TURKU K 20070804 CARIN ÅKESSON
Benzamin FIN48253/06 JUN H
Junioriuros jolta puuttuu vielä oikea voimakkuus. Pää on kallosta vielä liian kapea. Hyvä rintakehän tilavuus ikäisekseen. Hyvät
kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta. Kantaa häntäänsä liikkeessä liian korkealla. Hyvät värimerkit.
Bollbölen Jura Bonheur FIN55568/06 JUN EH1
9 kk vanha. Hyvä sukupuolileima. Kallon tulee voimistua. Riittävä kaula. Ikäisekseen hyvä rungon tilavuus. Hieman etuasentoinen
lapa. Hyvät takakulmaukset. Hieman kihara turkki. Liikkuu aavstuksen lyhyellä etuaskeleella.
Jaarlin Artturi FIN27783/06 JUN H
Hyvänmallinen uros. Hyvinmuotoutunut pää jossa hyvä ilme. Hyvinasettuneet korvat. Hyvä ylälinja. Riittävä rintakehän tilavuus.
Hyvinkulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin sivusta erittäin löysästi edestä. Kantaa häntäänsä selän päällä liikkeessä.
Doremis Wonder Waldemar Brad FIN44934/06 NUO ERI1 VASERT
Nuori uros jolla hyvä voimakkuus. Urosmainen pää, aavistuksen vaaleat silmät. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen hyvärunkoinen.
Hyvinkulmautunut. Liikkuu erinomaisella askeleella. Hyvät värimerkit. Pohjavillaa olisi voinut olla hieman enemmän.
Life Spring’s Igor FIN50619/05 NUO H
Uros jolla hyvä sukupuolileima. Puhutteleva ilme. Hyvä kaula. Rinta saisi olla syvempi ja kylkiluut hieman enemmän pyöristyneet.
Hieman lyhyt risti. Hyvät etukulmaukset hieman niukat takana. Liikkuu riittävällä askelpituudella mutta kinnerahtaasti takaa.
Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 AVO EH2
Järeä hyvän kokoinen uros. Urosmainen hyvinmuotoutunut pää, aavistuksen vaaleat silmät. Hyvä kaula. Eturintaa voisi olla hieman
enemmän. Hyvä selkä. Hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, erittäin leveästi edestä. Korkea häntä liikkeessä.
Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO EH3
Uros jolla hyvä voimakkuus. Urosmainen pää joka on hieman pyöreä kalloltaan. Riittävä kaula. Eturintaa saisi olla vähän enemmän.
Hyvät kulmaukset. Taka-askel saisi olla hieman voimakkaampi. Hieman löysä edestä.
Hexa-Han Pax FIN20788/03 AVO H
4 vuotias. Pää saisi olla hieman voimakkaampi kalloltaan ja otsapenger korostuneempi. Hyvinasettuneet korvat. Hyvä kaula. Eturintaa
voisi olla enemmän ja kylkiluiden alaosa paremmin pyöristynyt. Hyvä selkä ja risti. Liikkuu hyvin sivusta hieman ahtaasti takaa.
Huuko FIN37276/01 AVO ERI1 PU2 SERT
Uros jolla erittäin hyvä kokonaisuus. Urosmainen pää jossa hyvä ilme. Hyvä rungon tilavuus. Hyvinkulmautunut. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella ja voimalla. Valitettavasti häntä häiritsee hieman liikkeessä. Erinomainen turkki.
Piharinteen Taco FIN30473/05 AVO H
Uros joka näyttää hieman korkearaajaiselta ja ilmavalta tänään. Urosmainen pää, hieman pyöreä kallo. Eturintaa saisi olla enemmän ja
aavistuksen tilavampi rintakehä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta mutta hieman ahtaasti edestä.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3
Voimakas uros jolla urosmainen pää. Aavistuksen vaaleat silmät. Hyvinasettuneet korvat. Kaulaa voisi olla hieman enemmän. Hyvä
rintakehä. Hieman etuasentoinen lapa. Erinomainen takaosa. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja voimakkaalla takapotkulla.
Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI4
Uros jolla hyvä voimakkuus. Urosmainen pää jossa mantelinmuotoiset silmät ja hyvinasettuneet korvat. Hieman niukka kaula.
Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä rungon tilavuus. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti sivusta hieman löysästi edestä. Hyvät
värimerkit. Hyvä karvanlaatu.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI
Urosmainen uros jolla hyvä pää ja ilme. Hieman niukka kaula. Riittävä eturinta. Kylkiluiden alaosa voisi olla hieman paremmin
pyöristynyt. Hieman avoimet kulmaukset edessä, hyvät takana. Liikkuu siitä huolimatta hyvällä askelpituudella ja ihanan sujuvasti.
Luusto voisi olla hieman vahvempi.
Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 VAL ERI
Voimakas uros jolla puhutteleva ilme. Aavistuksen pyöreä kallo. Hieman niukka kaula. Hyvä rintakehän tilavuus. Hieman avoimet
kulmaukset niin edessä kuin takana. Liikkeet ok, korkea häntä häiritsee kokonaisuutta liikkeessä.
Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI1 PU1 ROP
Kauttaaltaan uros, terve ja tasapainoinen jolla puhutteleva pään ilme. Erittäin kaunis sivukuva. Terveet kulmaukset ja erinomaiset
liikkeet. Ihanassa kunnossa. Hyvät värimerkit.
Zandrina’s Noasson Dantalian FIN50632/04 VAL ERI2 PU3
Uros jolla hyvä sukupuolileima ja ihana järeys. Pää voisi olla hieman vahvempi kalloltaan. Aavistuksen isot silmät. Hyvärunkoinen ja
hyvinkulmautunut. Terveet liikkeet. Ihanassa kunnossa.
Zweierteam Cereus FIN16381/99 VET ERI1 PU4 VSP-VET
Erittäin puhutteleva veteraani jolla ihana pään ilme. Hyvä ylälinja. Hyvä rintakehän tilavuus. Hyvä selkä ja risti. Hyvät etukulmaukset,
riittävät takana. Liikkuu erinomaisella askeleella ja on 8½ vuotiaiseksi erinomaisessa kunnossa.
Bendoran Ambrosia FIN28346/06 JUN EH3
Juniorinarttu jolla hyvä kokonaisuus junioriksi. Vielä hieman pyöreä kallo. Mantelinmuotoiset silmät, aavistuksen isot korvat. Hyvä
kaula. Vielä hieman takakorkea. Ikäisekseen riittävä runko. Hyvinkulmautunut. Liikkuu hyvin. Hyvät värimerkit. Lupaava.
Maroussia Halina FIN51141/06 JUN EH4
9 kk jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää joka on kalloltaan vielä hieman kapea. Riittävä kaula. Ikäisekseen hyvä eturinta.
Riittävä runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta vielä hieman ahtaasti edestä. Näyttää tänään hieman ilmavalta.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 JUN EH1
Juniorinarttu jolla ikäisekseen hyvä jämäkkyys. Pää voisi olla kallo-osaltaan hieman vahvempi. Aavistuksen pyöreä kallo. Hyvä
kaula. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Kantaa tänään häntäänsä hieman korkealla
liikkeessä. Hieman laineikas turkki.
V’Dantalian Vanya av Hiselfoss N15546/06 JUN EH2
Hyvän kokoinen juniorinarttu. Tänään pää on liian kapea kallo-osaltaan ja hieman matala otsapenkereeltään. Hyvä ylälinja. Hyvä
rungon tilavuus ikäisekseen. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin sivusta, aavistuksen löysästi edestä.
Astana FIN48537/05 NUO EH3

Nuori narttu jolla puhutteleva pään ilme. Mantelinmuotoiset silmät ja hyvinasettuneet korvat. Riittävä kaula, riittävä eturinta. Hyvä
rungon tilavuus ikäisekseen. Hyvät etukulmaukset ja takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella sivusta. Liikkuu kyynärpäät
aavistuksen supussa.
Maroussia Fina-Favorita FIN13083/06 NUO EH2
Narttu jolla hyvä kokonaisuus. Puhutteleva nartun pää jossa hyvä ilme. Hieman niukka kaula. Ikäisekseen hyvä rintakehän tilavuus.
Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta. Valitettavasti heiman pihtikinttuinen takaa. Hyvä karvanlaatu.
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 NUO EH1
Pieni narttu jolla erinomainen sukupuolileima. Erittäin hyvä sivukuva. Puhutteleva nartun pää jossa mantelinmuotoiset silmät, antaa
hyvän ilmeen. Erittäin hyvä kaula, selkä ja risti. Hyvinkulmautunut. Liikkuu erinomaisesti. Hyvät värimerkit.
Alppimajan Pepita FIN47302/03 AVO H
Narttu jolla on kapea kallo. Riittävä kaula. Rintakehässä voisi olla enemmän tilavuutta. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkeet
ok sivusta, edessä ahtaat hieman löysin kyynärpäin. Tänään turkiton jonka takia koira näyttää hieman korkearaajaiselta ja ilmavalta.
Bollbölen Filippa FIN42721/04 AVO ERI1 PN3 SERT
Narttu jolla hyvä kokonaisuus. Ihana nartun pää, hieman vaaleat silmät. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvärunkoinen hyvillä kulmauksilla.
Liikkuu ihanalla pitkällä askeleella. Hyvä luusto. Erinomaisessa kunnossa.
Essente Berrybear Beast FIN16510/02 AVO H
Narttumainen narttu, hyvä ilme. Hyvinasettuneet korvat. Riittävä kaula. Eturintaa voisi olla hiukan enemmän. Luisu lantio, köyristää
lannetta liikkeessä. Voisi liikkuua laajemmalla taka-askeleella. Liikkuu erittäin leveästi edestä.
Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO H
Narttu jolla hyvä sivukuva. Hyvinmuotoutunut nartun pää jossa hyvä ilme. Hyvä kaula hyvä rintakehän tilavuus. Eturintaa voisi olla
hieman enemmän. Hiukan luisu lantio. Hyvät etukulmaukset heiman niukat takana. Sivuliikkeet ok, mutta liikkuu takaa
pihtikinttuisesti ja edestä löysästi. Hieman laineikas turkki.
Hexa-Han Quality Girl FIN44776/03 AVO H
Jämäkkä narttu. Päässä on hieman matala otsapenger ja luisu päänlaki. Voisi olla kallo-osaltaan leveämpi. Melko lyhyt kaula. Riittävä
rintakehän tilavuus. Eturintaa voisi olla vähän enemmän. Hieman avoimet kulmaukset sekä edessä että takana. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, epävakaasti edestä. Voisi olla vahvempi luustoltaan jämäkkään runkoon nähden. Litteät etutassut.
Maroussia Adelheid FIN19388/04 AVO ERI2 PN4 VASERT
Puhutteleva hienon tyylinen narttu. Hieman kapea kallo muutoin hyvä pää. Vaaleat silmät häiritsevät hieman ilmettä. Hyvä ylälinja.
Riittävä rintakehä. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu ihanan sujuvasti ja hyvällä askelpituudella aavistuksen ahtaasti edestä. Tänään
hieman pohjavillaton.
Vroukje v’t Rijkenspark FIN49577/06 AVO EH3
Narttu jolla hyvä kokonaisuus. Narttumainen pää jossa hyvä ilme. Kaula voisi olla hieman pidempi. Hyvä rungon tilavuus. Hieman
suora olkavarsi. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvin sivusta hieman leveästi edestä.
Ragdolls Ambrosia FIN47435/04 VAL ERI1 PN2
Narttu jolla hyvä sukupuolileima. Puhutteleva nartun pää jossa tummat mantelinmuotoiset silmät. Riittävä kaula. Hyvinmuotoutunut
rintakehä. Hyvinkulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella aavistuksen löysästi edestä. Esitetään tänään hieman tuhdissa kunnossa.
Bernario Liliana FIN32314/98 VET H
Veteraaninarttu jolla kaunis hyvinmuotoutunut pää. Mantelinmuotoiset tummat silmät. Hieman niukka kaula. Hyvä rintakehän
tilavuus. Hyvä risti. Hyvinkulmautunut. Tänään erittäin ylipainoinen joka näkyy raskaina liikkeinä. Melko pihtikinttuinen takaa.
Piharinteen Pinella FIN12477/99 VET ERI2
Narttu jolla hyvä kokonaisuus. Pää on melko kapea kalloltaan. Hyvä rintakehän tilavuus. Hyvinkulmautunut. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Liikkuu hieman löysästi edestä. Hyvä luusto. Ikäisekseen hyvässä kunnossa.
Zweierteam Carlina FIN16377/99 VET ERI1 PN1 VSP ROP-VET BIS-VET3
Ihastuttava veteraaninarttu jolla puhutteleva pään ilme. Tummat mantelinmuotoiset silmät. Hyvä ylälinja. Hyvinmuotoutunut
rintakehä ja hyvä eturinta. Erinomaiset kulmaukset, terveet vapaat liikkeet. Hyvä luusto. Toivoisin hieman vähemmän valkoista
suupieliin. Loistavassa kunnossa.

