20070922 Eckerö KV, Leni Finne
Lionas Dandy Douglas S19768/2004
Oikeat mittasuhteet. Riittävä luusto, oikea pään muoto. Pyöreät silmät. Oikein asettuneet ja kannetut
korvat. Lyhyt kaula. Erinomainen eturinta ja etukulmaukset, oikea rintakehä. Hiukan niukat
kulmaukset takana. Hiukan lyhyt häntä ja turkki. Liikkuu riittävällä askelpituudella ahtaasti takaa,
löysästi edestä. Hiukan pehmeät välikämmenet.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU1 ROP
Oikeat mittasuhteet erinomainen luusto. Oikealinjainen aavistuksen pieni uroksen pää, joka voisi olla
täyteläisempi silmien alta. Aavistuksen lyhyt kaula. Erinomainen eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi.
Oikeanmallinen rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Oikea askelpituus.
Ola Odelsgutt av Hiselfoss N16220/05 VAL ERI2 PU2 SERT MVA CACIB
Oikeat mittasuhteet. Riittävä luusto. Oikeanmallinen pää. Hiukan vaaleat silmät. Hyvinkannetut korvat.
Oikea eturinta ja etukulmaukset. Hyvänmallinen rintakehä. Oikeat takakulmaukset. Riittävä
askelpituus, hiukan löysä edestä. Oikea turkki ja väri.
Kain Kayenns Puma S32500/2005 NUO EH1
Oikeat mittasuhteet ja luusto. Vielä ? kapea pää ja hiukan alaskiinnittyneet korvat. Silmät voisivat olla
tummemmat. Litteä eturinta. , oikeat etukulmaukset. Ikään nähden hyvänmallinen rintakehä.
Aavistuksen takakorkea. Hiukan jyrkkä lantio. Oikein kulmautunut takaa. Erinomainen askelpituus.
Hiukan ahdas takaa ja löysä edestä. Tänään niukassa karvassa.
Myrstigens Tindra 41543/05 AVO H
Hiukan lyhyt ja korkearaajainen. Riittävä luusto. Hiukan kapea pää. Pyöreä kallo, vaaleat silmät. Oikea
kaula ja ylälinja. litteä eturinta, oikea rintakehä. Toivoisin paremmat kulmaukset eteen ja taakse. Oikea
turkki. Liikkuu ? askeleella, erittäin epävakaasti ja ahtaasti, löysästi edestä.
Råmmedalens Angela von Hamp S29707/2002 AVO ERI1 PN1 SERT MVA CACIB VSP
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, oikea pään muoto, mukava ilme, keskiruskeat silmät. Oikea kaula
ja ylälinja. erinomainen eturinta. Hyvin muotoutunut rintakehä, oikeat kulmaukset edessä ja takana.
Liikkuu oikealla askelpituudella, hiukan ahtaasti takaa.
Goyubara Geiko av Hiselfoss N16233/01 VAL ERI1 PN2 VASERT VACACIB
Oikeat mittasuhteet ja luusto, kapea pää. Hiukan jyrkkä otsapenger. Kuono-osa voisi olla paremmin
täyttynyt silmien alta. Oikea rintakehä. Aavistuksen lyhyt olkavarsi. Oikeanmuotoinen rintakehä.
Oikein kulmautunut takaa. Liikkuu hiukan epäpuhtaasti takaa, riittävällä askelpituudella.

