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Bernarossa Enzo Lorenzo FIN38753/07 JUN ERI1 PU4 SERT
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen, vahva maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Ikäisekseen
hyvä pää. Hyvä purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyvä runko, raajat ja häntä. Väritys ok. Liikkuu edestä
hieman löysästi. Takajalan työntö saisi olla parempi. Erinomainen luonne.
Hexa-Han Unico FIN15658/07 JUN EH2
Eriomaisen tyyppinen ja kokoinen, erittäin vahva luustoinen maskuliininen uros, jolla hyvät
mittasuhteet. Ikäisekseen erittäin hyvä pää. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä purenta. Seistessä
kaunis ylälinja. Hieman pysty olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Kaunis väri. Karva ei tänään
parhaassa kunnossa. Liikkeessä häntä nousee. Toivoisin tehokkaamman takajalan työnnön. Hyvä
luonne.
Jolidan Andante FIN 22287/07 JUN T
Pienehkö vahvaluustoinen maskuliininen uros, jolla kaunis pää ja hyvä ilme. Valitettavasti osittainen
alapurenta. Lyhyt kaula. Niukat kulmaukset. Ikäisekseen hyvä runko. Kaunis väritys. saisi liikkua
tehokkaammin. Ihastuttava luonne. Purenta määrää palkinnon.
Life Spring’s Marvelous FIN24951/07 JUN EH3
Pienehkö, riittävän vahva uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä päänmuoto. Ilme voisi olla parempi.
Hyvä purenta. Toivoisin pidemmän kaulan. Hyvät kulmaukset ja runko. Hyvä väritys. Kovin ilmava
karva. Varsin hyvät liikkeet. Kunpa kokoa olisi lisää.
Rival Attraction’s Salty Sam FIN27759/07 JUN T
Riittävän kokoinen ja riittävä luustoinen maskuliininen uros, jolla tulisi olla vahvempi ja paremmin
kulmautunut takaosa. Kapea pää. Hyvä purenta. Vielä kovin kapea runko ja litteät kyljet. Kaunis väri.
Korkea asentoinen häntä. Liikkuu sivusta hyvin, takaa ahtaasti.
Jaarlin Artturi FIN27783/06 AVO EH1
Riittävän kokoinen hyväluustoinen maskuliininen uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja
ilme. Hyvä purenta. Hieman lyhyt kaula. Etuosa voisi olla täyttyneempi, toivoisin hieman vahvemman
takaosan. Kääntää takakäpäliä ulospäin. Liikkeessä turhan korkea-asentoinen. Liikkuu sivusta hyvin,
takaa ahtaasti. Erinomainen luonne.
Adesa’s Pushing The Limit WS08770201 VAL ERI1 PU1 ROP RYP4
Erinomaisen tyyppinen, riittävän kokoinen kaunis uros. Hyvä pää. Toivoisin tummemmat silmät.
Erinomainen ylälinja, runko ja raajat. Oikea-asentoinen häntä. Kaunis väri. Hieman eloton karva.
Ensiluokkaiset tasapainoiset liikkeet. Hyvä luonne.
Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 VAL ERI3 PU3
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen vanha maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää,
kaunis ilme. Purenta ok. Hyvä ylälinja ja runko. Riittävät kulmaukset. Liikkuu sivusta hyvin, takaa
hieman ahtaasti. Kaunis väri ja karva. Erinomainen luonne.
Bernarossa Biccu-Wagner FIN42110/05 VAL EH4
Erinomaisen tyyppinen, hyvin vahva maskuliininen uros. Turhan pyöristyvä kallolinja, silmät voisivat
olla tummemmat. Hyvä purenta. Hyvä runko ja ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa.
Karva on tänään kovin eloton ja yleissävy turhan rusehtava. Häntä kiertyy liikkeessä. Liikkuu hyvin.
Erinomainen luonne.
Zandina’s Noasson Dantalian FIN50632/04 VAL ERI2 PU2
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen maskuliininen uros, jolla kaunis ylälinja ja mittasuhteet. Pää saisi
olla vahvempi. Erinomainen runko ja raajat sekä häntä. Etukäpälissä voisi olla valkoista. Erinomaiset
liikkeet ja luonne.
Szarazpataki Gesztenye BSH90381/07 JUN EH1
Erinomaisen tyyppinen, hyvin kaunislinjainen, hyvä luustoinen ja tasapainoinen feminiininen narttu,
jonka pää on vielä turhan kapea. Hyvä purenta. Hyvä runko ja raajat. Oikea-asentoinen häntä. Kaunis
väritys. Hyvä karva. Erinomaiset liikkeet sivusta ja takaa. Miellyttävä luonne.
Bernarossa Cinnamon FIN40634/06 NUO EH1
Erinomaisen tyyppinen, hyvä luustoinen, vanha runkoinen feminiininen narttu, jolla on vielä turhan
kapea pää, erityisesti kuono-osasta. Riittävät kulmaukset. Hieman lyhyt kaula. Liikkeessä korkea-
asentoinen häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta saisi seisoa takavarmemmin. Hyvä luonne.
Astana FIN48537/05 AVO EH2
Erittäin hyväntyyppinen, vahva runkoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Otsapenger voisi olla
selvempi. Hyvä purenta. Hieman pysty olkavarsi. Turhan jyrkkä lantio ja allaskiinnittynyt häntä. Hyvät
takakulmaukset. Hyvin kaunis väritys. Takaraajan työntö saisi olla tehokkaampi. Ihastuttava luonne.



Vroukje Van’t Rijkenspark FIN49577/06 AVO EH1
Erinomaisen tyyppinen ja vahva narttu. Varsin hyvä pää. Hyvä purenta. Kovin lyhyt kaula. Hyvät raajat
ja häntä. Kaunis väri. Erittäin hyvät liikkeet sivusta. Parempi liikkeessä kuin seistessä.
Bernarossa Aprilia FIN20955/05 VAL ERI1 PN1 VSP
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen hyväluustoinen feminiininen narttu, jolla kaunis ylälinja ja hyvät
mittasuhteet. Toivoisin vahvemman pään. Hyvä purenta. Hyvä runko, raajat ja häntä. Ensiluokkaiset
liikkeet. Hyvä luonne. kaunis karva ja väri.
Fonacot’s Happy Halliwell FIN39975/05 VAL ERI3 PN3
Pienehkö, hyvin kaunislinjainen hyväluustoinen feminiininen narttu. Hyvä pää, ilme ja purenta.
Olkavarsi saisi olla hieman pidempi. Hyvä runko, takaosa ja häntä. Kaunis väritys. Sentti pari lisää
raajakorkeutta ei olisi pahitteeksi. Ensiluokkaiset sivuliikkeet, hieman tepasteleva edestä. Hyvä
luonne.
Zandrina’s Hedda FIN21315/02 VAL ERI2 PN2
Erinomaisen tyyppinen, vahva, kaunislinjainen feminiininen narttu, jolla hyvä ylälinja ja mittasuhteet.
Pää voisi olla hieman vahvempi. Ilmeen tulisi olla parempi. Toivoisin viistommat olkavarret. Hyvä
runko, takaosa ja häntä. Erittäin hyvät liikkeet, kaunis väri, karva ok. Hyvä luonne.


