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Bendoran Athos 28347/06 JUN ERI1 PU2 SERT 
Tasapainoinen, erinomaisesti liikkuuva juniori. Lupaava hyväilmeinen uroksen pää. Kauniit mantelin 

muotoiset silmät. Hyvä purenta. Vahva luusto. Ikäisekseen erinomainen eturinta. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Kaunis matala kinner. Erinomainen häntä. Selässä vielä liikkeessä pehmeyttä. 

Oikealaatuinen, aavistuksen kihara turkki. Niukat värimerkit päässä. Erinomainen luonne. 

Bernarossa Baritoni 42107/05 NUO EH1 
Vahvapäinen nuori uros, jolla selvä sukupuolileima. Hyvä purenta, voimakas kuono ja kallo. Huulet 

voisivat olla tiiviimmät. Erinomainen luusto. Niukka eturinta. Yällä hetkellä kesken kehityksen oleva 

runko. Riittävästi kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu tällähetkellä melko lyhyellä askeleella ja 

holtittomasti edestä. Erinomainen pitkä uroksen turkki. Kauniit värimerkit. 

Alpweiden Top Style 50191/04 AVO EH2 
Pienikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja hyvä sukupuolileima. Riittävän vahva uroksen pää. 

Silmät lähekkäin toisiaan. Niukka purenta ja kapea alaleuka. Kaunis kaula ja ylälinja. vahva luusto. 

Hyvin kehittynyt runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen häntä. Liikkuu erinomaisella 

askelpituudella, varpaita voimakkaasti sisäänpäin kääntäen edestä. Erinomainen uroksen turkki. Hyvät 

värimerkit. 

Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 AVO ERI1 PU3 VASERT 
Vankka, erittäin runsasturkkinen uros, jolla vahva uroksen pää. Hyvä purenta. Voimakas otsapenger. 

Huulet saisivat olla tiiviimmät ja paremmin pigmentoituneet. Hyvä kaula ja ylälinja. erinomainen 

vahva luusto. Riittävä eturinta, vahva runko. Niukasti kulmautuneet raajat. Häntä kääntyy voimakkaasti 

sivulle. Liikkuu riittävällä askelpituudella erinomaisesti edestä ja takaa. Kaunis pitkä turkki, jossa 

hieman ruskean sävyä. Selkä voisi olla kiinteämpi liikkeessä. 

Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI1 PU1 VSP 
Pienikokoinen, tasapainoisesti rakentunut uros. Vahva uroksen pää. Hyvä purenta. Kauniit tummat 

silmät. Hyvä kaula, vahva selkä. Luusto voisi olla kokoon nähden voimakkaampi. Riittävä eturinta. 

Vahva runko. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Lyhyt uroksen turkki. Erinomainen tan väri. Hyvä luonne. 

Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 JUN ERI1 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Otsapengereen tulisi olla voimakkaampi. 

Puutteellinen huulipigmentti. Hyvä kaula ja ylälinja. vahva runko. Tällä hetkellä puutteellinen eturinta. 

Vahva luusto. Litteät käpälät. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, 

aavistuksen löysästi edestä. Hyvä nartun turkki. Kauniit värimerkit. Ystävällinen luonne. 

Alpweiden Zelf Control 35318/06 JUN H 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Kaunislinajinen nartun pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä 

eturinta. Tuhti runko. Luusto voisi olla kokoon nähden voimakkaampi. Tasapainoiset kulmaukset. Tällä 

hetkellä kovin takakorkea. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä löysästi edestä. Hyvin hoidettu lyhyt 

turkki. Erinomainen luonne. 

Alpweiden Ålalaa 35385/06 JUN HYL 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Lupava oikeanmallinen nartun pää. Hyvät silmät. Valitettavasti 

vielä tällä hetkellä alapurenta. Riittävä luusto. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Tällä hetkellä hieman takakorkea. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, vielä hieman 

löysästi edestä. hYvät värimerkit. Oikeanlaatuinen turkki, selässä kiharuutta. Hyvä luonne. 

Bernarossa Cinnamon 40634/06 JUN ERI2 
Tasapainoinen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta. Kauniit tummat mantelinmuotoiset 

silmät. Taakse kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. vahva luusto. Ikäisekseen erinomainen 

eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat. Kaunis matala kinner. Liikkeessä häntä nousee turhan korkealle. 

Liikkuu hyvällä askelpituudella, erinomaisesti edestä ja takaa. Kaunis turkki ja väri. Hyvä luonne. 

Dacosen Beady-Eye 34118/06 JUN EH3 
Tasapainoinen juniori, jolla erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Vahva, kaunisilmeinen 

nartun pää. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. vahva luusto. Riittävä eturinta. Riittävästi 

kulmautuneet raajat. Liikkeessä köyristää tällähetkellä hieman lanneosaa. Etuliikkeet saa vielä tiivistyä. 

Liikkuu ahtaasti takaa. Hyvä turkki ja väritys. Esiintyy hyvin. 

Mettänpeikon Hevi-Helmi 43659/05 NUO EH1 
Vankka, hyvänkokoinen narttu, joka valitettavasti esitetään tänään täysin karvattomana. Vahva 

hyväilmeinen pää. Hyvä purenta. Suuret korvat. Erinomainen luusto. Niukasti kulmautuneet raajat. 

Hyvä runko. Erinomainen häntä ja sivuliikkeet, edestä vielä löysä. Erinomainen luonne. Tarvitsee 

ehdottomasti uuden turkin! Liikkuu hyvin. 



Berndante Esme-Ralda 33275/05 AVO ERI 
Vahva tasapainoinen narttu, jonka silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä purenta. Riittävä kaula. 

Vahva luusto. Hyvä eturinta. Tuhdissa kunnossa oleva runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. 

Liikkeessä häntä nousee turhan korkealle. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä varpaita sisäänpäin 

kääntäen. Selkä saisi olla kiinteämpi liikkeessä. Hyvä turkki ja väri. 

Ditte van’t Pachthof 10803/05 AVO ERI 
Vankka narttu, jolla erittäin kaunis pää. Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta. Vahva runko, leveä 

eturinta. Keskivahva luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Erinomainen häntä. Liikkuu riittävällä 

askelpituudella, edestä varpaita voimakkaasti sisäänpäin kiertäen. Erinomainen turkki ja väritys. 

Hexa-Han Shapphire 17724/05 AVO ERI3 PN3 
Vankka, aavistuksen lyhytkaulainen narttu, vahva pää. Hyvä purenta. Päässä suuret tan-merkit. 

Erinomainen runko. Hyvä leveä eturinta. Liikkuu hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja 

takaa. Hyvä häntä. Erinomainen turkki. Hyvä luonne. 

Lapinlauhan Justiina 10057/05 AVO ERI4 
Tasapainoinen narttu, joka ei tänään parhaassa turkissa. Hyvä purenta. Oikeanmallinen pää, taakse 

kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula. Vahva selkä. Erinomainen eturinta. Vahva runko. Hyvä luusto ja 

kulmaukset. Erinomainen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. 

Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. 

Momandan Peggy Sue 23375/02 AVO ERI1 PN1 SERT MVA ROP RYP2 
Vankka erinomaisessa turkissa esitettävä narttu. Hyvä purenta. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi 

silmien alta. Haalistunut huulipigmentti. Erinomainen eturinta ja runko. Vahva luusto. Hieman pehmeät 

ranteet. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen häntä ja sivuliikkeet, liikkuu hieman varvasahtaasti 

edestä. Kaunis turkki, hyvät värimerkit. Esiintyy hyvin. 

Shedcape Zaria 31821/05 AVO ERI2 PN2 VASERT 
Kookas, vahva narttu, jolla hyvin vahva, lähes urosmainen pää. Hyvä purenta. Huulet saisivat olla 

tiiviimmät. Vahva luusto. Niukka eturinta. Hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa. Riittävästi 

kulmautunut. Erinomainen häntä ja sivuliikkeet, hieman löysä edestä. Suora erinomainen turkki. 

Vaaleat tan-merkit. Hyvä luonne. 

Bernario Nicole 28004/99 VET ERI1 Pn4 ROP-VET BIS-VET4 
Vankka, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Vahva nartun pää. Erinomainen purenta ja hampaat. 

Vahva kaula, runko ja luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Kaunis turkki. Erinomainen häntä. Liikkuu 

hyvällä askelpituudella, mutta kovin löysästi edestä. 

 


