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Alpigiano Celeste Camiel 37856/06 JUN H 
Hyvät rungon mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvä 

rintakehän muoto. Turhan pehmeät ranteet. Suora kinnerkulma. Löysä kinner. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Koira liikkuu sidotuin takaliikkein voimakkaasti, edestä löysin kyynärpäin. Palkintosija kintereistä. 

Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN ERI1 SERT 

Hyväntyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava erinomaisesti liikkuva uros. Hyvä pää, 

tasapurenta. Melko voimakas otsapenger. Hyvä ylälinja. Hyvä rintakehä. Hyvät kulmaukset takana. 

Hieman lyhyt olkavarsi. Erinomainen luonne. Turkki lähdössä. Iloinen häntä liikkeessä. 

Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI4 

Hyväntyyppinen uros, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä ylälinja. 

Hyvä rinnan syvyys ja kaarevuus. Hyvät kulmaukset. Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin muuten 

rodunomaisesti. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI3 PU3 
Erinomaista tyyppiä edustava uros, jolla hyvä luuston vahvuus. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Hyvä rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu pitkällä, maatavoittavalla askeleella. Turkki ei 

tänään parhaassa kunnossa. Erinomainen luonne. 

Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL EH 

Hyväntyyppinen, vahvaluustoinen ja –rakenteinen uros, jolla voimakas pää, oikea purenta. Turhan 

lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Kinnerkulma voisi olla parempi. Koira liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti, 

edestä löysin kyynärpäin. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä. Tarvitsee hieman kiinteytystä.  

Bernerdalens Quattro 12601/04 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 

Hieman pitkärunkoiselta vaikuttava uros, jolla erinomainen luuston vahvuus. Hyvä pää ja oikea 

purenta. Hieman löysyyttä luomissa. Hyvä ylälinja. Erinomainen etuosa. Riittävät kulmaukset takana. 

Pitkähkö lanneosa. Koira liikkuu pitkällä askeleella. 

Riccarron Lucky Luke 19275/04 VAL EH 

Selvän sukupuolileiman omaava uros, jolla riittävä luuston vahvuus. Melko hyvä pää, oikea purenta. 

Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pitkähkö lanneosa. Hyvä rintakehän ja rinnan syvyys. 

Riittävät kulmaukset. Pehmeät ranteet. Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, käpälät ranteista 

johtuen sisäänpäin. Hyvä karvanlaatu. Palkintosija etuliikkeistä. 

Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI2 PU2 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja 

ylälinja. riittävä rinnansyvyys ja kaarevuus. Hieman lyhyt olkavarsi. Riittävät kulmaukset takana. Selkä 

elää hieman liikkeessä, muuten liikkuu rodunomaisesti. Takaliikkeissä hieman ahtautta. 

Bernario Melchior 15985/99 VET ERI1 PU4 ROP-VET 

Hyväntyyppinen vanha herra, jolla hyvä pää, oikea purenta. Pienet tummat silmät, hyvä rintakehä. 

Hyvä ylälinja. Rodunomaiset kulmaukset. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, edestä löysin kyynärpäin, 

muuten rodunomaisesti. Melko hyvä turkinlaatu. 

Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 JUN EH1 

Melko hyväntyyppinen nuori nainen, jolla oikea purenta. Hieman takaluisu kallo. Alaleuka saisi olla 

voimakkaampi. Hyvä kaula ja ylälinja. Rinnan syvyys riittävä. Pehmeät ranteet, hieman löysä kinner. 

Selkä elää vielä liikkeessä. Melko hyvä karvanlaatu. 

Bernarossa Cuccina 40635/06 JUN EVA  

Melko hyväntyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta. Toivoisin pidemmän kaulan. Hyvä 

ylälinja. riittävät kulmaukset takana. Pehmeät ranteet. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti ja sidotuin 

takaliikkein. Valitettavasti koira ontuu vasenta etujalkaansa, josta palkintosija. Turkki vielä 

pentumaista. Toivoisin enemmän temperamenttia. 

Qiral Dantal 6 av Hennumkroken N08034/06 JUN H 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolle toivoisin enemmän luustoa. Melko hyvä pää, oikea 

purenta. Saisi olla kulmautunut paremmin edestä ja takaa. Rungon syvyys ei riittävä. Hyvä karvanlaatu. 

Liikkeessä koira kantaa häntäänsä selän päällä rullalla. Etuliike ahdasta ja löysää. Tarvitsee aikaa. 

V’Dantalian Vanya av Hiselfoss N15546/06 JUN EH2 

Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla hieman pitkänomainen pää, kallo saisi olla 

leveämpi. Rinnan syvyys ei riittävä, eturinta puuttuu. Saisi olla kulmautunut paremmin edestä ja takaa. 

Koira liikkuu löysästi edestä. Melko hyvä karvanlaatu. 

Maroussia Adelheid 19388/04 AVO ERI1 PN4 SERT 

Melko hyväntyyppinen vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä pää, oikea purenta. Hyvä rinnan syvyys ja 

kaarevuus. Hyvä ylälinja. Niukat takakulmaukset. Leveät etuliikkeet. Toivoisin hieman pidemmän 

kaulan. 



Zweierteam Indica 39829/04 AVO H 

Kevytluustoinen, ilmava narttu, jolla liikkeessä iloinen häntä. Oikea purenta. Melko hyvä pää, silmät 

saisivat olla tummemmat. Toivoisin enemmän rintakehää sekä syvyyttä että kaarevuutta. Saisi olla 

paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Melko hyvä turkinlaatu. Koira liikkuu edestä löysin 

kyynärpäin käpälät sisäänpäin, takaa länkisäärisesti. 

Zweierteam Jakaranda 30261/05 AVO EH2 

Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Rinnan syvyys ja kaarevuus riittävä. Riittävät kulmaukset takana. Koira liikkuu avoimesti ja 

löysästi edestä, voimattomasti takaa. Häntä turhan iloinen liikkeessä. 

Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL ERI4 

Riittävän luuston omaava narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Saisi olla 

kulmautunut edestä paremmin. Riittävä rinnan syvyys, kaarevuutta toivoisin enemmän. Suurehkot 

korvat. Koira liikkuu löysästi edestä. 

Funatic Versace 32300/04 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP 

Erittäin hyväntyyppinen, rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen valionarttu, jolla hyvä pää, oikea 

purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen rintakehä. Hyvät kulmaukset takana, riittävät edessä. 

Koira liikkuu hieman löysin kyynärpäin. 

Riccarron la Fayette 19280/04 VAL ERI2 PN2 VACACIB 

Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla hyvä pää. Suurehkot korvat. Oikea purenta. Hyvä rintakehän 

etuosa. Koira liikkuu erinomaisella askeleella vaivattomasti. Liikkeessä kantaa häntäänsä sivuun 

keskeltä. 

Riccarron Madam Tosca 25732/04 VAL ERI3 PN3 

Vahvaluustoinen, hyvätyyppinen narttu, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Erinomainen 

runko. Liikkuu edestä avoimesti, muuten rodunomaisesti. Hyvä karvanlaatu. 

Bernario Nicole 28004/99 VET EH1 

Vahvarakenteinen veteraaninarttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. tummat silmät. 

Hieman lyhyt olkavarsi. Koira liikkuu turhan avoimesti edestä. Kinnerkulma voisi olla parempi. 

Hieman pehmeä turkki. Toivoisin koiralle jalkoja enemmän. Erinomainen luonne. 

 

 


