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Berndante Great Gentleman 36286/07 JUN H
Siististi rakentunut, vielä kauttaaltaan kapea junioriuros, jonka pään tulee leventyä sekä kallo että
kuono-osa. Hyväasentoiset korvat. Hyvin kauniit puhuttelevat tummat silmät. Tyylikäs ylälinja.
Rintakehä kovin kapea. Niukat etu-, hyvä takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella
tasapainostesti. Kesäturkissa, pohjavilla puuttuu lähes kokonaan. Kaunis väri. Ystävällinen luonne.
Life Spring's Madcap 24952/07 JUN H
Hieman matalaraajaiselta vaikuttava muhkeaturkkinen pieneksi uros. Riittävän voimakas pää, jossa
korkea otsapenger, hyvänmuotoiset korvat, pyöreät silmät. Vahva kaula. Ikään nähden sopiva
rintakehänvoimakkuus. Riittävä raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella vielä kovin holtittomasti
edestä. Käyttäytyy ajoittain kurittomasti. Tarvitsee kehätottumusta.
Berndante Fabricio 36530/06 NUO EH1
Erittäin hyväntyyppinen nuori uros. Voimakkuudeltaan riittävä uroksen pää jossa kaunis sivuprofiili,
kauniit tummat silmät. Kaunis ylälinja. Ikäisekseen riittävä rintakehänvoimakkuus. Eturintaa voisi olla
enemmän. Riittävät etu-, hyvä takakulmaukset. Riittävä raajaluusto. Liikkuu tehokkaasti erinomaisella
askelpituudella, etuliikkeissä löysyyttä. Hyvä häntä. Muhkea karva. Kaunis väri. Ihastuttava luonne.
Merry Mistel's Sierra 39376/06 NUO EH2
Vallaton nuori uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Kaunispiirteinen liioittelematon riittävä uroksen
pää. Erinomainen ylälinja. Hyvä rintakehän syvyys, saa leventyä vielä. Riittävä raajaluusto.
Erinomainen askelpituus, etuliikkeissä holtittomuutta. Erinomainen karva ja väri.
Cadillacjack 26855/06 AVO H
Mittasuhteiltaan ja tyypiltään hyvä uros, jonka runko saisi olla ikään nähden tilavampi.
Kaunispiirteinen somailmeinen liioittelematon uroksen pää, köyristää ajoittain lanneosaa. Hieman
lyhyt lantio. Niukat etu-, hyvät takakulmaukset. Riittävä askelpituus. Kapeutta etu- ja takaliikkeissä.
Karva ei tänään parhaimmillaan, pohjavillaa kovin niukasti. Hyvät väri. Miellyttävä luonne. Tarvitsee
kehätreeniä.
Lecibsin Uskari 22084/03 AVO ERI1 PU1 SERT VSP
Muhkea keskikokoinen mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen uros. Voimakkuudeltaan hyvä
uroksen pää, jossa otsapenger voisi olla selvempi. Hieman matalalle kiinnittyneet korvat. Kauniit
tummat silmät. Hyvä ylälinja. Hyvärintakehän syvyys. Eturinta voisi olla täydempi. Erinomainen
raajaluusto. Hyvät etu- ja voimakkaat takakulmaukset. Muhkea karva. Selkeä väritys. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella.
Berndante Geisha Ciril 36292/07 JUN ERI2 PN4
Erinomaista tyyppiä oleva voimakkuudeltaan sopiva juniori narttu. Lupaava kaunispiirteinen
somailmeinen nartun pää. Rodunomainen ylälinja. Ikään sopiva rintakehän voimakkuus. Riittävästi
kulmautuneet, hyväasentoiset raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Ylälinjassa pentumaista
pehmeyttä. Kaunis väri. Lupaava turkki. Miellyttävä käytös.
Berniitan Taika-Taika-Tuu 29901/07 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Tasapainoisesti kehittynyt ääriviivoiltaan kaunis juniorinarttu. Somailmeinen pehmeäpiirteinen nartun
pää. Hyväasentoiset raajat. Hyvä rintakehän syvyys, lupaava tilavuus. Eturinta saa vielä täyttyä.
Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Etuliikkeissä löysyyttä. Lupaava karva. Kaunis väri. Miellyttävä
luonne.
Bernoban Zuffeli 16165/07 JUN EH3
Erittäin hyväntyyppinen oikeat rinnanmittasuhteet omaava juniorinarttu. Hyvä pään sivuprofiili.
Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hieman kevyt asentoiset korvat. Hyvä ylälinja. Lupaava
rintakehänsyvyys ja leveys. Eturinta vielä puutteellinen. Riittävästi kulmautuneet raajat. Juuri
kintereeseen ulottuva häntä. Hyvä askelpituus. Etuliikkeet vielä holtittomat. Lupaava karva. Ok väri.
Mukava luonne.
Lumumba Buffy 53796/06 NUO H
Hyväntyyppinen vielä rungoltaan kovin kapea narttu. Hyvin narttumainen kaunisilmeinen pää, hieman
kevyet korvat. Hyvä ylälinja. Kapea rintakehä. Sopiva raajaluuston vahvuus. Riittävä askelpituus.
Etuliikkeissä löysyyttä. Kaunisasentoinen häntä. Kiharuuteen taipuvainen turkki. Kauniit värit. Hyvä
luonne.
Merry Mistel's Sharni 39372/06 NUO EH1
Erittäin hyväntyyppinen, hyvin narttumainen, hieman pitkärunkoinen narttu. Hyvin feminiininen pää,
jossa kuono voisi olla voimakkaampi. Lupaava rintakehän leveys ja syvyys. Eturinta vielä
puutteellinen. Riittävä raajaluuston voimakkuus. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Etuliikkeet vielä
löysät. Liikkeissä ajoittain takakorkeutta. Erinomainen karva ja väri.



Lecibsin Priska 20901/03 AVO ERI2 PN3
Voimaksa hyvin narttumainen, tasapainoisesti rakentunut narttu. Vahva kaunispiirteinen nartun pää.
Rodunomainen ylälinja. Hyvä rintakehän voimakkuus. Sopiva raajaluusto,. Hyvät etu-, voimakkaatta
takakulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, joskin hieman ahtaasti takaa. Hyvä
karvanlaatu. Kauniit värit. Varma käytös.
Piharinteen Taica 30478/05 AVO ERI1 PN2 VASERT
Mittasuhteiltaan erinomaisen sopivan voimakas narttu. Kaunis päänprofiili, kuono-osa voisi olla
voimakkaampi. Erinomainen ylälinja. Hyvä rintakehän voimakkuus. Hyväasentoiset raajat.
Erinomainen liikkuja. Kaunis karva. Etukäpälissä voisi olla näkyvämmin valkoista, muuten hyvä väri.
Ystävällinen miellyttävä luonne.


