20070617 Heinävesi R, Jari Laakso
Alpweiden Zuper Star 35315/06 JUN ERI1 PN4
1v. ? erittäin lupaava mittasuhteiltaan hyvä. Tasapainoisesti liikkuva juniori uros, jolla hieman
erikoinen ilme johtuen otsapenkereestä. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen eturinta. Kaunis
ylälinja. Pää on ymmärrettävästi vielä keskeneräinen, mutta rungon kehitys on harvinaista uroksella
tässä iässä.
Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN EH3
11kk. Kaunis junioriuros, jolla hyvä raajojen luusto. Lupaava rungon tilavuus. Kulmaukset tässä iässä
ymmärrettävän niukat. Hyvä ylälinja. Hiukan korkea häntä, mutta ei niin korkea kuin omistaja luulee.
Kaunis lupaava pää. Erinomainen otsapenger. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Kauniit takaliikkeet.
Hyvät etuliikkeet. Kaunis väritys.
Bernoban Aikapoika 31588/06 JUN ERI2
14kk. Mittasuhteiltaan hyvä, riittävän suuri uros, jolla kokoonsa nähden hyvä raajojen luusto ja rungon
tilavuus. Riittävät tasapainoiset kulmaukset. Hyvä pään profiili, lupaava kallo, täyteläinen kuono-osa.
Hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvät sivuliikkeet. Kuivassa kunnossa.
Merry Mistel’s Sandor 39377/06 JUN EH4
11kk. Hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus, hyvä raajojen luusto. Niukat etukulmaukset. Mukava kallo.
Korkealle kiinnittyneet korvat, riittävä otsapenger. Eturinta tarvitsee aikaa. Liikkeet vielä pentumaisen
pehmeät. Kaunis karvapeite.
Alpweiden No Matter What 35674/02 AVO EH
5v. jätkämäinen uros, jolla kokoon nähden hyvä rungon tilavuus. Riittävät kulmaukset. Hyvä ylälinja.
eturinta saisi olla täyteläisempi. Hyvät korvat. Riittävän tummat silmät. Sujuva liikunta.
Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 AVO ERI4
2v 3kk. Hyvä raajojen luusto. Aavistuksen pitkä lanne-osa. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Hiukan
erikoinen ilme, joka tulee otsapenkereen kulmkaarien ja pään nahan yhteisvaikutuksesta. Hyvät silmät.
Hiukan kapeat takaliikkeet, hyvät etuliikkeet. Hiukka pehmeyttä selässä.
Janipan Bemari 39266/04 AVO ERI2 PU3 VASERT
3v. hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Eturinta voisi olla hiukka täyteläisempi. Hyvä ylälinja.
Aavistuksen pysty ranne. Hyvä pään profiili. Hyvät takaliikkeet. Sujuvat etuliikkeet.
Janipan Xsorro 17732/03 AVO EH
5v. erittäin kaunispäinen, jolla kokoon nähden hyvä raajojen luusto. Eturinta saisi olla täyteläisempi.
Hyvä ylälinja. turhan etuasentoiset eturaajat. Hyvät takaliikkeet. Valitettavasti etuliikkeet eivät
samantapaiset.
Shedcape Zalman 31816/05 AVO ERI1 PU2 SERT
2v. voimakas uros, jolla hyvä rungon tilavuus. Hyvä raajojen luusto. Kaunis ylälinja. Voimakas pää.
Erinomainen kuono-osa. Hiukan korostunut otsapenger. Kauniit takaliikkeet. Hyvät etuliikkeet.
Erinomainen luonne. Kusettaa isäntäänsä.
Shedcape Zoltan 31819/05 AVO ERI3
2v riittävän jätkämäinen uros, joka tänään niukassa karvassa. Hyvä ylälinja. riittävät tasapainoiset
kulmaukset. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä pää, jossa riittävä otsapenger. Hyvä huulipigmentti.
Erinomaiset taka- ja sivuliikkeet. Hyvät etuliikkeet.
Tepantorpan Jules Werner 15566/04 AVO EH
3,5 v hyvät mittasuhteet omaava, jolla riittävä raajojen luusto. Lyhyt karvapeite. Riittävät tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä pään profiili. Kapeahkot suorat takaliikkeet. Turhaa pyöritystä edessä.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI1 PU1 VSP
2v 5kk kaunis mittasuhteiltaan hyvä, tasapainoinen. Hyvä rungon tilavuus. Tasapainoiset kulamukset.
Hyvä eturinta. Luonnollinen liioittelematon koira.
Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI2
5v mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla hyvä rungon tilavuus. Turhaa ylipainoa. Kaunis ylälinja. Riittävät
tasapainoiset kulmaukset. Kaunis pää. Liikkeet turhan pehmeät.
Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 JUN EH3
11kk. Kaunis narttu, jonka etuosa tarvitsee vielä aikaa. Lupaava rungon tilavuus. Hyvä ylälinja.
Lupaava kallo, pään linjat saavat vielä asettua. Hyvät takaliikkeet. Riittävä huulipigmentti.
Bernoban Aamutossu 31592/06 JUN EH2
14kk erittäin lupaava rungon tilavuus, vielä varsin pehmeä ylälinja. hyvät etu-, riittävät
takakulmaukset. Hyvä pään profiili. Kuono voisi olla hiukan täydempi silmien alta. Hyvä purenta ja
pigmentti. Liikkeessä vielä nuoruuden löysä.

Cabareepearl 26857/06 JUN EH1
14kk kaunis narttu, lupaava rungon tilavuus. Hiukan pehmeä ylälinja. Riittävät tasapainoiset
kulmaukset. Eturinta saa vielä täyttyä ajan myötä. Hyvä pään profiili. Hyvä purenta. Hyvät liikkeet kun
muistaa ravata. Hyvät takaliikkeet. Etuliikkeet saisi olla tehokkaammat.
Merry Mistel’s Sembra 39369/06 JUN EH4
11kk. Hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus. Etuosa tarvitsee runsaasti aikaa. Kaunis pää, jossa
erinomainen ilme. Vielä varsin ja ymmärrettävästi pentumaiset liikkeet.
Fridkullas Unnur 10073/06 NUO EH3
1,5 v kookas, melko lyhyt narttu. Riittävä raajojen luusto. Hyvä kaula. Riittävät kulmaukset. Etuosa
tarvitsee aikaa täyttyäkseen. Riittävän pitkä kaula. Hyvä pään profiili. Lupaava kuono-osa. Rinnassa
hyvä risti. Lupaavat liikkeet.
Momandan Serafiina 41548/05 NUO EH2
22kk pitkähkö narttu, jolla hyvä rungon tilavuus. Hyvä raajojen luusto. Tänään turhan pehmeä ylälinja,
eturinta saisi olla täyteläisempi. Hyvä kallo, täyteläinen kuono-osa. Hyvät korvat, silmät ja purenta.
Etuliikkeissä liikaa löysyyttä.
Riccarron Octobussy 52420/05 NUO ERI1
20kk. Turhan pulskassa kunnossa esitetty kaunis narttu, jolla hyvä eturinta. Riittävä raajojen luusto ja
kulmaukset. Tiivis ylälinja. Kaunis nartun pää. Erittäin tasapainoiset liikkeet, jotka oikeuttavat nartun
saamaan palkinnon pulleudesta riippuen.
Beneco’s Binja 20929/05 AVO EH
2v 2kk. Matalaraajaiselta vaikuttava narttu, jolla voimakas runko. Riittävä raajojen luusto. Turhan
pehmeä ylälinja varsinkin liikkeessä. Täyteläinen eturinta. Voimakkaat kulmaukset. Hyvä pään profiili.
Hyvät korvat, silmät, purenta ja huulipigmentti. Turhan kikkara karvapeite. Erinomaiset takaliikkeet.
Etuliikkeissä turhaa pehmeyttä ja hiukan liioiteltua leveyttä.
Beneco’s Cara 25682/05 AVO EH4
2v. hyvä rungon pituus, tilavuutta saisi olla enemmän. Hyvä raajojen luusto. Hyvä ylälinja. Kaunis
pään profiili. Täyteläinen kuono-osa. Hyvä otsapenger. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Karva niukan
puoleista paitsi hännässä. Erinomaiset taka- ja sivuliikkeet.
Beneco’s Vivi 21161/03 AVO EH
4v. hyvä rungon pituus. Voimakas runko ilman ylimääräistä painoakin. Hyvä ylälinja. riittävät
tasapainoiset kulmaukset. Leveä etuosa, joka häiritsee liikkeissä. Hyvä pään profiili. Hyvät korvat,
silmät ja purenta. Hyvät takaliikkeet.
Bernarossa Aprilia 20955/05 AVO ERI3
2v. kaunis narttu, jolla hyvä rungon tilavuus. Erinomainen taka-osa. Hyvä etu-osa. Kaunis pään profiili.
Hyvä kallo. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Erinomaiset takaliikkeet. Hyvät etuliikkeet.
Eosz van’t Pachthof 11529/06 AVO ERI2 VASERT
2v 4kk. Mittasuhteillaan hyvä, jolla tasapainoiset liikkeet, vaikka ylipainosta johtuen nahan pyörimistä
onkin havaittavissa. Hyvä ylälinja. täyteläinen eturinta. Hyvä pään profiili. Toivottavasti vatsassa
olevat pennut tulevat yhtä kauniiksi kuin äitinsä.
Shedcape Zaria 31821/05 AVO ERI1 PN2 SERT
2v kaunis nuori narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä raajojen luusto. Kaunis ylälinja. eturinta
voisi olla täyteläisempi. Erinomainen pää, jossa ihana ilme ja kuono-osa. Erinomaiset liikkeet.
Beneco’s Qapri 36961/01 VAL ERI2 PN3
6v. erittäin narttumainen, mittasuhteiltaan hyvä. Kaunis ylälinja. Ihana pää. Erinomaiset sivuliikkeet.
Eestaas liikkeissä hiukka moittimista.
Funatic Versace 32300/04 VAL ERI1 PN1 ROP
3v. riittävän lyhyt voimakas narttu, jolla hyvä raajojen luusto. Hyvä pää. Liikkuu erittäin
tasapainoisesti joka suunnasta.
Bernario Nicole 28004/99 VET ERI1 PN4 ROP-VET
8v. erinomainen veteraani, jolla hyvä rungon pituus ja tilavuus. Aavistus pehmeyttä ranteissa. Kaunis
pää. Ihana eturinta. Erinomaiset liikkeet.

