20070728 Vantaa K, Taina Nygård
Banzamin 48253/06 JUN H
Pieni uros. Tummat silmät. Voisi olla kauttaaltaan urosmaisempi. Kovin niukasti kulmautunut edestä.
Sopiva luusto. Etuasentoiset lavat. Lyhyt kaula. Lupaava rintakehä. Toivoisin voimakkaammat liikkeet.
Liikkuu edestä kovin löysästi. Kaunis väritys. Miellyttävä luonne. Palkintosija johtuen puutteellisesta
sukupuolileimasta ja koosta.
Bernarossa Bantona 42107/05 NUO H
Hyvä koko, mutta antaa hieman neliömäisen vaikutelman. Erittäin kaunis pää ja ilme. Vankka kuonoosa. Hyvä kallo-osa. Tasapurenta. Kovin niukasti kulmautunut edestä. Hyvin kapea eturinta ja kääntää
eturaajojaan voimakkaasti ulos seistessä ja etenkin liikkeessä. Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu
hyvällä askeleella. Hieman pehmeä karvanlaatu. Kaunis väritys.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU1 VSP
Pieni. Kaunis pää ja ilme, mutta pää saisi olla urosmaisempi. Voimakas otsapenger. Etuasentoinen lapa
ja pysty olkavarsi. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvät takaraajojen kulmaukset. Erinomainen runko.
Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella sujuvasti ja vaivattomasti. Erinomainen karva ja väritys.
Tasapainoinen kokonaisuus. Kokoa saisi olla enemmän, mutta tyyppi ERI.
Bernarossa Cuccina 40635/06 JUN H
Löysässä kunnossa esitetty hyvänkokoinen juniorinarttu. Hieman vaaleat silmät. Hyvät kuonon ja
kallon mittasuhteet. Hieman suuret korvat. Antaa etumatalan vaikutelman ja etuosa putoaa liikkeessä.
Hyvä rintakehä ja luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Seisoo ja liikkuu takaraajat allaan.
Löysät etuliikkeet. Kaunis karva ja väritys.
Funatic Talisker 46739/06 JUN ERI1 PN3
Pienehkö 11kk, joka liikkuu erinomaisella vaivattomalla askeleella. Hieman kevyt pää. Kokoon sopiva
luusto ja rintakehä. Oikeat mittasuhteet. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomaiset etu- ja takaliikkeet.
Hyvin tasapainoinen kokonaisuus. Toivottavasti kasvaa 5cm.
Sallie 11220/07 JUN H
Taspainoisesti rakentunut. Hyvä koko, oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman kevyt kuonoosa. Erinomainen luusto. Hyvät kulmaukset. Liikkuu varsin sujuvasti, mutta lyhyellä etuaskeleella.
Erittäin kaunis väritys. Valitettavasti koira ei anna koskea itseään.
Bianco-Neri Anniegetyourgun 47614/05 NUO EH2
Keskikokoinen. Erinomainen runko. Hyvät pään linjat, mutta kuono.osa saisi olla voimakkaampi. Tällä
hetkellä löysässä kunnossa. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä. Pysty lantio. Hyvät takakulmaukset,
kovin niukat edestä. Liikkuu oikein hyvällä sivuaskeleella. Koira petraa paljon liikkeess.
Maroussia Enya-Edelina 10620/06 NUO ERI1 PN2 VASERT
Erinomaisessa lihaskunnossa esietty. Hyvät pään linjat. Hieman kevyt kuono-osa. Erinomainen runko
ja luusto. Liikkuu sivusta todella hienosti, etuliikkeissä hieman löysyyttä. Etukäpälissä niukasti
valkoista. Tällä hetkellä pudottanut turkkinsa.
Bergerette 43003/04 AVO EH2
Hyvä koko. Erinomainen runko ja lihaskunto. Pysty olkavarsi. Hyvin kapea eturinta. Tummat silmät ja
hyvä ilme. Sopiva luusto. Luisu lantio. Leveät etuliikkeet. Voimakkaat takaraajojen kulmaukset.
Liikkuu riittävällä askelpituudella. Tasapainoinen kokonaisuus. Hyvä karva ja väri.
Bernarossa Aprilia 20955/05 AVO EH3
Tukevassa kunnossa esitetty. Kookas narttu, jolle toivoisin narttumaisemman pään ja ilmeen. Tummat
hyvämuotoiset silmät. Voimakas runko, erinomainen luusto, etuasentoiset lavat. Liikkuu leveästi ja
löysästi edestä. Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Hyvät käpälät. Lyhyehkö
karva. Hyvät värimerkit. Mukava luonne.
Bollbölen Filippa 42721/04 AVO ERI1 PN1 SERT ROP
Keskikokoinen. Erittäin rodunomaiset mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet. Vankka kuono-osa.
Erinomainen runko ja luusto. Liikkuu hienolla sivuaskeleella säilyttäen ryhtinsä. Taspainoiset
kulmaukset. Kaunis kokonaisuus.

