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Dandybern Antonius 20534/07 JUN EH3
Mittasuhteiltaan hyvä nuori uros. Kohtalaisen hyvä pää, jossa hieman voimakkaat posket. Ilme saisi
olla pehmeämpi ja kaula pitempi. Hyvä runko ja ylälinja. Luusto saisi olla hieman vankempaa ja
kulmaukset selvemmät. Hyvä karva ja väri. Liikkuu riittävän tehokkaasti. Miellyttävä luonne.
Dandybern Arkimedes 20538/07 JUN EH1
Hyvin rakentunut uros, jolla hyvät mittasuhteet. Ilme saisi olla pehmeämpi. Hieman voimakas otsa.
Erittäin hyvä runko. Sopivan vahva luusto. Hyvin kulmautunut takaosa. Eturintaa voisi olla enempi.
Hyvä karva ja väri. Saisi liikkua tehokkaammin. Miellyttävä luonne.
Erästäjän Veeti 50940/06 JUN EH2
Mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla hyvä pää. Sopusuhtainen runko. Hyvä ylälinja. Luusto voisi olla
vankempaa ja hieman enemmän kulmautunutta. Hyvä karva. Hieman korkea häntä. Voisi liikkua
vieläkin tehokkaammin. Miellyttävä käytös.
Alpigiano Celeste Crespo 37858/06 NUO H
Hyväntyyppinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Ilme saisi olla pehmeämpi. Niukasti
kulmautunut edestä. Kevyt runko. Hyvä ylälinja. korkealla kannettu häntä. Myös takakulmauksia. Voisi
olla enemmän. Karva ei kunnossa tänään. Liikkuu lyhyin askelin.
Merry Mistel’s Sancho 39375/06 NUO EH1
Kaunis, nuori uros. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Niukasti kulmautunut edestä. Hyvä runko ja
takaosa. Hyvä ylälinja. Hyvä karva ja väri. Liikkuu sivusta hyvin, edestä vielä kapeasti. Miellyttävä
luonne.
Merry Mistel’s Sandor 39377/06 NUO EH3
Hyvin rakentunut nuori uros. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, kaula voisi olla pitempi ja etuosa
paremmin kulmautunut. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä karva ja väri. Voisi liikkua edestä
ja takaa paremmin. Miellyttävä käytös.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 NUO EH2
Hyvin rakentunut uros. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, mutta ilme pitäisi olla pehmeämpi.
Sopusuhtainen runko. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä ylälinja. sopivasti kulmautunut takaa. Hyvä
karva ja väri. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä luonne. Hieman korkea häntä.
Bernoban Boicotti 29795/05 AVO H
Hieman kevytrakenteinen uros. Hyvänmallinen pää. Hyvä ilme. Kaunis kaula. Runko saisi olla
täyteläisempi ja luusto hieman vankempaa. Eturintaa voisi olla enemmän. Kulmauksia saisi olla
aavistus enemmän. Hyvälaatuinen karva. Kaunis väri. Selkä antaa hieman periksi liikkeessä. Hyvät
sivuliikkeet. Miellyttävä luonne.
Merry Mistel’s Renzo 44821/04 AVO EH2
Hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pää, jossa hieman voimakas otsa ja posket. Kaula saisi olla
pitempi, etuosa paremmin kulmautunut. Hyvä runko ja takaosa. Hyvä karva. Saisi liikkua
tehokkaammin. Miellyttävä luonne.
Plaudite Great Verve 34289/05 AVO H
Hyväntyyppinen, kevytrakenteinen uros, jolla hyvä pää ja kaula. Niukasti kulmautunut edestä. Kevyt
runko. Riittävät takakulmaukset. Ylälinja voisi olla parempi. Karva ei parhaassa kunnossa tänään.
Hyvä väri. Korkea häntä. Saisi liikkua tehokkaammin. Miellyttävä luonne.
Shedcape Zarek 31818/05 AVO ERI1 PU2 SERT
Mittasuhteiltaan hyvä uros. Hyvä pää. Aavistuksen voimakas otsa. Eturintaa voisi olla enemmän.
Erittäin hyvä runko ja luusto. Hyvä ylälinja ja takaosa. Karva ei parhaassa kunnossa. Hyvä väri.
Korkea häntä. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI2 PU3 
Kaunis uros. Hyvänmallinen pää. Aavistuksen kevyt kuono. Hyvä ilme. Etuosa voisi olla paremmin
kulmautunut. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä runko ja takaosa. Hyvä ylälinja. Erittäin hyvä karva.
Hyvä väri. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU1 ROP RYP4
Erinomainen uros. Kaunis pää ja ilme. Aavistuksen suora edestä. Erinomainen runko ja luusto. Hyvin
kulmautunut takaa. Erinomainen karva. Tyylikäs ylälinja. Kaunis väri. Erinomaiset liikkeet. Miellyttävä
käytös.
Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 NUO ERI1 PN4 
Kaunis nuori narttu. Hyvänmallinen pää, jossa otsapengertä voisi olla aavistus enemmän. Hyvä ilme.
Erinomainen kaula, runko ja takaosa. Eturintaa voisi olla hieman enemmän. Erinomainen ylälinja.
hyvä karva ja väri. Liikkuu erittäin hyvin. Miellyttävä käytös.



Cabareepearl 26857/06 NUO ERI2
Kaunis sopusuhtainen nuori narttu. Hyvä pää. Erittäin hyvä runko. Eturintaa voisi olla hieman
enemmän. Erinomainen takaosa. Hyvä ylälinja. hyvä karva ja väri. Aavistuksen korkea häntä.
Miellyttävä käytös.
Merry Mistel’s Sembra 39369/06 NUO EH3
Kaunis narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Pää voisi olla hieman näyttävämpi ja ilme parempi. Erittäin
hyvä runko, ylälinja ja takaosa. Erittäin hyvä karva ja väri. Liikkuu hyvin. Voisi esiintyä
vapautuneemmin.
Merry Mistel’s Setri 39370/06 NUO H
Hieman epävarmasti esiintyvä nuori narttu, joka antaa itsestään hieman ilmavan vaikutelman. Hyvä
pää. Niukasti kulmautunut edestä. Hieman kapea runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvälaatuinen
karva. Valkoista väriä hieman liikaa kaulassa. Hyvät sivuliikkeet.
Beneco’s Cara 25682/05 AVO EH
Hyvin rakentunut narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmallinen pää. Kaunis ilme. Sopusuhtainen
runko. Selkä saisi olla jäntevämpi. Erittäin hyvä takaosa. Karva ei aivan parhaimmilaan. Hieman
korkea häntä. Hyvät liikkeet. Voisi esiintyä vieläkin vapautuneemmin, vaikka luonteessa ei ole
enempää huomauttamista.
Bernissimo Antonietta 15355/05 AVO ERI2 PN2 VASERT
Kaunis narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvänmallinen kaunisilmeinen pää. Erittäin hyvä runko. Selkä voisi
olla jäntevämpi. Hyvä luusto. Kulmauksia voisi olla hieman enemmän. Erittäin hyvä karva. Kaunis
väri. Liikkuu sivusta hyvin, hieman ahtaasti takaa. Miellyttävä luonne.
Merry Mistel’s Roxie 44824/04 AVO ERI1 PN1 SERT VSP
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Hyvänmallinen pää. Kaunis ilme. Erittäin hyvä runko ja luusto.
Hyvä ylälinja. hyväasentoiset raajat. Hyvä karva ja väri. Hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa,
etuliikkeet voisivat olla paremmat. Miellyttävä luonne.
Shedcape Xinna 27679/04 AVO ERI4
Kaunis narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Kaunis kaula. Eturintaa voisi olla enemmän.
Erinomainen runko ja luusto. Tyylikäs ylälinja. erittäin hyvä takaosa. Karva ei aivan parhaimmillaan.
Liikkuu sivusta ja takaa erinomaisesti. Miellyttävä käytös. Kaunis väri.
Shedcape Zaria 31821/05 AVO ERI3
Erittäin hyvin liikkuva narttu, jolla kaunis pää. Runko voisi olla aavistuksen lyhyempi. Kaunis kaula.
Hieman suora edestä. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä ylälinja. erittäin hyvä takaosa. Hyvä karva,
ei aivan parhaimmillaan. Kaunis väri. Miellyttävä luonne.
Bernario Roberta 36637/01 VAL ERI1
Erinomainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Aavistuksen suora edestä.
Erinomainen runko. Sopusuhtainen luusto. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä karva ja väri. Eturintaa
voisi olla enemmän. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.
Bernario Nicole 28004/99 VET ERI1 PN3 ROP-VET
Hyvin kaunis narttu, jolla hyvänmallinen pää. Kaunis kaula. Erittäin hyvä runko. Ranteissa hieman
pehmeyttä. Hyvä ylälinja, karvapeite ja väri. Liikkuu sivusta hyvin, etuliikkeet voisivat olla paremmat.
Miellyttävä käytös. Esitetään kauniissa kunnossa.


