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Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 AVO ERI1 PU2 SERT
Kaunis uros, liikkuu hyvin kun sallitaan. Kaunis uroksen pää, tummat silmät, oikea purenta. Erittäin hyvä kaulan pituus. Hyvä runko ja eturinta.
Kaunis runko, sopivat kulmaukset. Kaunis turkki.
Bollbölen Gibson FIN20965/05 JUN EH
Miellyttävä uros. Hyvä koko ja tyyppi. Miellyttävä pää. Riittävän tiiviit luomet. Alaleuka saisi olla leveämpi. Keskipitkä kaula. Hoikka runko.
Eturinnan tulee vielä täyttyä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Etuosa saisi olla tiiviimpi.
Essente Energy Edward FIN26819/04 AVO EH
Ystävällinen, oikean kokoinen ja – mallinen uros. Miellyttävät tummat silmät ja oikeanlainen suu. Riittävän tiiviit huulet. Hyvä kaula ja runko.
Keskivahva luusto. Erittäin hillityt mutta tasapainoiset kulmaukset. Liikkeet saisivat olla pitemmät ja voimakkaammat. Kyynärpäät kääntyvät välillä
ulospäin. Hyvä turkki ja luonne.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 AVO ERI2 PU3 VASERT
Erittäin miellyttävä keskikokoinen uros. Vahva uroksen pää, tummat silmät, oikeanlainen suu. Erinomainen kaulan pituus. Hyvä rungon malli.
Erinomainen ylälinja. Hyvä luusto ja käpälät. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin, jos ei juoksuteta liian lujaa. Erittäin hyvä turkki.
Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO EH4
Massava uros, jolla on erittäin hyvä runko. Erinomainen pää ja ilme. Tummanruskeat silmät. Oikeanlainen suu, riittävän leveä alaleuka. Keskipitkä
kaula. Oikeanlainen lantio. Hyvä luusto ja käpälät. Keskivahvat mutta tasapainoiset kulmaukset. Eturinta voisi olla paremmin täyttynyt ja etuliikkeet
vähemmän löysät. Hyvä luonne.
Hexa-Han Shredder FIN17720/05 AVO ERI3 PU4
Hyväluonteinen uros. Seisoo hyvin raajoillaan. Hyvä pää. Oikea silmien väri. Hyvä suu. Korvien asento vaihtelee. Hyvä kaula. Hoikka runko. Hyvät
kulmaukset. Eturinta saisi olla paremmin täyttynyt. Liikkuu hyvin kun sallitaan. Oikeanlainen, keskipitkä turkki.
Piharinteen Taco FIN30473/05 AVO EH
Vankka, hyvänkokoinen uros. Vahva uroksen pää. Tummat silmät, oikeanlainen suu. Hyvä kaula ja runko. Etuosan rakenne hieman etuasentoinen,
joka vaikuttaa sivuttaistukeen liikkeessä. Erinomainen takaosa. Hyvä turkki.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU1 ROP
Kaunis uros, jolla loistavat värimerkit ja erittäin taitava handleri. Kaunis pää ja silmien väri. Erinomainen kaulan pituus. Hyvä runko ja lantio.
Erinomainen luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu rutiinilla. Erinomainen luonne ja turkki.
Bendoran Adele FIN28344/06 JUN ERI1 PN3 SERT
Erittäin miellyttävä juniori, jolla erinomainen luonne ja liikkeet. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä koko ja tyyppi. Riittävä luusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Ylälinja ei vielä kiinteä. Hyvä turkki. Sujuvat liikkeet. Vakaa luonne.
Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 JUN ERI2
Miellyttävä narttu, jolla on ilmeisen terve ruokahalu. Ilmeikäs pää. Erinomainen silmien väri. Oikeanlainen suu. Keskipitkä kaula. Hyvä rungon malli.
Ylälinja ei oikeanlainen. Eturinnan tulee täyttyä. Kohtuulliset, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvin koordinoidut liikkeet.
Fridkullas Uniikki FIN10074/06 JUN H
Kevyt luusto. Melko elegantti juniori, jonka tulee vielä vankistua ja tulla tasapainoisemmaksi. Elegantti pää, keskiruskeat silmät. Oikeanlainen suu.
Erittäin kapea runko. Eturintaa puuttuu selvästi. Hyvä luusto, riittävän tiiviit nivelet. Tällä hetkellä ei rotutyypillinen.
Jaarlin Arnevi FIN27784/06 JUN EH3
Erittäin kompakti narttu, joka täytyy pudottaa painoaan jotta mittasuhteet näyttäisivät oikeilta. Melko tiiviit silmäluomet. Keskiruskeat silmät.
Oikeanlainen suu. Keskipitkä kaula. ”Hyvin eristetty” runko. Keskivahva luusto. Käpälät voisivat olla paremmat. Tasapainoiset kulmaukset.
Liikkeiden tulee tulla vakaammiksi.
Astana FIN48537/05 NUO ERI1
Miellyttävä narttu, esitetään lähes täysin ilman turkkia. Erittäin miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaulan pituus. Oikea rungon malli. Erittäin hyvät
käpälät, luusto ja kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin mutta johtuen turkin puuttumisesta, ei anna rodunomaista kokonaisvaikutelmaa.
Momandan Sikuriina FIN41549/05 NUO EVA
Miellyttävä narttu, jolla on iloinen luonne. Hyvä koko ja tyyppi. Tummat silmät. Oikeanlainen suu. Tulisi olla itsevarmempi. Ylälinja ei vielä täysin
kiinteä. Hyvä luusto. Käpälät voisivat olla paremmat. Erinomaiset kulmaukset. Erittäin hyvä turkki. Ontuu selkeästi etujalkaansa, tämän vuoksi ei voi
arvostella.
Alte Sage Bestla FIN26107/04 AVO EH
Hyvän kokoinen ja riittävän narttumainen. Vahva pää ja hieman löysät silmänympärykset. Tummat silmät. Oikeanlainen suu. Pitkä kaula. Hyvin
kehittynyt runko ja hyvä lanneosa. Keskivahva luusto. Riittävän täyteläinen eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu melko ahtaasti takaa ja
epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja luonne.
Alte Sage Cavillaca FIN30653/05 AVO EH4
Ystävällinen narttu, jolla niukat valkoiset värimerkit päässä. Esitetään hoikassa kunnossa, mutta rakenne on hyvä. Oikeanlainen suu ja silmien väri.
Vahva ylälinja. Erittäin hyvä luusto ja käpälät. Tasapainoiset kulmaukset. Erittäin hyvin koordinoidut liikkeet. Miellyttävä suora turkki.
Bollbölen Exquisite FIN18739/04 AVO H
Aseteltuna erittäin kaunis narttu. Miellyttävä hillitty pää, kaunis ilme ja pään yksityiskohdat. Hyvä kaulan pituus. Ylälinja saisi olla kiinteämpi.

Keskivahva luusto. Etukäpälät kääntyvät ulospäin, selvästi liian niukka eturinta. Epävakaat etuliikkeet.
Essente Berrybear Beast FIN16510/02 AVO EH
Ystävällinen kompakti narttu, oikea tyyppi ja koko. Miellyttävä pää ja oikeanlaiset pään yksityiskohdat. Kauniit tummat silmät. Oikeanlainen suu.
Hyvä kaula ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Keskivahva runko. Kaunis turkki. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä.
Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO ERI2
Massava narttu, joka liikkuu yllättävän hyvin ylipainoon nähden. Erinomainen pää ja ilme. Oikeanlainen suu ja väritys. Hyvä kaulan pituus.
Erinomainen luusto ja käpälät. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu iloisesti ja vapaasti. Kaunis turkki.
Life Spring’s Florence FIN24502/05 AVO ERI1 PN4 VASERT
Hyvänkokoinen narttu, jolla on onneksi pitkä handleri. Hieman korkeajalkainen kokonaisvaikutelma, mutta erittäin tasapainoiset ja tehokkaat liikkeet.
Erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula ja runko. Erittäin hyvä etuosa ja takakulmaukset. Erinomainen turkki.
Maroussia Saga FIN33928/01 AVO H
Oikean kokoinen ja – tyyppinen narttu, ilmeisesti viihtyy keittiössä. Hyvä pää ja ilme. Kaula ja ylälinja kärsivät ylipainosta. Hyvä luusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkeet voisivat olla vaivattoman näköiset vähemmällä massalla. Täytyisi olla itsevarmempi.
Maroussia Xalvadora FIN35292/03 AVO ERI2
Erinomainen, hyvin syönyt narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja runko. Kaunis luusto ja käpälät. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu
hyvin. Erinomainen turkki ja luonne.
Salaisten Aida FIN35446/03 AVO EH
Massava, ystävällinen narttu, jonka tulisi olla neliömäisempi malliltaan. Vahva, melko maskuliininen pää. Oikeanlaiset pään yksityiskohdat.
Keskipitkä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Kokonaismassaan nähden tulisi olla täyteläisempi eturinta. Etuliikkeiden tulisi olla vakaammat.
Sungates Berniitta FIN27908/04 AVO EH
Ystävällinen narttu. Vahva, urosmainen pää. Oikeanlainen suu ja silmien väri. Massiivinen runko. Etuliikkeet todella kärsivät ylipainosta. Kaunis
turkki. Miellyttävä luonne. Tulisi esittää uudelleen dieetin jälkeen.
Maroussia Verdina FIN23138/03 VAL ERI1 PN1 VSP
Ystävällinen ja iloinen narttu, joka liikkuu vaivattomasti. Erinomainen pää ja ilme. Erittäin hyvä kaulan pituus. Hyvärakenteinen runko. Erittäin hyvät
etukulmaukset, erinomaiset takakulmaukset. Hyvin koordinoidut liikkeet. Hyvä turkki ja luonne.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI2 PN2
Liikkuu iloisesti ja vapaasti. Oikea tyyppi ja malli. Narttumainen pää ja ilme. Hyvä kaulan pituus. Hoikka runko. Erinomainen turkki ja luonne.

