajat, oikein kulmautunut,
erinomainen kiiltävän musta mantteli, oikeat valkoiset värimerkit toivoisin hiukan symmetrisemmät,
maatavoittavat liikkeet.
Cei-Cei Blackmore 38184/02 VAL ERI4
Keskikokoinen, ilmeikäs pää, kauniit tummat silmät, oikeat korvat, hiukan pehmeyttä selässä, oikeat
kulmaukset ja väri, liikkui hyvin.

Maroussia Othello-Octave 25348/00 VAL ERI
Pieni tiivis uros, pää on kallosta leveä hiukan kevyt kuono-osa, keskipitkä kaula, oikea selkälinja, syvät
kulmaukset, hyvät valkoiset värimerkit, liikkeessä takaa hiukan ?.
Maroussia Sidney VAL ERI3 PU3
Vahva maskuliininen tyyppi oikeat mittasuhteet, ilmeikäs pää, oikea ylä- ja alalinja, oikeat valkoiset
värimerkit, maatavoittavat liikkeet.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI
Kaunis uros, erinomaiset rungon mittasuhteet ja kulmaukset, toivoisin enemmän valkoista tassuihin,
erinomaiset liikkeet.
Bernario Melchior 15985/99 VET ERI1 VSP-VET
Erinomaiset mittasuhteet, urosmainen pää, oikea runko ja kulmaukset, vahva luusto, hyvät värimerkit,
sujuvat liikkeet.
Zweierteam Cereus 16381/99 VET ERI2
Hyvät rungon mittasuhteet, toivoisin vahvemman ja lyhyemmän kuonon, hyvä luusto ja kulmaukset,
oikeat valkoiset värimerkit, tänään turkki on keskinkertaisessa kunnossa, hyvät liikkeet.
Alpweiden Åbba Dabbaduu 35384/06 JUN EH
Oikeat mittasuhteet ja koko, hiukan pitkä kuono, oikea etuosa, hiukan pehmeä selkä, hyvin
kulmautunut, hyvä luusto, oikeat valkoiset värimerkit, turkki on hiukan kovaa ja kiharaa, sujuvat
liikkeet.
Bendoran Adele 28344/06 JUN ERI2
Hyväkokoinen narttu, oikea pää, riittävän pitkä kaula, minimaalisesti pehmeyttä selkälinjassa ja pitkä
lanne, hyvä luusto, hyvät värimerkit, maatavoittavat liikkeet.
Bernarossa Cinnamon 40634/06 JUN ERI
Vahva rakenne, narttumainen pää, hyvä ylälinja, syvä rinta, voimakas luusto, hyvin kulmautunut
etuosa, keskinkertaisesti takaa, toivoisin symmetriaa päässä, liikkui hyvin.
Bernarossa Cuccina 40635/06 JUN EH
Suuri narttu, hiukan pitkä kuono, kaareva eturinta, hyvä rinnan syvyys, pehmeä selkälinja, kupera
lanneosa, voimakas luusto, keskinkertaisesti kulmautunut takaosa, erinomaiset valkoiset värimerkit,
liikkeessä edestä yhdensuuntainen, takaa ahdas.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 JUN ERI3
Narttumainen pää, hyvä kaula ja lavat, oikea eturinta, hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut, liian kupera
lanneosa, liikkeessä hiukan takaa ahdas, oikea edestä, oikeat valkoiset värimerkit, hiukan kapea pläsi.
Maroussia Esprit 10621/06 JUN ERI1
Erittäin tyylikäs narttu, kaunis hyvä pään ilme, kaunis kaula, hiukan pehmeä selkä, oikea eturinta ja
rinnan syvyys, erinomaiset kulmaukset, riittävän leveä etuosa, maatavoittavat liikkeet.
V’Dantalian Vanya av Hiselfoss N15546/06 JUN EH
Suuri narttu, jolla paljon temperamenttia, pää on narttumainen, varsin pitkä ja terävä kuono, puuttuu
vain hieman pigmenttiä kirsusta, , hiukan suora etuosa, hyvin kulmautunut takaa, syvä rinta, vakaa
ylälinja, toivoisin enemmän symmetriaa päähän, hyvät valkoiset tassuthieman pehmeät käpälät, hiukan
löysät liikkeet edessä.
Zweierteam Lunaria 22386/06 JUN ERI4
Varsin narttumainen pienehkö, kaunis pää, erinomainen eturinta ja rinnan syvyys, vähäistä pehmeyttä
selässä, oikeat kulmaukset, vahva luusto, oikeat valkoiset värimerkit, liikkui hyvin.
Riccarron Nami Nami 49101/05 JUN H
Suurehko narttu, pää on vähän narttumainen, vahva luusto, hiukan suora ja melko kapea edestä, pitkät
raajat, turkki ei ole tarpeeksi pitkä, varsin ahdas takaa, iloinen häntä, toivoisin parempia liikkeitä.
Berndante Esme-Ralda 33275/05 NUO ERI3
Vahva hiukan raskaan tyyppinen narttu, ilmeikäs pää, oikea ylälinja, vahva luusto, erinomaisesti
kulmautunut, oikeat valkoiset värimerkit, hyvät liikkeet.
Fonacot’s Happy Halliwell 39975/05 NUO ERI1 PN4 VASERT
Pieni mutta vahvaluustoinen, kaunis pää, kaunis ylälinja, oikea rinta ja rinnan syvyys, oikeat
kulmaukset, erinomainen turkki, hyvät valkoiset värimerkit, maatavoittavat liikkeet.
Riccarron Ofelia Oops 52421/05 NUO ERI2
Erittäin narttumainen tyyppi, jolla hyvät pään mittasuhteet, tummat silmät, oikea ylälinja, hyvät
kulmaukset, liian löysät kyynärpäät, syvä rintakehä, liian vähän valkoista tassuissa ja hännässä, hyvä
turkinlaatu, maatavoittavat liikkeet.
Alppimajan Sanni 16313/05 AVO H
Lyhyt rakenteinen, hyvä pään muoto, hyvä pitkä kaula, oikea ylälinja, toivoisin enemmän syvyyttä
rintakehään, hyvä luusto, hieman pehmeät käpälät, liikaa valkoista, erityisesti kaulassa, runko on
hiukan kapea, korkealle kiinnittynyt iloisesti kannettu häntä.

Bernarossa Aprilia 20955/05 AVO ERI
Kaunis vahva narttu, kaunis pää, sujuva ylälinja, oikea eturinta ja rinnansyvyys, vahva luusto, hyvin
kulmautunut, liian vähän valkoista hännässä ja etutassuissa, liikkui erinomaisesti ja sujuvasti.
Fridkullas Regina 12652/03 AVO EH
Lyhyt vahva narttu, ihanne koko, kaunis päätyyppi, oikea kaula ja eturinta, syvä rintakehä, voimakas
luusto, hiukan pehmeä selkä ja hiukan suorat kinnerahtaat takaraajat, oikeat valkoiset värimerkit,
liikkeessä yhdensuuntainen edestä, takaa ahdas.
Goldbear’s Papaya 40652/04 AVO ERI1 PN2 SERT VACACIB
Oikeat mittasuhteet, kaunis vahva tyyppi, runkoon sopiva pää, sujuva ylälinja, hyvä eturinta, liian
pehmeät välikämmenet, hyvin kulmautunut takaa, oikeat valkoiset värimerkit, liikkeessä kyynärpäät
hieman löysät, toivoisin sujuvamman ravin.
Maroussia Alexina 19392/04 AVO ERI3
Keskisuuri vahva narttu, hyvä pää, toivoisin enemmän pigmenttiä kirsuun, keskipitkä kaula, syvä
rintakehä, hyvin kulmautunut, hiukan kupera lanne, riittävästi valkoisia värimerkkejä, liikkui hyvin.
Plaudite Great Unique 42997/04 AVO EH
Hyvät mittasuhteet ja koko, pää on kallosta hyvä mutta hiukan terävä kuono ja valkoinen ei ole puhdas,
keskinkertainen eturinta, hiukan suora olkavarsi, oikea rintakehä, vähäistä pehmeyttä selässä, hyvin
kulmautunut, valkoiset värimerkit rungossa ja raajoissa oikeat, toivoisin paremman turkin kunnon ja
tummemmat silmät, liikkuessa hieman ahdas takaa.
Riccarron Just Tiina 34141/03 AVO ERI2
Pieni varsin hyväntyyppinen narttu, narttumainen pää, jossa hiukan hento kuono, oikea eturinta, oikea
kaula-selkälinja, hiukan pitkä ja kupera lanne, erinomaisesti kulmautunut takaa, oikeat valkoiset
värimerkit, maatavoittavat liikkeet.
Vroukje van’t Rijkenspark 49577/06 AVO ERI4
Vahva narttu, oikea pään muoto, hyvä eturinta ja rinnan syvyys, keskipitkä kaula, vakaa selkälinja,
hyvät kulmaukset, hiukan liian vähän valkoista, edestä ja takaa hiukan maa-ahdas.
Funatic Vanity Fair 32299/04 VAL ERI3
Tyylikäs narttu, kaunis pää, oikea eturinta, hiukan kapea edestä, toivoisin enemmän rinnansyvyyttä,
vähäistä pehmeyttä selässä, varsin syvät takakulmaukset, oikeat ?, oikeat valkoiset värimerkit mutta
päässä liikaa valkoista, varsin pitkä askel mutta ? ja raajat hiukan kapeasti.
Maroussia Verdina 23138/03 VAL ERI4
Kaunis vahva narttu, kaunis pää, riittävän tummat silmät, vahva keskipitkä kaula, vakaa selkälinja,
kaareva eturinta, syvä rintakehä, hyvin kulmautunut, oikeat valkoiset värimerkit, maatavoittavat
liikkeet.
Maroussia Zacher 16640/04 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Suuri vahva narttu, jolla kaunis sopiva pää, riittävän tummat silmät, syvä rintakehä, oikea ylälinja ja
kulmaukset, valkoiset värimerkit vähäiset mutta muuten kunnossa, hiukan pehmeät välikämmenet ,
hyvin kulmautunut takaa, liikkeessä takaa ahdas, edestä yhdensuuntainen.
Riccarron La Fayette 19280/04 VAL ERI2 PN3
Seistessä varsin kaunis narttu, kaunis pään malli, oikeat rungon linjat ja kulmaukset, hyvät värimerkit,
liikkeessä kupera lanne, kääntää tassujaan sisään takaa ja edestä.
Barlis Feanna Yakarin 17544/99 VET ERI2
Suuri narttu, jolla hyvät mittasuhteet, narttumainen pää, hiukan löysät ?, riittävän leveä edestä, vakaa
ylälinja, oikeat lavat, suora takaa, oikeat valkoiset värimerkit, sujuvat liikkeet.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 ROP-VET
Tyylikäs narttu, tiivis lyhyt rakenne, oikea ylä- ja alalinja, paljon valkoista päässä mutta kaunis! Kaunis
turkki, maatavoittavat liikkeet.

