
20080316 TAMPERE KV, Istvanne Juhasz, Unkari

28659/07 Amandelman Buster JUN ERI2
16 kk ikäinen, kaunis tyypillinen ja harmoninen uros. Kaunis pää, jossa erittäin kauniit tummanruskeat
silmät. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Erittäin hyvä luuston vahvuus. Hyvät etu- ja takakulmaukset.
Hyvä hännänkanto. Erittäin hyvä rinta. Kauniit värimerkit. Hyvä luonne.
34946/07 Berlida Benvenuto JUN H
10 kk ikäinen uros. Hieman kapea narttumainen pää, jossa matala otsapenger. Täysi hampaisto ja
oikea purenta. Luustoa voisi olla enemmän. Seisoo raajat hieman ulospäin. Riittävä rinta. Niukat
etukulmaukset, takana riittävät. Hyvä luonne. Hieman takakorkea. Liikkuu takaa melkein oikein, mutta
edesta aika leveästi ja löysin kyynärpäin.
36288/07 Berndante Good Will JUN HYL
10 kk ikäinen, vielä keskikokoinen uros.. Hieman kapea pää, mutta uroksen tyyppinen. Täysi
hampaisto ja oikea purenta. Tummanruskeat silmät. Hieman taakse kiinnittyneet korvat. Tyyppiin
sopiva luusto. Hyvä rinta. Hyvä ylä- ja alalinja. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Hyvät
takakulmaukset. Liikkuu takaa melkein oikein, edesta leveästi. Löysin vain yhden kiveksen ja siksi
hylätään.
37665/07 Black Indira’s Bertozz JUN EH
11 kk vanha keskikokoinen uros. Hieman kapea pää.Hieman taakse kiinnittyneet korvat.
Tummanruskeat silmät. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Tyyppiin sopiva luuston vahvuus. Hyvä
rinta. Edestä ja takaa riittävästi kulmautunut. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkuu lyhyellä askelpituudella ja
edestä sekä takaa erittäin leveästi. Hyvät värimerkit.
22532/07 Bom Bom’s Aventinus JUN EH
Vuoden ikäinen uros. Hyvä pää.Keskiruskeat silmät. Täysi hampaisto ja oikea purenta.Tyyppiin sopiva
luuston vahvuus. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Soisoo edestä ja takaa tassut ulospäin. Liikkuu
hyvällä askelpituudella. Edestä hieman leveästi ja takaa hieman ahtaasti. Hyvät värimerkit.
Ystävällinen luonne.
57170/07 Frodo v.d. Buut Vrij Hoove JUN ERI1
13 kk vanha pienehko mutta erittäin harmoninen uros. Erittäin kaunis pää ja tummanruskeat silmät.
Täysi hampaisto ja oikea purenta. Hyvä ylä- ja alalinja. Tyyppiin sopiva luuston vahvuus. Hyvät etu- ja
takakulmaukset. Liikkuu hieman lyhyellä askelpituudella, oikein edestä ja takaa. Kaunis väritys ja
tumma tan.Ystävällinen luonne.
15657/07 Hexa-Han Ubi JUN EH
15 kk vanha uros. Hyvä pää. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Keskiruskeat silmät.Luusto voisi olla
vahvempi, Hyvä kaula ja selkä, mutta hieman laskeva lantio. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu
edestä erittäin leveästi, takaa melkein oikein, erittäin löysät kyynärpäät.
15658/07 Hexa-Han Unico JUN EH
14 kk vanha suuri uros. Uroksen pää, mutta vähän otsapengertä. Hieman taakse kiinnittyneet korvat.
Hieman vaaleat silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Hieman lyhyt olkavarsi ja siitä johtuen niukasti
kulmautunut. Takakulmaukset melkein hyvät. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta edestä erittäin
löysät kyynärpäät ja leveät liikkeet. Hyvä luonne. Hyvä väritys.
24951/07 Life Spring’s Marvelous JUN ERI4
11 kk vanha harmoninen uros. Hyvä pään tyyppi. Tummanruskeat silmät. Täysi hampaisto ja oikea
purenta. Luusto voisi olla vahvempi. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella,
edestä hieman leveästi, mutta takaa oikein. Hyvä luonne. Hyvät värimerkit.
26499/07 Maroussia Jazzy Jewel JUN ERI3
11 kk vanha harmoninen uros. Kaunis pään tyyppi ja tummanruskeat silmät. Tyyppiin sopiva luuston
vahvuus. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu oikein. Hyvä luonne. Hyvät värimerkit.
26501/07 Maroussia Jean D´arc JUN EH
11 kk vanha harmoninen uros. Hyvä pääntyyppi ja tummanruskeat silmät. Melkein oikeanlainen ylä- ja
alalinja. Keskivahva luusto. Seisoo hieman tassut ulospäin edessä ja takana. Liikkuu edestä hieman
leveästi ja takaa liian ahtaasti eikä oikein.
28347/07 Bendoran Athos NUO ERI3
23 kk vanha harmoninen uros. Hyvä pään tyyppi.Keskiruskeat silmät.Täysi hampaisto ja oikea
purenta.Erittäin hyvä rinta. Hyvä luuston vahvuus.Hyvä ylä- ja alalinja, mutta hieman pitkä lanneosa.
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Seisoo edestä oikein, takaa tassut ulospäin. Liikkuu hyvällä
askelpituudella ja melkein oikein edestä ja takaa. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne.



42441/06 Bernandos Aygon NUO ERI4
19 kk vanha uros. Hyvä pään tyyppi. Tummanruskeat silmät. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Melko
hyvä ylä- ja alalinja, voisi olla paremmin kulmautunut. Hieman lyhyt häntä. Seisoo etutassut ulospäin,
takaa melkein oikein. Liikkuu takaa melkein oikein, edestä hieman leveästi. Kauniit värimerkit. Hyvä
karvapeite.
36530/06 Berndante Fabricio NUO ERI
21 kk vanha keskikokoinen harmoninen uros. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Hyvä pään tyyppi.
Hieman taakse asettuneet korvat. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Seisoo
oikein ja liikkuu hyvin.
36531/06 Berndante Figo-Gigolo NUO EVA
21 kk vanha keskikokoinen uros. Hyvä pään tyyppi, tummanruskeat silmät. Täysi hampaisto ja oikea
purenta. Tyyppiin sopiva luuston vahvuus. Seisoo edestä ja takaa erittäin uloskääntyvin raajoin.
Arkuuden vuoksi en voi arvostella.
46738/08 Funatic Taittinger NUO ERI2 PU4 VASERT
18 kk vanha, kaunis harmoninen uros. Erittäin hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin
hyvät kulmaukset. Tyyppiin sopiva luuston vahvuus. Kaunis tyypillinen pää. Täysi hampaisto ja oikea
purenta. Keskiruskeat silmät. Liikkuu kauniilla pitkällä askelpituudella, edestä ja takaa oikein.
39376/06 Merry Mistel’s Sierra NUO EH
21 kk vanha harmoninen uros. Hyvä pään tyyppi. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Hyvä luuston
vahvuus. Oikea ylä- ja alalinja. Seisoo edestä ja takaa raajat ulospäin. Edestä hyvin, takaa niukasti
kulmautunut. Liikkuu riittävällä askelpituudella, edestä liian leveästi, takaa liian ahtaasti. Hyvä luonne.
Hyvät värimerkit.
25404/06 Riccarron Pinocchio NUO ERI1 PU2 SERT VACACIB
22 kk vanha. Erittäin kaunis ja harmoninen uros. Erittäin kaunis ylä- ja alalinja. Erittäin kaunis pää.
Keskiruskeat silmät. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Hyvä luuston vahvuus. Erittäin kaunis kaula ja
rinta. Seisoo oikein. Edestä ja takaa hyvin kulmautunut. Liikkuu kauniilla ja pitkällä askeleella, oikein
edestä ja takaa. Hieman korkealla kannettu häntä. Kauniit värimerkit. Hyvä luonne.
20949/05 Bernarossa Adonis AVO ERI2
3 vuotta vanha harmoninen uros.Kaunis pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä luustonvahvuus. Seisoo
oikein. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Liikkuu hyvin. Ystävällinen luonne. Kauniit värimerkit.
33269/05 Berndante El-Ciril AVO ERI3
2,4 vuotta vaha uros.Hyvä pää, tummanruskeat silmät. Saksipurenta, mutta ylhäältä vasemmalta I2
puuttuu. Luusto voisi olla vahvempi. Seisoo hieman raajat ulospäin edestä ja takaa. Liikkuu oikein.
42716/04 Bollbölen Fransiskus AVO EH
3,5 vanha uros. Hyvä pää.Täysi hampaisto ja oikea purenta. Taakse kiinnittyneet ilmeikkäät korvat.
Erittäin hyvä luuston vahvuus. Liikkuu lyhyellä askeleella. Edestä ja takaa niukasti kulmautunut.
Liikkuu erittäin löysin kyynärpäin edestä ja takaa ahtaasti. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne.
20787/03 Hexa-Han Pasifax AVO ERI4
5 vuotta vanha uros. Hyvä pään tyyppi. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Keskiruskeat
silmät.Tyyppiin sopiva luuston vahvuus. Hieman lyhyt kaula. Hyvä ylä-ja alalinja.Hyvä rinta. Hieman
lyhyt häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä löysin kyynärpäin ja erittäin leveästi, takaa melkein
oikein. Hyvä karvapeite. Kauniit värimerkit.
17720/05 Hexa-Han Shredder AVO ERI
3 vuotta vanha voimakasrakenteinen uros. Hyvä ylä- ja alalinja. Kaunis pään tyyppi. Hieman taakse
kiinnittyneet korvat. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Edestä ja takaa
hyvin kulmautunut. Liikkuu melkein oikein. Kauniit värimerkit. Hyvä karvapeite.
10617/06 Maroussia Eros-Emporio AVO EH
2,5 vuotta vanha keskikokoinen uros. Hyvä pään tyyppi. Täysi hampaisto ja oikea purenta.
Tummanruskeat silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Tyyppiin sopiva luuston vahvuus. Vielä riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä erittäin löysästi ja löysin
kyynärpäin, takaa liian ahtaasti.
52081/05 Tempting Amber’s Actual Prince AVO H
2.5 vuotta vha.Erittäin kaunis pää.Keskiruskeat silmät. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Tyyppiin
sopiva luuston vahvuus. Hyvä rinnan syvyys, mutta voisi olla leveämpi. Seisoo edestä ja takaa liian
ahtaasti. Liikkeessä etu-ja takaraajat eivät liiku yhdensuuntaisesti. Kyynärpäät ja lavat erittäin löysät.
Liikkeessä takaraajat astuvat ristiin. Erittäin kaunis karvapeite. Hyvä väritys.
31951/05 Zweierteam Krameris AVO ERI1
2,5 vuotta vanha keskikokoinen, mutta erittäin harmoninen uros. Oikea ylä- ja alalinja.Kaunis pää.
Täysi hampaisto ja oikea purenta. Tummanruskeat silmät. Tyyppiin sopiva luusto. Hyvät liikket.
Hieman lyhyt häntä.



45092/02 Atelier’s Drosselbart VAL ERI
5 vuotta vanha keskikokoinen harmoninen uros. Erittäin kaunis pää. Hyvät mittasuhteet mutta ehkä
hieman liian pitkä lanne-osa. Erittäin hyvä luusto. Seisoo oikein. Liikkuu hyvin.
42110/05 Bernarossa Biccu-Wagner VAL ERI3
2,5 vuotta vanha suuri ja erittäin voimakasrakenteinen uros.Kaunos pää. Erittäin vahva luusto. Täysi
hampaisto ja oikea purenta. Erittäin hyvä rinta. Hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo edestä oikein, takaa
hieman uloskiertyvin raajoin. Liikkuu hyvin, hieman lyhyellä askeleella. Kaunis karvapeite. Erittäin
kaunis väritys.
39235/03 Berndante Chocco VAL ERI
5 vuotta vanha. Keskikokoinen voimakas uros. Hyvä pää. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Hyvä
luuston vahvuus. Hyvä ylä- ja alalinja. Voisi liikkua paremmin.
12601/04 Bernerdalens Quattro VAL ERI2 PU3
4 vuotta vanha keskikokoinen harmoninen uros. Hyvä pään tyyppi mutta hieman löysät silmät. Hyvä
ylä- ja alalinja. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Hyvä luuston vahvuus. Hyvät kulmaukset edessä ja
takana. Liikkuu kauniilla pitkällä askeleella, edestä hieman leveästi, takaa melko oikein.
38184/02 Cei-Cei Blackmore VAL ERI
5 vuotta vaha keskikokoinen uros. Erittäin hyvä pään tyyppi. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Kauniit
tummanruskeat silmät. Tyyppiin sopiva luuston vahvuus. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkuu erittäin lyhyellä
askeleella, edestä erittäin leveästi ja takaa liian ahtaasti.
33925/01 Maroussia Sidney VAL ERI4
6,5 vuotta vanha kaunis harmoninen uros. Kaunis pää. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Hyvä ylä- ja
alalinja. Kaunis rinta. Seisoo oikein. Erittäin hyvät kulmaukset. Hieman taakse kiinnittyneet korvat.
Liikkuu hyvin.
31778/02 Rajaköörin Dohvelisankari VAL ERI
5,5 vuotta vanha keskikokoinen harmoninen uros. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä luustonvahvuus. Etu-ja
takakulmaukset voisivat olla paremmat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä erittäin leveästi, takaa
oikein.
49099/05 Riccarron Nano Nano VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
2,5 vuotta vanha erittäin harmoninen uros. Erittäin kaunis pää. Täysi hampaisto ja oikea
purenta.Tummanruskeat silmät. Erittäin kaunis ylä- ja alalinja. Melko hyvä rinta. Erittäin hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin.
16381/99 Zweierteam Cereus VET ERI1 VSP-VET
9 vuotta vanha harmoninen uros. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Kaunis pää. Hyvä ylä- ja alalinja.
Liikkuu hyvin.
34943/07 Berlida Bonelli JUN EH
10 kk ikäinen keskikokoinen narttu.Kaunis pää.Keskiruskeat silmät.Hyvä luusto. Rinta ei vielä
valmis,ikään sopiva. Hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo hieman ulospäinkääntynein raajoin edestä ja takaa.
Hyvä askelpituus, mutta liikkeet ei vielä kiinteät.
25515/07 Bernarossa Dimare JUN ERI4
11 kk ikäinen suuri voimakas narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja oikea purenta.Seisoo oikea-
asentoisesti.Hyvä luusto.Erittäin hyvä rinta. Oikea ylä-ja alalinja.Liikkuu hyvin.Hyvä luonne.
36292/07 Berndante Geisha Ciril JUN ERI
10 kk ikäinen keskikokoinen narttu.Kaunis pää. Täysi hampaisto ja oikea purenta.Voimakas
luusto.Liikkuu hyvin.Hyvät värimerkit.Hyvä karvapeite.
36291/07 Berndante Ghandi Bibienne JUN HYL
9 kk ikäinen, päinvastainen saksipurenta. Tyyppiin sopiva luuston vahvuus. Hyvät kulmaukset.Hyvä
rinta. Seisoo edestä oikein, takaa ulospäinkääntyvin raajoin.
36290/07 Berndante Gueen Of Zsuzsa JUN ERI
10 kk ikäinen.Hyvä koko.Hyvä pään tyyppi.Tummat silmät.Täysi hampaisto ja oikea purenta.Hieman
lyhyt kaula. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä ylä- ja alalinja. Hieman laskeva lantio. Voisi olla paremmin
kulmautunut edestä ja takaa.
29901/07 Berniitan Taika-Taika Tuu JUN EH
10 kk ikäinen harmonisesti rakentunut narttu.Kaunis pää.Tummanruskeat silmät.Hyvä ylä- ja alalinja.
Täysi hampaisto ja tasapurenta. Luusto voisi olla voimakkaampi. Seisoo melkein oikein. Erittäin hyvät
kulmaukset. Hieman laskeva lantio. Etu- ja takaliikkeet ei aivan oikeanlaiset, taka-askel erittäin lyhyt,
etuaskel hyvä, ja siksi ei voi liikkua tasapainoisesti.
29902/07 Berniitan Taika-Tuuli JUN EH
Vuoden ikäinen harmoninen narttu.Kaunis pää.Tummanruskeat silmät.Oikea purenta. Hyvä
luusto.Hyvät kulmaukset. Hyvä rinta. Hieman korkealla oleva lantio. Liikkeet voisivat olla
paremmat.Tänään kehässä ei niin varma luonne.



22529/07 Bom Bom’s Amaretto Coffee JUN EH
Vuoden ikäinen kevyehkö narttu. Vähän luustoa. Hyvä pää. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Vielä
vähän rintaa. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella melkein oikein. Hyvä luonne.
29060/07 Fridkullas Wilmalotta JUN ERI
11 kk ikäinen keskikokoinen harmoninen narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja oikea
purenta.Tummanruskeat silmät.Hyvä luuston vahvuus.Hyvä rinta.Liikkuu hyvin.
54674/06 Funatic Supernatural JUN ERI2
15 kk ikäinen keskikokoinen harmoninen narttu.Hyvä pään tyyppi.Täysi hampaisto ja oikea
purenta.Tummanruskeat silmät.Hyvä ylä- ja alalinja.Hyvä luusto.Hyvät kulmaukset.Liikkuu hyvin.
16049/07 Goldbear’s Qismet JUN ERI
14 kk ikäinen kaunis harmoninen narttu.Erittäin kaunis pää.Täysi hampaisto ja oikea purenta.Hyvä
ylä-ja alalinja.Hyvä luusto.Erittäin hyvät kulmaukset.Voisi liikkua pitemmällä askeleella, selkä hieman
epävakaa.
16050/07 Goldbear’s Qualitystreet JUN ERI1 PN2 SERT
14 kk ikäinen erittäin kaunis harmoninen narttu.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Hyvä ylä- ja
alalinja.Erittäin vahva luusto.Seisoo oikein.Liikkuu erittäin hyvin.
50881/07 Gunhild vom Gipfelfeuer JUN ERI
14 kk ikäinen keskikokoinen narttu.Hyvä pää.Täysi hampaisto ja oikea purenta. Luusto voisi olla
vahvempi.Hyvä rinta. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin.
51142/06 Maroussia Harmonie JUN ERI
Vuoden ikäinen voimakas harmoninen narttu. Kaunis pää. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Hyvä
luuston vahvuus. Seisoo edestä oikein, takaa hieman uloskääntynein tassuin. Hyvä kaula. Suora
selkä. Hieman kaartuva lanneosa ja laskeva lantio. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella, mutta melkein
oikein.
26496/07 Maroussia J’adore JUN ERI3
11 kk ikäinen suuri voimakas narttu. Kaunis pää. Täysi hampaisto ja oikea purenta. Hyvä rinta.
Hieman lyhyt kaula.Voimakas luusto.Erittäin hyvä luonne.Liikkuu hyvin.
25867/07 Momandan Tiramisu JUN ERI
11 kk ikäinen narttu.Hyvä pää.Täysi hampaisto ja oikea purenta.Keskivahva luusto.Hyvä ylä- ja
alalinja. Liikkuu melkein oikein.
19594/07 Zweierteam Montana JUN ERI
Vuoden ikäinen narttu.Hyvä pää.Tyyppiin sopiva luuston vahvuus.Seisoo oikein.Liikkuu melkein
oikein.
28344/06 Bendoran Adele NUO ERI
Melkein kaksivuotias harmoninen narttu. Kaunis pää.Täysi hampaisto ja oikea purenta.Tyyppiin
sopiva luuston vahvuus.Seisoo oikein.Hyvä rinta. Hyvä ylä- ja alalinja.Liikkuu hyvällä askelpituudella,
edestä hieman leveästi, takaa oikein.Erittäin hyvät kulmaukset.
28346/06 Bendoran Ambrosia NUO ERI1
2 vuotias narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja oikea purenta.Keskivahva luusto.Seisoo oikein.Hyvät
kulmaukset.Liikkuu melkein oikein.Hyvä luonne.
40635/06 Bernarossa Cuccina NUO ERI
20 kk ikäinen voimakas narttu.Täysi hampaisto ja oikea purenta.Keskiruskeat silmät.Hyvä rinta.Hyvä
luusto.Seisoo ulospäin kääntynein raajoin.Hieman kaartuva lanneosa ja laskeva lantio.Liikkuu edestä
melkein oikein, takaa melko ahtaasti.
46739/06 Funatic Talisker NUO ERI
18 kk ikäinen keskikokoinen harmoninen narttu.Kaunis pää.Hyvä rinta.Seisoo oikein.Erittäin hyvät
kulmaukset.Voisi liikkua pitemmällä askeleella, liikkuu edestä löysästi ja takaa melko ahtaasti.
51141/06 Maroussia Halina NUO ERI3
15 kk ikäinen harmoninen narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja oikea purenta.Hyvä luusto.Hyvät
kulmaukset.Liikkuu hyvin.
39372/06 Merry Mistel’s Sharni NUO ERI
20 kk ikäinen harmoninen narttu.Hyvä pää.Täysi hampaisto ja oikea purenta.Keskivahva luusto.
Rintaa puuttuu tässä vaiheessa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä leveästi, takaa oikein.
N15545/07 Vakre Vene Vanda av Hiselfoss NUO ERI4
20 kk ikäinen narttu.Täysi hampaisto ja oikea purenta.Tummat silmät.Hyvä pää.Tyyppiin sopiva
luuston vahvuus.Oikea ylä-ja alalinja.Hieman pitkä lanneosa.Hyvät etu- ja takakulmaukset.Liikkuu
hyvällä askelpituudella, edestä leveästi, takaa oikein.
22386/06 Zweierteam Lunaria NUO ERI2
2 vuotias keskikokoinen harmoninen narttu.Kaunis pää.Seisoo oikein.Hyvä luusto.Hyvät
kulmaukset.Liikkuu hyvin.



48537/05 Astana AVO ERI
2 vuotias keskikokoinen narttu.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Kaunis pää.Keskivahva luusto.Seisoo
oikein. Hyvä kaula ja selkä, hieman laskeva lantio ja kaartuva lanneosa.Liikkuu hieman lyhyellä
askeleella, edestä erittäin leveästi ja takaa hieman ahtaasti.
33275/05 Berndante Esme-Ralda AVO ERI
2,5 vuotias narttu.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Hyvä pää.Keskivahva luusto.Hyvä ylä- ja
alalinja.Liikkuu hyvin.
43167/05 Cei-Cei Cindy Crawford AVO ERI2
2 vuotias harmoninen narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Hyvä luusto.Seisoo
oikein.Liikkuu hyvin.Hyvä luonne.Hyvät kulmaukset.
12648/03 Fridkullas Ragazza AVO H
5 vuotias erittäin karvaton ja kevyt narttu.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Kevyt luusto.Vähäinen
rinnan leveys ja –syvyys.Riittävästi kulmautunut.Liikkuu hyvin.
10069/06 Fridkullas Ultra Bra AVO ERI
2 vuotias narttu.Hyvä pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Seisoo edestä hieman ahtaasti.Luusto
voisi olla vahvempi tyyppiin nähden.Hyvät kulmaukset.Liikkuu hyvin.
24502/05 Life Spring’s Florence AVO ERI
3 vuotias narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Tummanruskeat silmät.Hyvä
luusto.Seisoo edestä oikein, takaa raajat ulospäin.Liikkuu hyvällä askelpituudella ja melkein oikein.
10621/06 Maroussia Esprit AVO ERI
2 vuotias harmoninen narttu.Hyvä pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Hyvä luusto.Seisoo
oikein.Liikkuu hyvin.Voisi kantaa häntäänsä korkeammalla.
13083/06 Maroussia Fina-Favorita AVO EH
2,5 vuotta vanha narttu.Hyvä pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Keskiruskeat silmät.Hyvä luuston
vahvuus.Seisoo edestä ja takaa raajat ulospäin. Edessä niukat, takana hyvät kulmaukset. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, edestä melkein oikein, takaa hieman ahtaasti.
41546/05 Momandan Suhina Lempi AVO ERI
2,5 vuotta vanha keskikokoinen harmoninen narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja
saksipurenta.Seisoo oikein.Hyvät kulmaukset.Liikkuu hyvin.
30478/05 Piharinteen Taica AVO ERI4
3 vuotias narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Hyvä luuston vahvuus.Seisoo
oikein.Hyvä rinta. Edestä niukasti kulmautunut, takana hyvät kulmaukset.Hieman lyhyt kaula.Liikkuu
hyvin.
52421/05 Riccarron Ofelia Oops AVO ERI1 PN4 VASERT
2 vuotias keskikokoinen harmoninen narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Hyvä ylä-ja
alalinja.Hyvät kulmaukset.Liikkuu hyvin.
50198/05 Vinkizz Kizzy AVO ERI3
2,5 vuotias harmoninen narttu.Kaunis pää.Hyvä luusto. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät etu- ja
takakulmaukset.Seisoo oikein. Liikkuu hyvällä askelpituudella, takaa oikein, edestä hieman
tassuahtaasti.
17720/06 Vinkizz Lollipop VAL ERI2 PN3 VACACIB
2 vuotias erittäin harmonisesti rakentunut narttu. Erittäin kaunis pää. Täysi hampaisto ja saksipurenta.
Hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo oikein. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin.
19108/01 Amoroosa VAL ERI
7 vuotias harmoninen narttu.Kaunis pää.Hyvä luusto.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Hyvä ylä- ja
alalinja.Hyvä rinta. Seisoo oikein.Liikkuu hyvin.
32300/04 Funatic Versace VAL ERI4
2 vuotias narttu.Hyvä pää. Hieman pitkä kuono.Hyvä ylä- ja alalinja. Luusto voisi olla vahvempi. Hyvät
kulmaukset. Liikkuu hyvin.
40652/04 Goldbear’s Papaya VAL ERI
3,5 vuotias erittäin harmoninen narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Hyvä ylä- ja
alalinja. Erittäin hyvä luuston vahvuus.Hyvät kulmaukset.Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä
oikein, takaa matalasti. Hyvä karvapeite. Erittäin hyvä luonne.
19384/04 Maroussia Aida VAL ERI
4 vuotias harmoninen narttu.Hyvä pää.Saksipurenta.Hyvä luusto.Seisoo  oikein.Liikkuu hieman
lyhyellä askeleella, takaa oikein, edestä hieman leveästi. Hieman pulskassa kunnossa.
47435/05 Ragdolls Ambrosia VAL ERI
3 vuotias harmoninen narttu.Hyvä pää. Täysi hampaisto ja tasapurenta.Hyvä ylä- ja alalinja. Luusto
voisi olla vahvempi. Seisoo oikein.Liikkuu hyvin.



19280/04 Riccarron La Fayette VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
3,5 vuotta vanha harmoninen narttu. Kaunis pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä luuston vahvuus. Seisoo
oikein. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.
25732/04 Riccarron Milla Magia VAL ERI3
4 vuotias harmoninen narttu.Kaunis pää.Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä luusto. Seisoo melkein oikein.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä leveästi, takaa oikein.
19367/99 Stonecrest Janet Whoop VET ERI2
9 vuotias narttu. Kaunis pää.Saksipurenta.Hyvä luusto.Hyvässä kunnossa.Hyvä karvapeite.Erittäin
hyvä luonne.Seisoo oikein.Liikkuu hyvin.
16377/99 Zweierteam Carlina VET ERI1 ROP-VET
9 vuotias harmoninen narttu.Kaunis pää.Täysi hampaisto ja oikea purenta. Hyvä ylä- ja
alalinja.Seisoo oikein. Liikkuu hyvin.


