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Asso V.d. Hausmatt SHSB/LOS659687 JUN ERI1 PU1 SERT VSP
Erinom. tyyppiä oleva. Hyvin liikkuva, kaunislinjainen, hieman epäluuloinen uros. Hieman liian kupera
kallo. Hyvät raajat ja ikäisekseen hyvä runko. Kauniisti kannettu häntä. Hyvät värimerkit. Hyvä karva.
Viehättävä ilme.
Bernissimo Baranprimo 39019/07 JUN EH2
Tänään hieman bikineissä esitetty, hyvin kaunislinjainen uros. Kuono-osa voisi olla vahvempi. Hyvä
ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvät raajat. Liikkuu valitettavan ahtaasti takaa. Hyvä häntä. Hyvät
värimerkit. Kaunis alku, tarvitsee vain aikaa.
Gordonrouge 29671/07 JUN H
Kookas. Niukasti sekä edestä että takaa kulmautunut. Kovin lyhyt ja liian laskeva lantio. Voimakas
otsa ja kevyt kuono. Hyvät tummat silmät. Hyvät värimerkit. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu jäykästi takaa.
Tarvitsee aikaa.
Life Spring’s Manpower 24950/07 JUN EH3
Hieman lihavassa kunnossa esitetty viehättävä ilmeinen uros. Löysähköt kyynärpäät, riittävät etu- ja
hyvät takakulmaukset. Hieman ylhäällä kannettu häntä. Liikkuu hieman löysästi ja leveästi edestä.
Hyvä karva. Tarvitsee aikaa tiivistyäkseen.
Alpweiden Zuper Star 35315/06 NUO ERI1 PU4
Erinomaista tyyppiä oleva ja hyvin liikkuva. Hieman lyhyessä turkissa esitetty. Hieman liian voimakas
otsa. hyvät värimerkit. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä luonne.
Alpweiden No Matter What 35674/02 AVO EH2
Takaa kovin niukasti kulmautunut. Vhva eritt. hyväntyyppinen uros. Hyvä ilme. Riittävät
etukulmaukset. Hyvä runko. Hieman lyhyt lantio. Hyvä häntä. Takapotku tulisi olla parempi. Hieman
pehmyt karva. 
Bendoran Athos 28347/06 AVO ERI1 PU3 VASERT
Erittäin hyvin liikkuva. Hyvänkokoinen ja -runkoinen uros. Hyvä pää. Silmät voisivat olla hieman
tummemmat. Riittävästi kulmautuneet raajat, hieman löysät kyynärpäät. Värimerkit ok. Hyvä karva.
Berndante Eugen-Zack 33268/05 AVO H
Hyvin voimakaspäinen. Kookas ja kokoon nähden hieman kevytluustoinen, niukasti kulmautunut uros.
Lyhyt lantio ja kantaa häntänsä mielellään liian ylhäällä. Hyvä karva ja luonne. Saisi liikkua paremmin
takapotkulla.
Merry Mistel’s Renzo 44821/04 AVO EH3
Erittäin hyväntyyppinen. Hyvin vahvapäinen, edestä niukasti kulmautunut uros. Hyvät takakulmaukset
ja häntä ja karva. Liikkuu hieman kapeasti edestä ja kinnerahtaasti takaa. Hyvät värimerkit.
Tempting Amber’s Action Hero 52080/05 AVO H
Takaa niukasti kulmautunut, hieman litteärunkoinen ja kapeapäinen uros. Lyhyt, pysty olkavarsi ja
hieman liian lyhyt, laskeva lantio. Tan-merkit rinnassa saisi olla paremmat. Liikkuu ahtaasti takaa,
saisi liikkua paremmalla potkulla. Hyvä luonne ja karva.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI1 PU2
Erinomaisesti liikkuva. Hieman voimakas otsa, muuten hyvä pää. Erinom. tummat silmät. Hieman
löysät kyynärpäät. Riittävät etu- ja takakulmaukset. Hyvä runko ja häntä. Karva ei parhaassa
kunnossa. 
Anssilan Venla 16762/07 JUN H
Hyväntyyppinen. Hieman kevyt kuono ja kupera kallo. Vielä kovin litteä runko. Niukat etukulmaukset
ja pysty lapa ja kovin lyhyt laskeva lantio. Liikkuu löysästi edestä ja hieman apävarmasti takaa. Ei
täydessä turkissa. Hyvät värimerkit. Iloinen luonne. Tarvitsee aikaa. 
Berlida Bilancia 34942/07 JUN EH4
Eritt. hyväntyyppinen vielä hieman takakorkea nuori neiti. Hyvä pää ja ilme. Kovin niukat
etukulmaukset ja hieman puutteellinen polvikulma, käyttää kuitenkin raajojaan hyvin. Hyvä karva ja
värimerkit.
Bernissimo Barancarina 39021/07 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Hyvin liikkuva. Kaunislinjainen ja -häntäinen tyttö. Hieman voimakas otsa, muuten hyvä pää. Hyvä
ylälinja ja värimerkit. Karva ei parhaassa kunnossa, osin pentuturkki.
Goldbear’s Qismet 16049/07 JUN EH3
Länkisäärisesti takaa ja edestä kovin löysästi liikkuva tyttö. Kovin voimakas ja tasakattoinen kallo.
Hyvä kaula ja ylälinja. Lyhyt lantio. Erinom. karvapeite. Tan-väriä kuonossa saisi olla enemmän. 



Szarazpataki Gesztenye MET.BSH9038/07 JUN ERI2 PN3 VASERT
Eritt. hyväntyyppinen ja hyvin liikkuva. Hieman kapea kallo ja hieman kapea alaleuka. Hyvät
värimerkit ja karvanlaatu. 
Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 NUO EH2
Hyväntyyppinen. Bikineissä esitetty, vielä hiem. kevytrunkoinen tyttö ikänsä mukaisesti. Kevyt ja
pitkähkö pää, suuret korvat. Hyvä ylälinja. Pysty olkavarsi. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Tan-
väriä tulisi olla enemmän kuonossa, muuten hyvät värimerkit. Liikkuu hieman leveästi edestä.
Ragdolls Beauty Like Mom 48880/06 NUO EH1
Kookas. Eritt. hyväntyyppinen. Niukasti edestä kulmautunut tyttö. Voimakas otsa. Hyvä ylälinja ja
takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta katsoen, vielä kovin ahtaasti takaa. Väri ok, hyvä karva.
Goldbear’s Papaya 40652/04 VAL ERI1 PN2
Sivulta katsoen erinom. liikkuva eritt. hyvänttyyppinen vahvapäinen narttu. Hyvä ylälinja ja häntä.
Riittävästi kulmautuneet eturaajat ja hyvin takaa. Tan-merkit rinnassa voisi olla suuremmat. Hyvä
karva.
Bernario Nicole 28004/99 VET ERI1 PN4 ROP-VET
Erinomaista tyyppiä oleva sivulta katsoen hyvin liikkuva. Aavist. matalaraajainen vanharouva. Hyvä
pää ja rungon malli. Löysät kyynärpäät. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva. 


