20070512 Virrat R, Anita Alatalo
Bendoran Athos 28347/06 JUN ERI2
Vuoden ikäinen hyväkokoinen juniori. Hyvä purenta. Toivoisin kauttaaltaan vahvemman kuono-osan.
Hyvät silmät. Kapea kallo. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvä runko. Vahva luusto. Tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu erinomaisella askelmitalla mennen tullen. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Berndream’s Actionman 33998/06 JUN H
11kk vanha, oikean sukupuolileiman ja mittasuhteet omaava uros. Hammastodistus esitetty. Toivoisin
vahvemman kuono-osan. Hyvät silmät ja korvat. Lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. hyvä runko. Suora ja
pysty olkavarsi. Voisi olla parempi polvikulmaus. Hyvä luusto. Vielä kovin löysät kintereet, joka
näkyy takaliikkeissä tehottomuutena. Liikkuu löysästi edestä. Erinomainen luonne. Hyvä karva.
Esitetään hyvin.
Cadillacjack 26855/06 JUN H
Hyväkokoinen oikean sukupuolileiman omaava juniori. Hyvä purenta. Hyvät silmät, korvat.
Erinomainen pigmentti. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä runko joskin rintakehän tulee täyttyä
alaosastaan tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Riittävä luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu
kovin löysästi edestä, voisi käyttää takaosaansa tehokkaammin. Hyvä karva, joka kauniisti näyttelyyn
kunnostettu. Erinomainen luonne.
Maroussia Eros-Emporio 10617/06 JUN EH3
17kk vanha maskuliininen uros, hyvä purenta. Hyvät silmät, korvat ja ihana pigmentti. Hyvä kaula ja
ylälinja sekä runko. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Riittävä luusto. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla, mutta kantaa häntäänsä turhan korkealla liikkeessä. Hyvin kunnostettu, hyvälaatuinen
karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Riccarron Pinocchio 25404/06 JUN ERI1 PU4 VASERT
Vuoden ikäinen. Todella upea vahva tanakka hyvin raajoillaan seisova uros. Oikea purenta. Kauniit
silmät, korvat, erinomainen kaula, ylälinja ja runko. Supervahva luusto. Erinomainen liikkuja. Kauniisti
kunnostettu hyvälaatuinen karva.
Riccarron Obi van Kenobi 52416/05 NUO ERI2
18kk vanha. Keskikokoinen erinomaisen sukupuolileiman omaava uros. Hyvä purenta, silmät ja korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Upea eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Vahvaluustoiset
raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Hyvä väritys. Kauniisti näyttelyyn kunnostettu karva.
Voisi kantaa häntänsä paremmin liikkeessä. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Riccarron Oscar de la Renta 52415/05 NUO ERI3
Keskikokoinen, erinomaiset mittasuhteet ja raajakorkeuden omaava uros. Hyvä purenta, silmät ja
korvat. Toivoisin kuono-osaan hieman lisää täyteläisyyttä. Hyvä kaula, ylälinja. hyvä runko. Upea
eturinta. Oikein kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisesti mennen tullen. Erinomainen
näyttelyyn kunnostettu karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Zweierteam Krameris 31951/05 NUO ERI1 PU3 SERT
Hyväkokoinen lähes 2-vuotias hieman pitkärunkoinen uros. Vahva uroksen pää, oikea purenta.
Tummat silmät. Oikea-asentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Hyvät
takakulmaukset. Aavistuksen pysty olkavarsi. Upea eturinta. Liikkuu riittävällä askelmitalla, joskin
etuaskel saisi olla pitempi. Erinomainen näyttelyyn kunnostettu karva. Esiintyy ja esitetetään hyvin.
Alpweiden Top Style 50191/04 AVO EH3
2,5-vuotias, erinomaisen sukupuolileiman omaava uros, jolla vahva pää. Erinomainen purenta. Hyvät
silmät ja korvat. Graffitinharmaa kirsu, muuten erinomainen pigmentti. Kaunis kaula ja ylälinja. hyvä
runko, rintakehä ja eturinta. Hieman pysty lantio. Löysät välikämmenet häiritsevät etuliikkeessä(todella
löysät). Hyvät takaliikkeet. Erinomainen kunnostettu erittäin hyvälaatuinen turkki. Miellyttävä luonne.
Löysien välikämmenien vuoksi EH.
Bassobuffo 43001/04 AVO H
Lähes 3-vuotias. Hyväkokoinen uros, jolla oikea sukupuolileima. Hyvä purenta. Kirsupigmentti voisi
olla parempi. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. Tiittävä runko. Rintakehän tulee täyttyä alaosastaan
tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Pitkä lanne. Korkea hännänkiinnitys. Kantaa häntänsä liikkeessä
hyvin korkealla. Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta kovin löysästi edestä. Erinomainen näyttelyyn
kunnostettu karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Kruunupään Jerry 22066/04 AVO T
Isokokoinen tänään aivan karvattomana esitetty uros, josta kärsii koko koiran yleisilme. Vahva pää,
joka kuitenkin kauttaaltaan kapealinjainen ja turhan pitkä. Hyvä purenta ja korvat sekä silmät. Lyhyt
kaula. Hyvä ylälinja. litteä rintakehä, jonka tulee alaosasta vahvistua tukeakseen paremmin
kyynärpäitä. Samoin eturinnan tulisi olla huomattavasti täyteläisempi. Hyvä luusto, voisi olla

paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Liikkuu riittävällä askelpituudella löysästi edestä,
kapeasti takaa. Miellyttävä luonne. Esitetään hyvin.
Life Spring’s Fantastico 24497/05 AVO EH1
Keskikokoinen oikeat mittasuhteet omaava uros. Kauttaaltaan lyhytlinjainen pää. Kuono-osan tulisi
olla täyteläisempi. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Hieman
pysty lantio. Hyvä luusto ja kulmaukset riittävät. Kantaa häntänsä korkealla liikkeessä ja liikkuu tänään
takaraajat rungon alla ja kovin leveästi edestä. Erinomainen näyttelyyn kunnostettu karva. Esiintyy ja
esitetään hyvin.
Riccarron Mickey Mouse 25728/04 AVO EH2
Juuri 3 v täyttänyt, keskikokoinen uros, joka aavistuksen pitkänomainen. Hyvä purenta. Keskiruskeat
silmät. Hyvät korvat, erinomainen pigmentti. Lyhyt kaula. Hyvä ylälinja, runko ja rintakehä. Hyvä
eturinta. Hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Erinomainen
näyttelyyn kunnostettu karva. Uros, johon toivoisin pikkuisen lisää vähän joka paikkaan. Esiintyy ja
esitetään hyvin.
Cei-Cei Blackmore 38184/02 VAL ERI2 PU2
5-vuotias keskikokoinen erinomaiset mittasuhteet ja raajakorkeuden omaava uros. Kauniit tummat
silmät. Erinomaiset korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. upea runko. Kauniisti kulmautuneet
vahvaluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Kauniisti kunnostettu karva. Esiintyy ja
esitetään hyvin. Valiotittelinsä arvoinen.
Riccarron Frog Prince 26661/01 VAL ERI1 PU1 ROP
Koira, joka saa tuomarin itkemään onnesta. Upea yksilö kauttaaltaan.
Stenhöjdens Calippo 44141/04 VAL ERI3
Erittäin hyväkokoinen maskuliininen erinomaisen raajakorkeuden omaava uros, jolla vahva uroksen
pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Aavistuksen pitkä lanne. Kauniisti
kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Upea liikkuja. Erinomaisesti näyttelyyn kunnostettu karva.
Ehdottomasti valiotittelin arvoinen.
Amandelman Amalia 34597/06 JUN H
11kk vanha, oikeankokoinen juniori, hyvä purenta, silmät ja korvat. Loiva otsapenger, riittävä kaula,
vielä takakorkea. Ikään nähden riittävä runko, joskin rintakehän tulee täyttyä alaosastaan. Lyhyt pysty
lantio. Riittävä luusto. Liikkuu takaraajat rungon alla, kovin löysästi edestä. Erinomainen karva.
Mukava luonne. Esitetään hyvin.
Dacosen Bettina 34117/06 JUN EH2
11 kk hyväkokoinen narttu, hyvä purenta, silmät ja korvat. Toivoisin täyteläisemmän kuono-osan
varsinkin silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja, vielä kapea runko. Eturinnan tulee täyttyä.
Tasapainoisesti kulmautunut. Riittävä luusto. Liikkuu tänään kovin löysästi edestä ja ahtaasti takaa.
Hyvin kunnostettu hyvälaatuinen turkki. Erinomainen häntä. Tarvitsee aikaa. Esitetään hyvin.
Riinaciina 41127/06 JUN H
Pienikokoinen 10kk juniori, joka täysin kesken kehityksen, jopa tähän luokkaan. Kauttaaltaan pieni
pää, heikko alaleuka. Pyöreät silmät. Hyväasentoiset korvat, vielä takakorkea. Riittävä runko kokoon
nähden. Hieman pysty lantio. Liikkuu tänään takaraajat rungon alla. Kantaa häntänsä erinomaisesti
liikkeessä. Kaunis karva ja väri. Vallaton luonne. Esitetään hyvin. Tarvitsee paljon aikaa.
Zweierteam Lunaria 22386/06 JUN ERI1
13kk, aavistuksen pitkärunkoinen tyylikäs narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Toivoisin
täyteläisemmän kuono-osan varsinkin silmien alta. Kaunis kaula ja ylälinja. hyvä runko.
Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Erinomaiset etu- ja
takaliikkeet. Kauniisti kunnostettu hyvälaatuinen karva. Esiintyy ja esitetään mallikkaasti.
Berndante Esme-Ralda 33275/05 NUO EH4
Lähes 2-vuotias hyväkokoinen. Hyvä purenta, silmät. Kapea kallo. Kuono-osan tulisi olla
täyteläisempi. Isohkot korvat. Lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä runko. Riittävä luusto. Aavistuksen
pysty olkavarsi muuten kulmaukset ok. Hyvälaatuinen turkki, joka vaihtumassa. Esiintyy ja esitetään
hyvin.
Momandan Serafiina 41548/05 NUO ERI1 VASERT
Erinomaisen kokoinen narttu, jolla kauniit ääriviivat seistessä. Hyvä purenta, silmät ja suurehkot
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvä runko. Lyhyt rintakehä. Hyväluustoiset hyvin kulmautuneet raajat.
Liikkuu hyvällä askelmitalla ja kantaa itsensä hyvin liikkeessä. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään
edukseen.
Riccarron Ofelia Oops 52421/05 NUO EH3
1,5-vuotias, keskikokoinen, totaalisen karvanlähdön kokenut narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat.
Kaunis kaula ja ylälinja. riittävä runko kokoon nähden. Riittävä luusto. Pysty olkavarsi. Liikkuu tänään

kovin löysästi edestä ja etuaskel voisi olla pidempi. Esitetään ja esiintyy erinomaisesti. Hyvälaatuinen
karva, jota todellakin voisi olla enemmän.
Zweierteam Kraussiana 31952/05 NUO ERI2
Hyväkokoinen kaunislinjainen aavistuksen pitkärunkoinen. Hyvä purenta, silmät ja korvat.
Erinomainen kaula ja ylälinja. vahva runko. Aavistuksen pitkä lanne. Pysty olkavarsi muuten hyvät
kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelmitalla, joskin holtittomasti tänään. Hyvä karva.
Bandura 42999/04 AVO T
Pienikokoinen aivan liian lihavassa kunnossa esitetty koira. Hyvä purenta. Pyöreät silmät ja varautunut
katse. Hyvät korvat. Kevyt luusto. Koira kärsii kauttaaltaan ylipainosta sekä liikkeessä että seistessä.
Kaunis näyttelyyn kunnostettu karva. Esitetään hyvin. Kotiin laihtumaan.
Life Spring’s Florence 24502/05 AVO ERI3
Hyväkokoinen kaunislinjainen narttu. Oikeailmeinen nartun pää. Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta
ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. hyvä runko. Eturinnan tulisi vielä täyttyä. Hyväluustoiset
tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Lyhyt häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Kantaa
häntänsä hyvin liikkeessä. Erinomainen karva ja karvanlaatu. Esitetään hyvin.
Life Spring’s Goldhill 24496/05 AVO H
Keskikokoinen narttu, joka ei nauti näyttelyssä olosta. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Toivoisin
hieman pitempilinjaisen pään. Lyhyt kaula. Takakorkea. Riittävä runko kokoon nähden. Pysty lantio.
Keskivahva luusto. Liikkuu tänään takaraajat rungon alla ja kovin löysästi edestä. Kantaa häntänsä
mallikkaasti liikkeessä. Hyvä karva ja karvanlaatu.
Momandan Peggy Sue 23375/02 AVO ERI2
Hyväkokoinen, kauniit ääriviivat omaava narttu. Hyvä purenta, suuret pyöreät liian lähellä olevat
silmät häiritsevät ilmettä. Hyvät korvat. Lyhyt kaula. Hyvä ylälinja ja runko. Riittävästi kulmautunut.
Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Kantaa häntänsä erinomaisesti liikkeessä. Kauniisti
kunnostettu hyvälaatuinen turkki. Esitetään edukseen.
Piharinteen Taica 30478/05 AVO ERI
Hyväkokoinen, oikeat mittasuhteet ja raajaluuston omaava narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat.
Toivoisin syvemmän ja vahvemman kuono-osan. Hyvä kaula ja ylälinja. eturinnan tulee täyttyä.
Toivoisin myös kaarevammat kylkiluut. Riittävästi kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla. Kantaa häntänsä erinomaisesti liikkeessä. Erinomainen karvanlaatu. Esitetään hyvin.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 AVO ERI1 PN3 SERT MVA
Keskikokoinen feminiininen narttu. Tasapurenta, hyvät silmät ja korvat. Riittävä kaula ja ylälinja.
riittävä runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askelpituudella.
Kantaa häntänsä erinomaisesti liikkeessä. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Riccarron Isabell 36420/03 AVO ERI4
3-vuotias, hyväkokoinen kauniit ääriviivat omaava narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula
ja ylälinja. aavistuksen pitkä lanne. Riittävä runko. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat.
Lyhyt häntä, jonka kantaa erinomaisesti liikkeessä. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Esitetään hyvin.
Riccarron Madam Tosca 25734/04 VAL ERI1 PN1 VSP
3-vuotias erinomaiset mittasuhteet, sukupuolileiman ja ääriviivat omaava, jolla upea pää. Hieno kaula,
ylälinja, luusto, runko ja kulmaukset. Superliikkuja.
Alte Sage Akorina Fürzwei 20199/03 VAL ERI3
Erittäin kauniit mittasuhteet ja ääriviivat omaava valionarttu. Feminiininen pää. Toivoisin vahvemman
kuono-osan. Erinomainen runko, keskivahva luusto. Erinomaisesti kulmautunut. Liikkuu tänään
takaraajat rungon alla, muuten erinomaisesti. Upea karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Riccarron La Fayette 19280/04 VAL ERI2 PN2
Kauniit ääriviivat omaava vahva, hyvin raajoillaan seisova narttu. Kaunis pää, kaula, ylälinja, runko ja
kulmaukset. Erinomainen luusto. Superliikkuja. Erinomainen karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 PN4 ROP VET
8-vuotias upeassa kunnossa esitetty veteraani. Kaunis pää, toivoisin aavistuksen vahvemman alaleuan.
Upea runko. Hyvin kulmautunut. Erinomainen luusto. Liikkuu vielä kuin nuoret tytöt erinomaisella
askelmitalla kantaen runkonsa upeasti. Upea turkki. Esiintyy ja esitetään hyvin. Onnittelut omistajalle
upeasta veteraanista.

