20070505 Leppävirta R, Marianne Holm
Amandelman Alex 34596/06 JUN H
Tänään varsin villi ja vapaa. Keskivahva keskikokoinen junnu. Lupaava pää. Kaunis ilme, leikkaava
purenta, lyhyt kaula, niukasti kulmautunut etuosa, riittävä runko, hieman luisu lantio, liikkuu
halutessaan sivulta hyvin edestä jäykästi, hyvä turkki. Kauniit värit, avoin ja varsin hyväntuulinen.
Berndream’s Actionman 33998/06 JUN H
Voimakasrakenteinen turhan neliömäisen vaikutelman antava lyhytkaulainen uros, oikeanmuotoinen
pää, hyvä ilme, leikkaava purenta, puutoksesta todistus, niukasti kulmautuneet voimakasluustoiset
raajat, syvä tilava rintakehä, hyvät käpälät, hyvä turkki, kauniit värit, miellyttävä käytös, liikkuu
takatassut rungon alla edestä jäykästi.
Bernoban Aikapoika 31588/06 JUN ERI1 PU1 SERT ROP
Upealinjainen ihanasti kehittynyt. Kaunis kauttaaltaan, laadukas nuorimies, ihanailmeinen
oikeanmuotoinen pää kaikkine oikeine yksityiskohtineen. Kaunis kaula, erinomainen runko, tismalleen
oikeat mittasuhteet, erittäin hyvin kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, liikkuu tehokkaasti vaivatta
ja täysin puhtain yhdensuuntaisin askelin, erinomainen turkki, kauniit syvät värit, show-miehen käytös.
Merry Mistel’s Sancho 39375/06 JUN H
Hyvin kehittynyt voimakas uros, lupaava pää, hyvä ilme, leikkaava purenta, turhan lyhyt kaula, mutta
mittasuhteet ? niukasti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, ulkokierteiset etukäpälät, liikkuu
sivulta tehottomasti edestä jäykästi ja leveästi, hyvä turkki, kauniit värit, miellyttävä käytös.
Margarita Nigra Bruno EST-01843/05 NUO H
Suuri ja voimakas, hyvin urosmainen, matala ja vielä litteä rintakehä, erittäin niukasti kulmautunut,
ulkokierteiset raajat, keskipitkä kaula, puutteellinen eturinta, liikkuu takaa kinnerahtaasti, edestä kerien,
tarpeettoman laajasti valkoista ja niukasti tania, hyvä turkki ja käytös.
Plaudite Great Verve 34289/05 NUO EH2
Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, riittävän voimakas nuori, oikeanmuotoinen pää, keskipitkä kaula, hieman
löysä selkä tänään, sopiva raajaluusto ja tasapainoiset kulmaukset, hyvä karva ja värit, liikkuu sivulta
hyvin edestä jäykästi, miellyttävä käytös.
Riccarron Occo Puco 52417/05 NUO ERI1 PU4
Hyvin kehittynyt pulitoistavuotias, voimakas uroksen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta,
tasapainoisesti kulmautunut, voimakasluustoiset raajat, hyvät käpälät, liikkuu edestä varsin hyvin ja
sivulta riittävän tehokkaasti, kinner saisi olla voimakkaampi, hyvä turkki, miellyttävä luonne.
Beneco’s Camaro 25678/05 AVO HYL
Urosmainen voimakasluustoinen, voimakas hyvä uroksen pää, leikkaava purenta, kauniit silmät,
erinomainen kallo-osa, keskipitkä kaula, oikeanmuotoinen, mutta lyhyt rintakehä, luisu lantio,
voimakkaasti ylipäästävä kinner, hyvä turkki, kauniit värit, hyvä käytös.
Maroussia Crocodile-Coach 45494/04 AVO ERI1 PU3 VASERT
Voimakasrakenteinen urosmainen, kauniit mittasuhteet, erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä
runko, tasapainoiset kulmaukset, voimakas raajaluusto, hyvät käpälät, liikkeessä turhan korkea häntä,
erinomainen turkki, kauniit värit, liikkuu vaivatta, erinomainen käytös.
Merry Mistel’s Renzo 44821/04 AVO ERI2
Hyvin kehittynyt, urosmainen, erittäin kaunis pää, ihana ilme, hyvä purenta, riittävä kaula,
tasapainoiset kulmaukset, tilava rintakehä, hyvä raajaluusto, liikkuu sivulta vaivatta edestä jäykästi,
hyvä turkki, kauniit värit, miellyttävä käytös.
Rajaköörin Duulidukkajukka 31777/02 AVO H
Keskisuuri uros, jolle toivoisin voimakkaamman kuono-osan, riittävät mittasuhteet, hieman lyhyt
kaula, niukasti kulmautuneet keskivahvat raajat aiheuttavat liikkeen tehottomuuden, tilava runko, hyvä
turkki ja värit, takaa länkisäärinen edestä leveä ?.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI1 PU2
Keskikokoinen voimakasrakenteinen vahvaluustoinen, erinomainen uroksen pää, kaunis ilme,
keskipitkä kaula, tilava runko, taspainoiset kulmaukset, liikkuu varsin hyvin, hyvä turkki, kauniit värit,
miellyttävä käytös.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2
Äärimmäisen voimakas, jolle toivoisin hieman raajakorkeutta lisää, runkoon sopiva pää, kaunis ilme,
keskipitkä kaula, erittäin syvä runko, tasapainoiset kulmaukset, voimakas raajaluusto, liikkuu vaivatta,
hyvä turkki, kauniit värit, miellyttävä käytös.
Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 JUN ERI2
Erittäin hyvin kehittynyt. Kaunislinjainen, feminiininen juniori. Kaunis pää, leikkaava purenta, hyvä
kaula, oikeanmuotoinen runko, keskivahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, liikkuu sivulta erittäin hyvin
ja yhdensuuntaisesti, hyvä turkki, kauniit värit, miellyttävä luonne.

Bernoban Aamutossu 31592/06 JUN ERI1 PN2 SERT
Erittäin hyvin kehittynyt. Kaunislinjainen narttumainen ihanailmeinen pää. Riittävä kaula.
Oikeanmuotoinen runko. Tasapainoisesti kulmautuneet keskivahvat raajat. Liikkuu halutessaan
tehokkaasti. Hyvä turkki. Kauniit värit. Miellyttävä käytös.
Bernoban Jääprinsessa 16253/06 JUN H
Tänään ilmavan vaikutelman antava. Luiseva pää, jossa kevyt kuono. Pysty kaula. Niukasti
kulmautunut. Keskivahvat raajat, takaa ulkokierteiset. Vielä kehittymätön runko. Liikkuu tehotta takaa
vaivalloisesti takakäpäliään ulos kääntäen, edestä jäykästi. Hyvä turkki, kauniit värit. Miellyttävä
käytös.
Merry Mistel’s Sembra 39369/06 JUN ERI4
Lupaava juniori. Kauniit mittasuhteet. Pään tulee voimistua vielä kuono-osastaan. Hyvä kaula,
oikeanmuotoinen runko, sopiva raajaluusto ja kulmaukset. Liikkuu vaivatta. Hyvä turkki, kauniit värit.
Miellyttävä käytös.
Merry Mistel’s Shasta 39371/06 JUN ERI3
Hyvin kehittynyt. Kaunislinajainen narttu. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, ilme, purenta. Hyvä kaula.
Tilava runko. Sopiva luusto ja kulmaukset. Hieman lyhyt lantio, nostaa hännän tarpeettoman ylös,
liikkuu sivulta hyvin, takaa hieman varvasahtaasti. Hyvä turkki, värit. Miellyttävä käytös.
Lumumba Ashanti 46787/05 NUO EH1
Hyvin kehittynyt lähes kaksivuotias aikuinen. Hyvä pää, purenta ok. Keskipitkä kaula, etuasentoinen
lapa, pysty olkavarsi, puutteellinen eturinta, hieman luisu lantio. Keskivahva raajaluusto. Liikkuu
edestä hieman löysästi, muuten hyvin. Erinomainen turkki, hyvät värit, miellyttävä luonne.
Beneco’s Ulrica 39180/01 AVO ERI4
Erittäin voimakasrakenteinen viisivuotias. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula, hyvä runko, hyvä raajaluusto,
liikkuu hieman voimattomin askelin. Hyvä turkki ja väri, miellyttävä käytös.
Beneco’s Vivi 21161/03 AVO EH
Erittäin voimakas narttu, voimakas nartunpää, hyvä ilme ja purenta. Keskipitkä kaula, etuasentoinen
lapa ja olkavarsi. Erittäin syvä runko. Keskivahva raajaluusto, liikkuu sivulta riittävän hyvin, edestä
jäykästi ja leveästi. Miellyttävä käytös, hyvä turkki ja värit.
Bernissimo Allegra 15354/05 AVO ERI
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, ikään sopiva kehitysaste. Kaunis nartun pää, leikkaava purenta.
Kaunis kaula, tasapainoiset kulmaukset, keskivahva raajaluusto, liikkuu erittäin tehokkaasti varsin
yhdensuuntaisesti. Tänään niukassa turkissa, miellyttävä käytös.
Bernissimo Antonietta 15355/05 AVO ERI
Hyvin kehittynyt kaunislinjainen narttu, oikeat mittasuhteet, voimakas pää, hyvä ilme. Kaunis kaula,
tilava runko, hyvät kulmaukset ja raajaluusto. Liikkuu vaivatta, hyvä turkki ja värit, miellyttävä käytös.
Betty Lou vom Rummelsbach VDH/SSV-BS43983
Hyvin kehittynyt voimakasrakenteinen 3-vuotias, voimakas nartun pää, riittävä kaula, tilava runko,
voimakas raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu sivulta hyvin, hyvä turkki, kauniit värit,
erinomainen käytös.
Ditte van’t Pachthof 10803/05 AVO EH
Kaunislinjainen voimakasrakenteinen narttu, hyvä nartun pää, leikkaava purenta, hyvä ilme, hyvä
kaula, voimakas runko. Liikkuu sivulta hyvin, mutta etuosa romahtaa edestä jäykästi ja leveästi. Hyvä
turkki, kauniit värit, miellyttävä käytös.
Eosz van’t Pachthof 11529/06 AVO ERI1 PN4
Hyvin kehittynyt voimakasrakenteinen erittäin feminiininen kaunislinjainen narttu. Oikeat mittasuhteet,
kaunis pää, ilme. Hyvä purenta, hyvä kaula, tilava runko, voimakas raajaluusto, tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu vaivatta, hyvä turkki ja väri, miellyttävä käytös. Paras narttu kehässä ontui,
sijoitus järjestys vaihtui.
Momandan Peggy Sue 23375/02 AVO ERI2 PN3 VASERT
Erittäin voimakasrakenteinen, hyvin kaunislinjainen tasapainoinen kokonaisuus, voimakas pää. Kaunis
kaula, tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, tilava runko, erinomainen karva, kauniit
värit, liikkuu varsin hyvin ja vaivatta, erinomainen käytös.
Maroussia Prada-Prinzessa 30077/00 VAL EH2
Kaunislinjainen hyvin narttumainen oikeat mittasuhteet, mutta saisi olla kookkaampi. Kaunis pää,
viehättävä ilme, erinomainen kaula ja runko, erinomainen raajaluusto, hyvät kulmaukset, liikkuu
sivulta hyvin, edestä leveästi, hyvä turkki, kauniit värit, miellyttävä käytös.
Maroussia Verdina 23138/03 VAL ERI1 PN1 VSP
Voimakas narttu, hyvät mittasuhteet. Oikeanmuotoinen nartunpää, hyvä ilme, kaula, tilava runko,
voimakas raajaluusto. Liikkuu sivulta hyvin,edestä löysästi, hyvä turkki, kauniit värit, iloinen mieli.

