20070610 Jämsänkoski K, Satu Ylä-Mononen
Beneco’s Caro 25679/05 AVO EH3
Koko: 63cm. Pienikokoinen, vankkarakenteinen uros, jolla selvä sukupuolileima. Vahva, hyväilmeinen
uroksen pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä purenta. Vahva luusto. Riittävä eturinta. Hyvin kehittynyt
runko. Pitkä lanneosa, pehmeyttä selässä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, yhdensuuntaisesti
edestä ja takaa. Hyvät värimerkit, turkki ja luonne.
Berndante Chocco 39235/03 VAL ERI1 PU3
Koko: 67cm.Vahva erinomaista tyyppiä oleva valio. Tiukka saksipurenta. Kuluneet hampaat.
Voimakas uroksen pää. Matalalle kiinnittyneet korvat. Vahva luusto. Vahva runko ja eturinta. Niukasti
kulmautuneet raajat. Hieman pehmeyttä selässä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä hieman
löysästi. Hyvä turkkija värimerkit. Ystävällinen luonne.
Black Amiikos Quatro Quent 25842/05 AVO EH4
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Vahva uroksen pää. Hieman löysät huulet. Kuono-osa saa
vielä vahvistua. Lyhyt kaula, puutteellinen eturinta. Luusto saisi olla kokoon nähden voimakkaampi.
Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, ahtaasti takaa ja
hieman löysästi edestä. Hieman epäsymmetriset päävärimerkit. Erinomainen uroksen turkki. Hyvä
luonne.
Bollbolen Genesis 20967/05 AVO EH2
Koko: 64cm. Pienikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Silmien tulisi olla
pienemmät ja tummemmat. Hyvä purenta. Valkoinen väritys menee oikealta puolelta suun yli. Riittävä
kaula ja luusto. Vahva runko. Hyvä eturinta. Voimakkaasti laskeva lantio. Tasapainoisesti
kulmautuneet raajat. Liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman löysästi edestä, hyvin takaa. Hyvä
häntä. Pitkä oikeanlaatuinen turkki.
Borthos Benjamin 47707/04 AVO T
Erinomaista tyyppiä oleva vahva uros, jolla erinomainen luusto. Vahva uroksen pää. Hyvä purenta.
Suuret korvat. Avoimet silmäluomet, liian löysät huulet. Riittävä kaula. Hyvä runko. Hyvä rintakehän
leveys, mutta eturinnan pitäisi olla syvempi. Niukasti kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella, valitettavasti liikkeessä häntä kiertyy voimakkaasti rullalle selän päälle. Kaunis turkki.
Kauniit värimerkit.
Janipan Bemari 39266/04 AVO ERI1 PU1 SERT VSP
Koko: 64,5cm. Pienikokoinen, tasapainoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta. Kauniit
silmät. Otsapenger voisi olla voimakkaampi. Riittävä kaula. Hyvä eturinta ja runko. Riittävä luusto.
Niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja
takaa, voisi liikkua pidemmällä sivuaskeleella. Litteät käpälät. Hyvä turkki. Vaalea tan-väri.
Erinomainen luonne.
Life Spring’s Fantastico 24497/05 AVO H
Koko: 62cm. Pienikokoinen uros, jolla hyvä sukupuolileima. Hyvä purenta. Vahva, hyväilmeinen
uroksen pää. Lyhyt kaula. Kokoon nähden hyvä luusto. Hyvä eturinta ja runko. Niukasti kulamutuneet
raajat ja laskeva lantio. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta erittäin löysästi edestä. Tarvitsee lisää
kokoa.
Alpenbach Zorro 21378/05 VAL ERI2 PU4
Koko: 63cm. Pienikokoinen, mutta tasapainoisesti rakentunut. Oikeanmallinen uroksen pää. Hyvä
purenta. Rikkonainen huulipigmentti. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Luusto voisi olla
voimakkaampi. Voimakkaasti kulmautunut takaa, hyvin edestä. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
Liikkeessä häntä nousee selkälinjan yläpuolelle. Erinomaiset liikkeet takaa, hyvät edestä. Erinomainen
turkki ja värimerkit. P1 puuttuu.
Cei-Cei Ayrton 38984/01 VAL ERI3
Koko:63cm. Pienikokoinen uros, jolla riittävä sukupuolileima. Esitetään tänään hoikassa kunnossa.
Riittävä, vahva uroksen pää. Erinomaiset silmät. Hyvä purenta, kuluneet hampaat. Vahva luusto.
Niukka eturinta ja niukasti kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti
edestä ja takaa. Erinomaiset värimerkit. Ohuessa turkissa. Erinomainen luonne.
Bernario Melchior 15985/99 VET ERI1 PU2 ROP-VET
8,5 vuotias erinomaista tyyppiä oleva veteraani. Epäsäännöllinen tasapurenta. Vahva uroksen pää.
Taaksekiinnittyneet korvat. Vahva luusto. Riittävä eturinta. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautuneet
raajat. Ikäisekseen erinomaiset liikkeet, yhdensuuntainen edestä ja takaa. Kaunsi turkki ja väri. Hyvä
häntä. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa.
Zweierteam Cereus 16381/99 VET EH2
8-vuotias, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Hyvä purenta. Niukka huulipigmentti
ja löysät huulet. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Kaunis kaula. Hyvä runko ja eturinta. Niukasti

kulmautuneet raajat. Erinomainen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, tänään edestä löysästi ja
hieman epäpuhtaasti. Erinomaisessa kunnossa oleva turkki.
Bendoran Adele 28344/06 JUN ERI3
Hyvä koko ja mittasuhteet. Lupaava oikeanmallinen nartun pää. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Hyvä
kaula ja ylälinja. Riittävä luusto, ikäisekseen riittävä eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat.
Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, vielä hieman löysästi edestä. Hyvät värimerkit. Ei
parhaassa turkissa. Hyvä luonne.
Bendoran Ambrosia 28346/06 JUN ERI2
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Vahva hyväilmeinen nartun pää, joka saa vielä
täyttyä kuonosta. Erinomainen kaula ja ylälinja. ikäisekseen erinomaisen vahva runko. Riittävä
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Vahva luusto. Hyvä häntä. Erinomaiset sivuliikkeet. Liikkuu vielä
löysästi edestä varpaita sisäänpäin kääntäen. Suora turkki. Hyvät värimerkit. Erinomainen luonne.
Black Indira’s Åånx Vizzi 35756/06 JUN H
Hyvä koko ja mittasuhteet. Pää saa vielä kauttaaltaan vahvistua. Epävarmat korvat. Riittävä kaula ja
selkä. Vielä kapea eturinta. Riittävä luusto ja kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä
askelpituudella, mutta edestä vielä kovin holtittomasti. Vielä kauttaaltaan kapea. Hyvät värimerkit.
Turkki kaipaisi pesua. Hyvä luonne. Liikkuu kovin kinnerahtaasti takaa.
Funatic Tequila Rose 46740/06 JUN EH4
9kk, vielä kovin pentumainen. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Pää vielä kauttaaltaan liian
kapea ja pitkä. Riittävä luusto. Tällä hetkellä puutteellinen eturinta. Lupaava runko. Tasapainoisesti
kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, köyristää liikkeessä hieman lanneosaa,
liikkeessä vielä kapea edestä ja takaa. Tarvitsee kovasti aikaa.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 JUN ERI1 PN2 SERT
Vankkarakenteinen, erinomaista tyyppiä oleva juniori. Hyvä purenta. Oikeanmallinen, mutta vielä
kapea pää. Suuret korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvä luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Kaunis
matala kinner. Erinomainen vahva runko. Riittävä eturinnan leveys, syvyyttä saa tulla vielä lisää.
Liikkuu erinomaisella askelpituudella, vielä hieman löysästi edestä. Kaunis turkki, hyvät värimerkit.
Hyvä luonne.
Berndante Esme-Ralda 33275/05 NUO EH2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikeanmallinen pää, liian vaaleat silmät. Lyhyt kaula. Vahva luusto. Hyvin
kehittynyt runko. Riittävästi kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, erinomaisesti
edestä ja takaa. Hyvä turkki ja värimerkit. Ystävällinen luonne.
Bianco-Neri Amelie 47609/05 NUO EH1
Pienikokoinen, aavistuksen matalaraajainen narttu. Hyvä purenta. Oikeanmallinen nartun pää. Nokiset
tan-merkit häiritsevät ilmettä. Kaunis kaula. Vahva luusto. Pitkä lanne-osa. Hyvä häntä. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella, hieman löysästi edestä. Kaunis turkki. Hyvä luonne.
Eosz van’t Pachthof 11529/06 AVO ERI3
Vahva, erinomaista tyyppiä oleva narttu. Hyvä purenta. Hyvänmallinen nartun pää. Vaaleat silmät. Pää
voisi olla runkoon nähden suurempi. Riittävä kaula. Vahva luusto. Voimakas runko. Riittävä eturinta.
Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja
takaa. Hyvä häntä. Hyvät värimerkit. Kaunis pitkä turkki. Hyvä luonne.
Kastetassun Angelica 47966/04 AVO H
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Oikeanmallinen nartun pää. Epävarmat korvat. Hyvä kaula ja
ylälinja. Riittävä luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Tänään kovin kevyessä turkissa, kapea runko.
Liikkuu riittävällä askelpituudella, löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Luonteeltaan tänään kovin
varautunut. Hyvät värimerkit. Tarvitsee lisää kehätottumusta.
Momandan Peggy Sue 23375/02 AVO ERI1 PN3 VASERT
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvin vankkarunkoinen narttu, jonka pää saisi kokoon nähden olla
vahvempi. Hyvä purenta. Hyvät silmät. Kapea kuono-osa. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Vahva runko.
Tasapainoiset kulmaukset. Laskeva lantio. Liikkuu erinomaisella askelpituudella hieman löysästi
edestä. Kaunis turkki. Hyvät värimerkit. Huulipigmentti voisi olla tummempi. Hyvä luonne.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL ERI2 PN4
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Oikeanmallinen nartun pää. Tiukka saksipurenta. Hyvät silmät.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautuneet raajat. Vahva runko ja luusto. Hyvä häntä.
Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. Hyvä turkki ja värimerkit.
Zweierteam Indica 39829/04 AVO EH4
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman pitkärunkoinen narttu. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien
alta. Hyvä purenta. Puutteellinen huulipigmentti. Hyvä kaula. Vahva luusto. Niukasti kulmautuneet
eturaajat, hyvin takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysästi edestä varpaita voimakkaasti sisään
kääntäen. Hyvä häntä. Kaunis turkki ja värimerkit.

Zweierteam Jakaranda 30261/05 AVO ERI2
Pienikokoinen, aavistuksen matalaraajainen, tasapainoinen narttu. Vahva hyväilmeinen nartun pää.
Suuret korvat. Huulipigmentti saisi olla tummempi. Kaunis kaula ja ylälinja. tasapainoisesti ja hyvin
kulmautuneet raajat. Hyvät raaja-asennot. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, yhdensuuntaisesti
edestä ja takaa. Hyvät värimerkit.
Zweierteam Kraussiana 31952/05 AVO EH
Kookas, vankka, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta. Kuono saisi olla täyteläisempi
silmien alta. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Tuhdissa kunnossa oleva
runko. Niukasti kulmautuneet raajat. Liikkuu riittävällä askelpituudella, valitettavasti kovin löysästi
edestä. Kaunis kiiltävä musta turkki. Hyvät värimerkit.
Funatic Versace 32300/04 VAL ERI1 PN1 ROP
Kaunis valionarttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kauniinmallinen pää. Silmät saisivat olla
pienemmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Hyvä runko. Kauniisti kulmautuneet rajat.
Matala kinner. Loistavat sivuliikkeet, erinomaiset edestä ja takaa. Tätä koiraa on ilo katsella liikkeessä!

