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Alpigiano Celeste Camiel 37856/06 JUN H
Pienikokoinen, vankkaluustoinen, hyvin kehittynyt uros. Otsapenger voisi olla hieman selvempi. Hyvä
purenta. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hieman ulkokierteiset etukäpälät. Hyvin kaunis väritys
ja karva. Voisi olla hieman raajakkaampi. Hyväasentoinen häntä. Tulisi liikkua tehokkaammin
takaraajoillaan. Erinomainen luonne.
Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN EH1
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen hyväluustoinen ja hyvin kehittynyt maskuliininen uros. Vielä
hieman kapea kallo ja korkea otsa. Hyvä purenta. Hieman lyhyt kaula. Niukasti kulmautunut edestä.
Erinomainen takaosa. Erinomaiset liikkeet, mutta korkea-asentoinen häntä hieman häiritsee. Kaunis
väritys. Selässä hieman kihartuva karva.
Maroussia Edelstein 10616/06 NUO EH1
Hyväluustoinen maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Pää saa vielä vahvistua ja etuosa täyttyä.
Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Symmetrisempi väritys päässä olisi eduksi. Erinomainen
karvanlaatu. Erittäin hyvät liikkeet, mutta liikkuessa takaosa hieman nousee, samoin häntä.
Erinomainen luonne.
Riccarron Mickey Mouse 25728/04 AVO ERI1 PU1 SERT MVA ROP
Hyväluustoinen hyvin tasapainoinen kaunislinjainen uros, jolla varsin hyvä pää ja ilme.
Symmetrisempi pään väritys olisi eduksi. Hyvät kulmaukset. Oikea-asentoinen häntä. Kaunis karva.
Hyvät liikkeet. Erinomainen luonne.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI1 PU2
Erinomaisen tyyppinen, riittävän kokoinen, vahvaluustoinen maskuliininen uros. Hyvä runko. Hyvä
pää ja ilme. Hyvä purenta. Hieman lyhyt kaula. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä takaosa
ja häntä. Kaunis karva, väri ok. Hyvät liikkeet. Erinomainen luonne.
Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI2 PU3
Erinomaisen tyyppinen, hyvin vahva, maskuliininen uros. Hyvä pää. Ilme voisi olla hieman parempi.
Niukka purenta. Kaula voisi olla pidempi ja etukulmaukset hieman paremmat. Erinomainen takaosa.
Hieman alaskiinnittynyt häntä. Liikkuu sivusta hyvin. Kaunis karva. Erinomainen väritys. Toivoisin
mustemman kirsun. Erinomainen luonne.
Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 JUN EH1
Hyväluustoinen, erittäin hyvin kehittynyt. Kaunislinjainen feminiininen narttu. Vielä melko kapea ja
pitkältä vaikuttava pää. Otsapenger saisi olla selvempi. Hyvä purenta. Niukasti kulmautunut edestä.
Erinomainen takaosa. Oikea-asentoinen häntä. Hyvä väritys. Erinomaiset sivuliikkeet hieman jäykät
etuliikkeet. Erinomainen luonne.
Alpigiano Celeste Clea 37862/06 JUN H
Pienehkö hieman kevytluustoinen narttu, jolla vielä melko suippokuonoinen pää. Kovin niukka
purenta. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Riittävät takakulmaukset, mutta saisi seistä
tukevammin raajoillaan. Hieman jyrkkä lantio. Saisi liikkua joustavammin ja pidemmällä askelella.
Väritys ok. Hyvä luonne.
Alpweiden Åbba Dabbaduu 35384/06 JUN EH2
Hyväluustoinen ikäisekseen hyvin kehittynyt feminiini narttu. Lupaava pää. Hyvä purenta. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kaunis väritys. Turhan kihara ja melko pehmeä karvapeite. Korkeaasentoinen häntä häiritsee. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne.
Bernario Veronia 45731/03 AVO ERI1 PN1 SERT MVA VSP
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen, hyvin vahva narttu. Varsin hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta.
Hieman lyhyt kaula. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä takaosa. Kaunis väritys ja karva.
Hieman löysässä kunnossa. Liikkuu sivusta ja edestä hyvin, takaa kinnerahtaasti. Hyvä luonne.
Maroussia Alexina 19392/04 AVO EH2
Hyväluustoinen pienehkö feminiini narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Turhan voimakas otsapenger.
Hyvät silmät, korvat ja purenta. Hyvät kulmaukset ja runko. Hieman alaskiinnittynyt häntä. Väritys ok.
Tänään kovin niukassa turkissa. Liikkuu sivusta hyvin, edestä löysästi. Kirsu voisi olla tummempi.
Hyvä luonne.
Bernario Roberta 36637/01 VAL ERI1 PN2
Erinomaisen tyyppinen, hyvin vahva, joskin hieman tukevassa kunnossa oleva narttu. Otsapenger saisi
olla selvempi. Hyvä purenta. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hieman ulkokierteiset
takakäpälät. Karva punertunut käpälissä ja poskessa ihotulehdus. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu
varsin hyvin. Hyvä luonne. Kaunis karva.

