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Life Spring’s Marvelous 24951/07 JUN EH1
Erittäin hyväntyyppinen. Sopivankokoinen. Hyvä pää ja ilme. Riittävästi kulmautuneet raajat, mutta
hieman liian lyhyt lantio. Ikäisekseen erinomainen runko. Hyvä väri ja karva. Liikkeessä hieman liian
korkealla kannettu häntä. Hyvä luonne.
Black Amiikos Ygram Yorick 45828/06 NUO H
Kovin niukasti edestä kulmautunut. Korkealla häntäänsä kantava. Iloinen, voim kalloinen poika.
Hieman lyhyt rintakehä. Oikealaatuinen, kovasti lainehtiva karva. Saisi liikkua vapaammalla
askeleella. Väri ok.
Funatic Taittinger 46738/06 NUO ERI1 PU1 SERT CACIB ROP
Erinomaisen tyyppinen ja erinomaisesti liikkuva. Hyväilmeinen nuori uros. Kaunis ylälinja ja kauniisti
kannettu häntä. Oikea karvan laatu. Hyvä väri. Esiintyy erinomaisesti.
Berndante El-Ciril 33269/05 AVO H
Hieman lyhyt ja ilmavan vaik tekevä. Kovin lyhytrintakehäinen ja lantioinen poika. Hieman voimakas
otsa. Hyvä karvan laatu ja väri. Liikkuu reippaasti. Toivoisin vähän enemmän ulottuvuuksia.
Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO EH1
Todella voimakas kokoonsa nähden vahvaluustoinen. Hyvin vahvapäinen uros. Hyvät korvat ja silmät.
Hieman löysät kyynärpäät. Hyvä takaosa. Näyttää näin runsaassa turkissa jopa matalaraajaiselta.
Liikkuu reippaasti. Hyvä väri. Karvan laatu ok.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU2
Erinomaista tyyppiä oleva ja hyvin liikkuva tänään bikineissä esitetty mies. Hyvä pää ja ilme.
Erinomaiset raajat. Hyvä runko. Oikea karvanlaatu. Hyvä luonne.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI2 PU3
Voimakas, erinomainen tyyppi, hyvin urosmainen, kallo-osa voisi olla leveämpi. Kuitenkin hyvä pään
profiili. Erinomainen ylälinja ja häntä. Oikea karvanlaatu. Voisi liikkua hieman vapaammalla taka-
askeleella. Hyvät värimerkit.
Austinanastacia 41161/07 JUN H
Mittasuhteiltaan oikea. Takaa kovin voim, edestä niukasti kulmautunut vielä kovin pentumainen tyttö.
Pää kokonaisuudessaan saa vielä vahvistua. Liikkuu edestä leveästi ja takaa ahtaasti. Tarvitsee
aikaa. Karvan vaihto kesken. Tassuissa saisi olla valkoista enemmän.
Berndante Ghandí Bibienne 36291/07 JUN H
Hyvänvärinen. Hyväntyyppinen. Aavistuksen lanneosaltaan pitkä. Ajoittain hieman etumatalan vaik
tekevä. Oikea pään malli, mutta saa vielä vahvistua. Hyvä karvan laatu, mutta ei täydessä turkissa.
Kantaa häntää ylhäällä liikkeessä. Valitettavasti kovin sekava purenta. Toivotaan, että tasaantuu.
Berndante Gueen of Zsuzsa 36290/07 JUN EH1
Kookas hyvin vahvarunkoinen. Edestä niukasti  kulmautunut vielä löysäkyynärpäinen tyttö. Hieman
kapea pitkä kuono ja kallo saisi olla paremmin holvautunut. Hyvä ylälinja. hyvä väri. Liikkuu hieman
löysästi ja leveästi edestä.
Funatic Razzmatazz 50217/07 JUN H
Hyväntyyppinen, edestä kovin niukasti kulmautunut. Pitkä ja kapea pää. Kookkaat korvat. Hyvä
ylälinja ja häntä. Värimerkit päässä saisivat olla paremmat. Hieno häntä ja muuten hyvä väri. Liikkuu
edestä löysästi ja leveästi. Kunhan pää kehittyy on paremman arvoinen.
Goldbear’s Qualitystreet 16050/07 NUO ERI1 PU3 SERT VACACIB
Hyvin kaunislinjainen, hyvin vahva luustoinen. Hyväilmeinen, vahva nuori nartun pää. Kookkaat
korvat, jotka voisivat olla korkeammalla kiinni. Erinomainen häntä, hyvät liikkeet. Hyvät värimerkit.
Hieman lyhyessä turkissa.
Zweierteam Montana 19594/07 NUO EH2
Häntäänsä pystyssä kantava hyväntyyppinen, edestä kovin löysä tyttö. Hyvä ylälinja seistessä.
Erinomainen takaosa. Hyvä väri. Liikkuu hieman leveästi edestä, hyvin takaa katsoen.
Astana 48537/05 AVO H
Hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan ok. Hieman kevyt kuono, joka voisi olla lyhyempi. Hyvät
takakulmaukset, mutta liian laskeva lantio ja kantaa häntäänsä liian ylhäällä. Liikkuu löysästi edestä ja
maa-ahtaasti takaa. Hyvät värimerkit, joskin päässä voisi olla enemmän tania.
Metsäpirtin Bambino 34098/06 AVO EH1
Hieman lanneosaltaan pitkä, kuitenkin vielä hyväntyyppinen. Hyvä ilme. Oikea ylälinja. löysäst
kyynärpäät, hyvät takakulmaukset. Hyvät värimerkit. Karva ei parhaimmillaan. Esiintyy hieman ujosti.



Vinkizz Kiss Me 50196/05 AVO EH2
Hieman löysässä kunnossa esitetty. Erittäin hyvän tyyppinen, vahvaluustoinen tyttö, joka aavistuksen
matalaraajainen. Hyvä ilme. Kauniisti kannettu häntä. Hieman edestä löysästi, muuten hyvät liikkeet.
Hyvä väri ja karva.
Amoroosa 19108/01 VAL EH3
Hyväntyyppinen. Hieman voim pyöristyvä kallo. Löysähköt kyynärpäät. Voim takakulm, mutta todella
lyhyt lantio. Kantaa häntäänsä ylhäällä. Ei täydessä turkissa. Väri ok, joskin rintamerkit saisivat olla
selvemmät. Hyvä luonne.
Riccarron Milla Magia 25732/04 VAL ERI2 PN4
Kookas, erittäin hyväntyyppinen. Sivulta katsottuna hyvin liikkuva. Hieman alas kiinnittyneet korvat.
Hyvä ylälinja. erittäin hyvät takakulmaukset, hieman niukat etukulmaukset. Hyvät värimerkit. Toivoisin
hieman naisellisemman kokonaisuuden.
Vinkizz Lollipop 17720/06 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Erinomaista tyyppiä oleva. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen ylälinja ja takaosa. Hyvä raajaluusto.
Liikkuu hyvin. Hyvät värimerkit. Ei täydessä turkissa.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 PN2 ROP-VET
Erinomaista tyyppiä oleva. Hyvin liikkuva. Hyvärunkoinen ja raajainen veteraani. Kauniisti kannettu
häntä. Erinomainen ylälinja. hieman löysät kyynärpäät. Rintam voisivat olla paremmat.


