20070701 Karjaa KV, Phyllis Poduschka-Aigner, Itävalta
Doremis Wonder-Waldemar Brad 44934/06 JUN EH2
Vahva uros, hyvänkokoinen, urosmainen pää, oikea purenta, riittävä rinnansyvyys, hiukan suora
takaosa, liikkeessä vähän työntöä, edestä sisäänpäin kääntyneet tassut.
Jaarlin Artturi 27783/06 JUN ERI1
Harmooninen maskuliininen uros, varsin vahva pää, rinnanleveys ja –syvyys ja eturinta eivät vielä
aivan kehittyneet, hiukan suora lavoista, oikea takaosa, liikkeessä hyvä työntö, vielä hiukan löysä.
Alppimajan Saska 16307/05 AVO H
Suuri vahva uros, urosmainen pää, vähän eturintaa, riittävän vahva selkä, suora lavoista ja takaosasta,
iloisesti kannettu häntä, liikkeessä vähän työntöä, hyvä turkki.
Bollbölen Fransiskus 42716/04 AVO ERI2 PU4 VASERT
Pieni mutta varsin harmoninen uros, jolla kauniit linjat. Hyvä pää, oikea rintakehä, vahva luusto, oikein
kulmautunut, sujuvat liikkeet hyvällä työnnöllä.
Fridkullas Triumph 26045/05 AVO ERI1 PU2 SERT MVA CACIB
Pieni mutta varsin hyvän mallinen uros, riittävän urosmainen pää, jossa hiukan pyöreä kallo, oikea
rintakehä, riittävät kulmaukset, liikkeissä hyvä työntö.
Hexa-Han Schredder 17720/05 AVO ERI3
Erittäin hyvä koko, maskuliininen tyyppi, jolla vahvahko pää, hyvät linjat, vahva luusto, etuosa
riittävästi- takaosa hyvin kulmautunut, sujuvat liikkeet, leveä bläsi hiukan häiritsee.
Huuko 37276/01 AVO ERI4
Vahva uros hyvänkokoinen, kovin leveä hiukan pyöreä kallo, siksi hiukan kevyt kuono-osa, erittäin
kaunis kaula-selkälinja, vahva luusto, hiukan suorat lavat, oikea takaosa, sujuvat liikkeet.
Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO EH
Oikean mallinen uros, urosmainen pää, hiukan pyöreä kallo ja kevyt kuono, riittävän vahva selkä,
vahva luusto, suorat lavat, oikea takaosa, seistessä lievästi ulkokierteinen, liikkeessä edestä kovin
leveä.
Plaudite Great Vagabond 34287/05 AVO EH
Maskuliininen uros hyvänkokoinen, hyvä pää, riittävät kulmaukset edessä, oikea rintakehä,
voimakkaasti laskeva lantio, hiukan avoin polvikulma, liikkeessä puuttuu työntö ja takaraajat erittäin
epävakaat.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI3
Pieni oikearakenteinen uros, hyvä pää, kaunis kaula, hyvä rinta, oikein kulmautunut, sujuvat liikkeet.
Maroussia Brad-Einarsson 29339/04 VAL ERI2 PU3
Vahva uros hyvänkokoinen, maskuliininen hiukan ? pää, vahva selkä, erittäin hyvä rinta, riittävästi
kulmautunut, oikeat liikkeet.
Maroussia Sidney 33925/01 VAL ERI1 PU1 ROP RYP2
Valtava uros, hyvänmallinen, urosmainen pää, hiukan pyöreä kallo, hyvä kaula-selkälinja, edestä
riittävästi kulmautunut takaa varsin hyvin, oikeat liikkeet.
Life Spring’s Krystal 42222/06 JUN T
Varsin kevyt narttu hyvänkokoinen, varsin lyhyt turkki, vahva takakorkea takaosa, vahva yläpurenta,
narttumainen ilme, hyvä rinta, liikkeessä voimakkaasti ahdas takaa.
Metsäpirtin Bambino 34098/06 JUN EH2
Vahva narttu, jolla hiukan kiharahko turkki, narttumainen pää, jossa hiukan pyöreä kallo, oikeat linjat,
hiukan avoin polvikulma, liikkeessä vähän työntöä, edestä vielä varsin epävakaa.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 JUN ERI1
Suuri vahva narttu, jolla varsin kaunis narttumainen pää, hyvä kaula-selkälinja, etuosa riittävästi takaa
varsin hyvin kulmautunut, liikkeessä riittävä työntö, edestä vielä löysä, päässä voisi olla enemmän
valkoista.
Astana 48537/05 NUO ERI
Varsin hyvänmallinen narttu, narttumainen pää, varsin hyvä kaula-selkälinja, hyvä rintakehä, hyvin
kulmautunut, oikeat liikkeet, joissa hyvähkö työntö.
Bianco-Neri Anniegetyourgun 47614/05 NUO EH
Oikea rakenteinen narttu feminiininen pää, hiukan pehmeä selkä, riittävät kulmaukset, ulkokierteinen
etuosa sekä seistessä että liikkuessa, liikkeessä riittävä työntö, esiintyy hiukan ujosti.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 NUO ERI3
Oikea hyvänkokoinen narttu, narttumainen pää, kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut takaosa, hiukan
heikosti kulmautunut edestä, oikeat liikkeet paljon työntöä ja hiukan iloisesti kannettu häntä.

Maroussia Enya-Edelina 10620/06 NUO ERI1 PN2 SERT VACACIB
Varsin feminiininen narttu, hyvä pää, riittävän vahva selkä, hiukan kapea rinta, kulmaukset voisivat
olla voimakkaammat, riittävän tehokkaat liikkeet.
Maroussia Esprit 10621/06 NUO ERI2 PN3 VASERT
Varsin tyypillinen oikearakenteinen narttu, narttumainen pää, jossa hiukan niukasti valkoista, erittäin
hyvä rinta, erittäin hyvin kulmautunut, kauniit sujuvat liikkeet.
Momandan Suhina Lempi 41546/05 NUO ERI4
Pieni mutta varsin hyvät mittasuhteet omaava narttu, narttumainen pää, hyvä kaula-selkälinja, oikein
kulmautunut, edestä seistessä lievästi ulkokierteinen, oikeat liikkeet riittävällä työnnöllä.
Myrstigens Taiga 41544/05 NUO EH
Suuri mutta kevyt narttu, varsin kaunis narttumainen pää, riittävän vahva selkä, riittävät kulmaukset,
varsin kapea rinta, oikeat liikkeet, esiintyy valitettavasti hiukan ujosti.
Fridkullas Regina 12652/03 AVO ERI2
Hyväkokoinen ja oikean mallinen narttu, narttumainen pää, hiukan suora lapa, riittävästi kulmautunut
takaosa, liikkeessä liian suuresta painosta johtuen hiukan pyörivä, muuten oikea.
Maroussia Saga AVO EH3
Pieni mittasuhteiltaan hyvä narttu, joka on aivan liian suuren painon vuoksi sekä seistessä että
varsinkin liikkuessa vaivalloinen.. Puhutteleva pää, riittävät kulmaukset, hiukan arka, ruokaa
vähemmän kiitos!
Rockelstad Odessa 50941/05 AVO ERI1 PN4
Suuri vahva narttu, hyvänmallinen, riittävän narttumainen pää, hiukan vahvasti kihartuva turkki, hyvä
rinta, riittävät kulmaukset, sujuvat liikkeet riittävällä työnnöllä.
Maroussia Verdina 23138/03 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Varsin harmoninen feminiininen narttu, erittäin hyvä koko, erittäin kauniit linjat, narttumainen pää,
hyvin kulmautunut, oikeat liikkeet.
Riccarron Milla Magia 25732/04 VAL ERI2
Suuri vahva narttu, narttumainen pää, hyvä kaula-selkälinja, riittävät kulmaukset, sujuvat liikkeet,
takaa hiukan ahdas.
Barlis Feanna Yakarin 17544/99 VET ERI1 ROP-VET
8 vuotias, varsin hyvässä kunnossa, oikea rakenne, kauniit linjat, hiukan suora takaosa, varsin sujuvat
liikkeet erinomaisilla etuliikkeillä.

