20070630 Tuusula K, Teija Salmi-Aalto
Bernandos Austino 42444/06 JUN HYL
10kk vanha uros, jolla hyvät mittasuhteet ja koko. Kaunisilmeinen uroksen pää, purenta ok. Voimakas
otsapenger. Kuono-osan tulee vielä vahvistua. Vahva kaula, ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt runko
ja eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, niukasti takaa. Hyvä luuston vahvuus. Hieman pehmeät
ranteet, joka näkyy etuliikkeissä. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella takaa. Hyvä väritys, hyvä syvä
tan-väri, ihastuttava luonne, valitettavasti koiralla on koukkuhäntä, joka määrää palkintosijan.
Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN EH1
1v, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet omaava nuori uros, jolla lupaava kaunisilmeinen uroksen pää.
Tummat mantelinmuotoiset kauniit silmät. Hieman alasasettuneet suurehkot korvat. Hyvä kaula, hyvä
ylälinja ja lantio. Pysty olkavarsi, josta johtuen niukat etukulmaukset. Riittävästi kulmautunut takaa.
Eturinta vielä kehitysvaiheessa. Hyvä luuston vahvuus. Erinomaiset käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti
edestä ja takaa. Riittävällä askelpituudella sivusta. Hyvä väritys. Hyvä turkki, kantaa turhan korkealla
häntäänsä liikkeessä. Miellyttävä luonne, hyvin esitetty. Rodunomainen kokonaisuus.
Maroussia Eros-Emporio 10617/06 NUO H
19kk vanha, hieman pitkältä vaikuttava uros, joka on pienikokoinen, kevyehkö uroksen pää, jossa hyvä
otsapenger. Kuono-osan tulisi olla vahvempi. Purenta ok, keskiruskeat pyöreähköt silmät. Hyvä kaula,
hyvä rungon vahvuus. Hyvä ylälinja, pitkä lanneosa. Erinomainen eturinta. Riittävästi ja tasapainoisesti
kulmautunut edestä ja takaa. Hieman kevyt luusto. Hyvä matala kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti
takaa, kääntää hieman varpaita sisään edestä. Erittäin hyvä askelpituus sivusta. Hyvä häntä. Hyvä väri,
kaunis kiiltävä turkki. Ihastuttava luonne.
Alppimajan Saska 16307/05 AVO H
2,5 v erittäin kookas uros, joka mittasuhteiltaan lähes neliö. Purenta ok, oikeanmallinen vahva uroksen
pää. Ilmettä häiritsee turhan vaaleat silmät, suurehkot korvat, lyhyt kaula, vielä kovin kapea
kauttaaltaan, niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä ylälinja, hieman kevyt luusto. Hyvät käpälät.
Liikkuu kapeasti edestä ja takaa. Sivuaskel saisi olla maatatavoittavampi, takapotku saisi olla
voimakkaampi. Turhan ylpeä hännästään. Hyvä väritys, joskin karva ei parhaassa mahdollisessa
kunnossa ja ruskeaa kuultaa hieman mustan läpi. Mukava luonne.
Berndante El-Ciril 33269/05 AVO EH4
2-vuotias uros, jolla hyvät mittasuhteet, keskikokoa hieman pienempi. Hyväilmeinen nuoren uroksen
pää, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Hyvänmuotoiset keskiruskeat silmät. Huulet voisivat olla
kiinteämmät. Hyvät korvat, hyvä kaula sekä selkälinja. Hieman luisu lantio. Hyvä rungon vahvuus,
riittävä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä. Erinomainen askelpituus sivusta. Hyvä väri, turkki
vielä vaiheessa. Hyvä häntä, mukava luonne, erinomaisesti esitetty.
Bollbölen Fransiskus 42716/04 AVO EH1
Lähes 3-vuotias, erittäin hyväntyyppinen, aavistuksen pitkä uros, joka antaa hieman matalaraajaisen
vaikutelman. Kaunisilmeinen uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja riittävä vahvuus. Purenta ok,
hieman matalalle asettuneet hyvänkokoiset korvat. Hyvä kaula, erinomainen ylälinja. hyvä rungon
vahvuus. Hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu
hieman ahtaasti takaa ja hyvin edestä. Erittäin hyvä sivuaskel. Hyvä matala kinner ja häntä, hyvä väri,
turkki, esitetään erinomaisesti. Mukava luonne.
Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO EH2
3v erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen uros, jolla selvä sukupuolileima. Päässä hyvät mittasuhteet.
Melko voimakas otsapenger, hyvin asettuneet hyvänkokoiset korvat. Keskiruskeat oikeanmuotoiset
silmät. Purenta ok, hyvä kaula ja selkälinja, aavistuksen luisu lantio. Hyvä rungon vahvuus ja eturinta.
Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hieman ulkokierteiset eturaajat, liikkuu
hieman ahtaasti takaa, eturaajojen ulkokierteisyys näkyy myös liikkeessä. Hyvä sivuaskel. Tan-väri
saisi olla syvempi. Turkki ei parhaassa kunnossa. Hyvät käpälät, mukava luonne, hyvin esitetty.
Plaudite Great Vagabond 34287/05 AVO EH3
2v erittäin hyväntyyppinen ja hyvät mittasuhteet omaava nuori uros. Oikeailmeinen pää, jossa vahva
kuono-osa ja alaleuka. Keskiruskeat silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, erinomainen ylälinja,
riittävä rungon vahvuus ja eturinta. Riittävä luusto, lyhyt pysty olkavarsi, josta johtuen niukasti
kulmautunut edestä. Riittävästi takaa. Liikkuu ahtaasti takaa, hieman löysästi edestä, sivuaskeleessa
saisi olla enemmän voimaa ja pituutta. Hieman litteät käpälät. Hyvä väri, hyvä turkki, hyvin esitetty,
erittäin miellyttävä kokonaisuus koirassa.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI3 PU3
4v erinomaista tyyppiä oleva, keskikokoa hieman pienempi uros, kaunisilmeinen uroksen pää, jossa
hyvät mittasuhteet. Hyvin asettuneet suurehkot korvat, hyvä kaula ja ylälinja. erinomainen runko.

Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto, hyvä matala kinner, liikkuu hyvin edestä ja takaa,
erinomaisella sivuaskeleella. Kaunis väri, ihana luonne. Erinomaisesti esitetty.
Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI4 PU4
5v keskikokoinen, erinomaiset mittasuhteet, vahvarakenteinen, urosmainen vahva pää, jossa
kaunisilme, keskiruskeat silmät, vahva hieman lyhyt kaula, upea ylälinja, hyvä rungon syvyys ja
vahvuus ja hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Upea luusto. Liikkuu hyvin ja
yhdensuunatisesti edestä ja takaa. Hyvä askelpituus. Hyvä väritys ja turkki. Miellyttävä kokonaisuus,
hyvin esitetty.
Maroussia Sidney 33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP
Lähes 6v uros, jossa upea rotutyyppi, erinomaiset mittasuhteet ja vahvuus sekä koko. Kaunisilmeinen
uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet sekä vahvuus. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja. hyvä eturinta.
Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, upealla
sivuaskeleella. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvä matala kinner ja leveä reisi. Upea kokonaisuus ja
hyvin esitetty. Hyvä väri ja turkki.
Rajaköörin Dohvelisankari 31778/02 VAL ERI
5v uros, jolla erinomaiset mittasuhteet ja keskikokoinen. Hyvä uroksen pää, jossa keskiruskeat silmät.
Hieman matalalle asettuneet korvat, hyvät pään mittasuhteet. Lyhyehkö kaula, hyvä rungon vahvuus,
hieman pitkä lanneosa. Riittävästi ja tasapainoiseti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä häntä. Liikkuu
yhdensuuntaisesti takaa, leveästi edestä, sivusta ok. Hyvä väritys, joskin tan-väritys saisi olla syvempi.
Turkki ei tänään parhaassa mahdollisessa kunnossa. Mukava luonne, hyvin esitetty.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI2 PU2
4v, erittäin hyvät mittasuhteet, kookas, kaunisilmeinen pää, joka saisi olla kauttaaltaan hieman
vahvempi. Suurehkot korvat. Tummat silmät. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja. hyvä rungon vahvuus.
Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja
takaa. Hyvä matala kinner ja leveä reisi. Liikkuu erinomaisella askelpituudella sivusta. Hyvä väri ja
turkki. Erittäin kaunis ryhdikäs kokonaisuus.
Bernario Melchior 15985/99 VET EH2
8,5 v keskikokoa hieman pienempi, hyvät mittasuhteet, hyvä uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja
vahvuus, hyvä kaula, erittäin hyvä ylälinja ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko
ja vahvuus. Hyvä luusto. Hieman pehmeät ranteet. Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti.
Zweierteam Cereus 16381/99 VET ERI1 ROP-VET
8,5 v keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Hyvä uroksen pää, joka voisi olla aavistuksen vahvempi,
hieman avonaiset silmät. Hyvä kaula, hyvä runko, ylälinja. tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa.
Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvällä askelpituudella. Riittävä luusto, kaunis turkki ja väri,
ihastuttava vanha herra.
Bendoran Ambrosia 28346/06 JUN ERI1 PN1 SERT VSP
1v 2kk keskikokoinen narttu, joka tässä vaiheessa antaa mittasuhteiltaan pitkän vaikutelman. Erittäin
kaunisilmeinen lupaava nartun pää. Hyvä kaula. Erittäin hyvä ylälinja. hyvä rungon vahvuus. Hyvä
eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Hyvät käpälät, liikkuu ikäisekseen kaikista
suunnista erinomaisesti. Hyvät värit, joskin tan-väri voisi olla syvempi. Hyvä turkki, erinomainen
luonne. Hyvin esitetty.
Life Spring’s Krystal 42222/06 JUN T
11kk täysin kesken kehityksen oleva nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Vielä kapea, mutta
kaunisilmeinen pää, jossa kauniit tummat silmät. Epätasainen purenta. Hyvä kaula. Hieman etumatala
tässä vaiheessa, joka näkyy myös liikkeessä. Melko hyvin kulmautunut edestä ja niukasti takaa.
Liikkuu hyvin pentumaisesti. Hyvä väri ja turkki. Ihastuttava olemus, tarvitsee paljon aikaa.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 JUN ERI2 PN3
11kk, kookas mittasuhteiltaan pitkähkö narttu, jossa erittäin hyvä rotutyyppi. Kaunisilmeinen nartun
pää, joka saa vielä vahvistua. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko ikäisekseen. Riittävästi
kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Lupaava eturinta, riittävä luusto. Liikkuu ikäisekseen upeasti
sivusta, hieman löysästi edestä, hyvin takaa. Hyvä väri ja karva. Hyvä matala kinner ja leveä reisi.
Käpälät saisivat olla tiiviimmät. Erinomaisesti esitetty.
V’Dantalian Vanya av Hiselfoss N15546/06 JUN EH3
11kk keskikokoa hieman suurempi narttu, jolla riittävän hyvät mittasuhteet. Vielä kovin
kehitysvaiheessa oleva pää, varsinkin kuono-osa tulee vahvistua. Kauniit silmät, hieman matalalle
asettuneet korvat, hyvä kaula, hyvä runko ja eturinta ja vahvuus ikäisekseen. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, hieman kapeasti edestä, hyvin takaa, hyvät takakulmaukset. Hieman litteät käpälät,
hyvä tan-väri. Tarvitsee aikaa.

Astana 48537/05 NUO EH3
1v 8kk keskikokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen nartunpää, jossa hyvä vahva
kuono-osa. Hyvät silmät, hieman lyhyt ja paksu kaula. Tässä vaiheessa hieman kaareva ylälinja. hyvä
rungon vahvuus. Riittävä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkuu
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Sivuaskel saisi olla maatavoittavampi. Hyvät käpälät. Hyvä väri ja
turkki. Mukava iloinen luonne. Hyvin esitetty.
Bianco-Neri Anniegetyourgun 47614/05 NUO ERI1
20kk keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, ryhdikäs, kaunisilmeinen nartunpää, joka saisi olla kuonoosaltaan vahvempi. Hyvät silmät, hieman suuret korvat, hyvä kaula. Hyvä ylälinja. erittäin hyvä rungon
vahvuus ja eturinta. Kokoon nähden erinomainen luusto. Hyvät käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja
takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelpituudella. Hyvä väri ja turkki. Erinomaisesti esitetty.
Maroussia Enya-Edelina 10620/06 NUO EH2
18kk hieman matalaraajaisen vaikutelman antava narttu. Kaunis nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet ja
vahvuus ikäisekseen. Kauniit silmät, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Hieman pehmeä ylälinja
vielä. Hyvä rungon ja eturinnan vahvuus. Pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä ja riittävästi
takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävällä askelpituudella. Tan-väri saisi olla syvempi, muuten hyvä
väri. Hyvä turkki. Mukava kokonaisuus.
Fridkullas Regina 12652/03 AVO EH3
4v voimakasrakenteinen, keskikokoinen. Hyvänkokoinen narttumainen pää, jossa otsapenger saisi olla
voimakkaampi. Keskiruskeat hieman pyöreät silmät, vahva kuono-osa ja leuka. Hyvä kaula ja ylälinja.
hieman pysty lantio. Hyvä eturinta. Melko niukasti kulamutunut edestä ja takaa. Liikkuu melko leveästi
edestä ja takaa hieman voimattomasti. Riittävä askelpituus. Hyvä luusto ja käpälät sekä väri ja turkki.
Ihastuttava luonne.
Rockelstad Odessa 50941/05 AVO ERI2 PN4
2,5 v kookas narttu, jolla hyvät mittasuhteet, vahvarakenteinen. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa hyvät
silmät ja korvat. Ystävällinen rodunomainen ilme. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. hyvä rungon vahvuus.
Hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkuu hyvin edestä ja takaa,
hyvällä askelpituudella. Tan-väri saisi olla syvempi. Turkki voisi olla suorempi. Miellyttävä
kokonaisuus.
Vroukje v’t Rijkenspark 49577/06 AVO ERI1 PN2 VASERT
2v 3kk keskikokoa hieman pienempi narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunisilmeinen
nartun pää, jossa keskiruskeat silmät. Lyhyehkö kaula, hyvä ylälinja, hyvä rungon vahvuus, hyvä
eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja riittävällä
askelpituudella. Kauniit käpälät. Kaunis väri, hyvä turkki, hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
Rodunomainen kokonaisuus.

