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Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN EH1
Hyväntyyppinen junioriuros, hieman pyöreä kallo+korkea otsapenger, hyvä kuono-osa+kaula, riittävä
luusto, liian suorat eturaajojen kulmaukset, riittävät takaraajojen kulmaukset, hyvät värimerkit, hieman
korkea häntä liikkuessa, liikkuu hyvin.
Maroussia Dagobert 37092/05 NUO ERI1 PU4 SERT
Hyväntyyppinen nuortenluokan uros, jolla hyvin kehittynyt runko, urosmainen pää, erinomaiset korvat,
löysät kyynärpäät, erinomaiset takakulmaukset, lyhyt kinner, hyvät värimerkit, hieman leveät
etuliikkeet, hyvät sivuliikkeet, kantaa häntänsä hyvin.
Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO ERI1 VASERT
Hyväntyyppinen, hyväluustoinen uros. Hyvät korvat, urosmainen pää, hyvä runko, eturinta hieman
kapea, riittävät takakulmaukset, saisi olla hieman enemmän raajoilla. Läsi hiukan yksipuolinen. Pitäisi
liikkua paremmin edestä, hyvät sivuliikkeet.
Bernario Melchior 15985/99 VET ERI1 PU3
Hyväntyyppinen 8-vuotias veteraani uros, pienehkö. Hyvä urosmainen pää+ilme, hyvä runko, hyvät
kulmaukset, erinomainen syvä tan-väri, liikkuu erinomaisen hyvin.
Zweierteam Cereus 16381/99 VET ERI2
Sopivankokoinen, 8-vuotias veteraani, hieman pitkä kuono-osa, kuono saisi olla täyteläisempi silmien
alta, kokoon nähden luusto saisi olla järeämpi, täyteläinen runko, hyvät kulmaukset, hyvät sivuliikkeet.
Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI2 PU2
Hyväntyyppinen valiouros, jolla kaunis pää +ilme. Hyvä luusto, erinomainen runko, hyvät
takakulmaukset. Saisi olla raajakkaampi, hyvät värimerkit. Hyvät sivuliikkeet.
Maroussia Brad-Einarsson 29339/04 VAL ERI3
Oikeatyyppinen valioluokan uros, hyvä pää, hyvä runko, keskivahva luusto, hieman levoton karvapeite
selässä, riittävät kulmaukset, nostaa häntäänsä korkealle liikkuessa, hyvät sivuliikkeet, saisi liikkua
paremmin edestä.
Stenhöjdens Calippo 44141/04 VAL ERI1 PU1 VSP
Hyväntyyppinen valiouros, erinomainen ylälinja, hyvä pään profiili, hyvät kulmaukset, hyvä runko,
karvapeite ei parhaassa kunnossa tänään, hyvät värimerkit, liikkuu ahtaasti takaa, hyvät sivuliikkeet.
Maroussia Esprit 10621/06 JUN EH2
Junioriluokan narttu, sopivankokoinen, vielä kapea pää, hyvä eturinta, riittävät kulmaukset, erinomaiset
sivuliikkeet, kapea läsi, kantaa häntäänsä mallikelpoisesti, pään pitää vielä kehittyä.
Zweierteam Lunaria 22386/06 JUN ERI1 PN2 VASERT
Hyväntyyppinen junioriluokan narttu, hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt runko, tässä vaiheessa isohkot
korvat, hyvin narttumainen pää+ilme, löysät kyynärpäät, riittävät kulmaukset, hyvät värimerkit, vielä
pehmeä selkä liikkeessä, liikkuu hyvin, erinomaisesti esitetty.
Life Spring’s Ilia 50623/05 NUO H
Sopivankokoinen narttu, jonka luusto pitäisi olla järeämpi. Hyvä pään muoto, narttumainen. Löysät
kyynärpäät, pitäisi olla ryhdikkäämpi, riittävät takakulmaukset, seisoo mielellään takaraajat rungon
alla, hyvät värimerkit, pitäisi saada lisää kehätottumusta, leveät eturaajojen liikkeet.
Vinkizz Kissme 50196/05 NUO ERI1 PN1 SERT ROP
Hyväntyyppinen nuortenluokan narttu, jolla erinomainen runko, hyvä luusto. Kallo saisi olla hieman
leveämpi, kauniit tummat silmät, erinomainen ilme, hyvät kulmaukset, heiluttaa häntäänsä seistessä
sivusuuntaisesti mikä on erittäin tyypillistä, erinomainen tan-väri, erinomaiset sivuliikkeet, kantaa
häntäänsä mallikelpoisesti.
Zweierteam Jakaranda 30261/05 NUO ERI2 PN3
Sopivankokoinen narttu, jolla erinomainen ylälinja. hyvä pään muoto, silmät saisivat olla tummemmat,
hyvä runko, keskivahva luusto, hieman levoton karvapeite selässä, hyvät takakulmaukset, saisi liikkua
paremmin edestä.
Gristan Xiamen 26302/99 AVO EH2
Sopivankokoinen narttu, jolla hyvä ylälinja. Hieman kapea pää, keskivahva luusto. Hyvät
takakulmaukset, lyhyt karvapeite, hieman pehmeä. Hyvät värimerkit, kantaa häntäänsä hyvin
liikkeessä, saisi liikkua paremmin edestä, hyvät sivuliikkeet.
Zweierteam Indica 39829/04 AVO H
Narttu, jolla hieman pitkä kuono-osa, silmät saisivat olla tummemmat. Keskivahva luusto, hieman
kevyt runko, hieman pitkä runko. Riittävät takakulmaukset, löysät kyynärpäät, on liikkuessa hieman
takakorkea, kehräävät eturaajojen liikkeet, hyvä tan-väri.

Zweierteam Ixora 39830/04 AVO ERI1
Hyväntyyppinen narttu, jolla erinomainen runko, hyvä luusto, silmät saisivat olla tummemmat, hyvät
takakulmaukset, levoton karvapeite, hyvät värimerkit, hyvät sivuliikkeet.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 PN4 ROP-VET
8-vuotias veteraani, hyväntyyppinen, kaunis ylälinja, narttumainen, tummat+pyöreät silmät, riittävä
luusto, hyvät takakulmaukset, erinomainen liikkuja.
Maroussia Zacher 16640/04 VAL ERI1
Hyväntyyppinen valioluokan narttu, ylärajalla oleva, hyvärunkoinen+ -luustoinen, silmät saisivat olla
tummemmat+kuono täyteläisempi silmien alta, saisi liikkua paremmin edestä, hyvät sivuliikkeet.

