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Aurexin Armani FIN38707/07 JUN EH2
Pienehkö, hyväluustoinen, kaunislinjainen ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori uros. Lupaava pää.
Ilmeen tulisi olla parempi. Riittävästi kulmautunut. Ikäisekseen hyvä runko. hyvä väritys, joskin
hännän päässä voisi olla valkoista. Hyvänlaatuinen joskin kihartuva karva. Oikea-asentoinen häntä.
Hyvät sivuliikkeet, turhan jäykästi edestä. Hyvä luonne.
Golden Soul Bestway FIN20200/07 JUN EH1
Pienehkö, hyväluustoinen maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvä
purenta. Ikäisekseen hyvä runko. Ulkokierteiset etukäpälät. Riittävät kulmaukset. Kaunis väritys.
Tänään melko eloton ja kihartuva karva. Liikkuu sivusta hyvin, ahtaasti takaa. Hyvä luonne.
Life Spring’s My Way FIN24954/07 JUN H
Pienikokoinen, hyvä, vahva, tukevassa kunnossa oleva uros, jolla lyhyt kaula. Pyöristyvä kallolinja.
Melko lyhyt kuono ja ilme saisi olla parempi. Riittävästi kulmautunut. Kaunis väritys. Ei tänään
parhaassa karvassa. Korkea-asentoinen häntä. Saisi liikkua tehokkaammin ja liikkeen pitäisi
ehdottomasti olla yhdensuuntaisempi edestä ja takaa. Hyvä luonne.
Cei-Cei Damon Hill FIN13916/07 NUO EH1
Pieni vahvaluustoinen ikäisekseen hyvänrunkoinen maskuliininen uros, joka voisi olla lyhyempi
lanneosaltaan. Melko pyöreä kallo ja voimakas otsapenger. Toivoisin paremman ilmeen. Hyvä kaula
ja kulmaukset. Liikkeessä korkea asentoinen häntä. Melko korkealle nouseva sukka etujalassa.
Erinomainen karva. Liikkuu sivusta hyvin ja kovin löysästi edestä. Hyvä luonne.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU1 VSP
Riittävän kokoinen hyvärakenteinen uros. Varsin hyvä pää. Ilme voisi olla parempi. Hyvä purenta.
Hyvä ylälinja ja oikea-asentoinen häntä. Voisi olla edestä paremmin kulmautunut. Erittäin hyvä taka-
osa. Kaunis väritys. Ei tänään parhaassa karvassaan. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 JUN H
Pienehkö hyväluustoinen jahyvä runkoinen feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Vielä hieman
kapea pää. Osittainen alapurenta. Riittävästi kulmautunut edestä, takaosa saisi olla vahvempi. Kaunis
väritys. Ei tänään parhaassa karvassa. Korkea-asentoinen häntä. Erinomaiset sivuliikkeet.
Erinomaiset etuliikkeet. Ensiluokkainen luonne.
Berndante Gueen Of Zsuzsa FIN36290/07 JUN H
Hyväluustoinen aavistuksen pitkärunkoinen feminiininen narttu, jolla vielä varsin kapea pää. Hyvä
purenta. Riittävät kulmaukset. Hyvä väritys. Oikea-asentoinen häntä. Hyvät liikkeet. Turkki ei tänään
lainkaan näyttelykunnossa.
Black Indira’s Bertta FIN37668/07 JUN HYL
Lihava, pienikokoinen vahva narttu, jossa on avain liikaa valkoista. Toivoisin paremman pään ja
ilmeen. Hyvä purenta. Hyvät raajojen kulmaukset, mutta koira ei mielellään seiso. Liikkuu tehottomasti
takaa eikä pysy ravilla. Liikkeessä korkea-asentoinen häntä. Koiran tulisi olla paremmassa kunnossa.
Hyvä luonne. Väri määrää palkinnon.
Funatic Supernatural FIN5467406 NUO T
Pienikokoinen hieman kevytluustoinen ja vielä kapearunkoinen narttu, jolla kaunis ylälinja ja erittäin
hyvä ?. Erittäin kapea pää. Hyvä purenta ja väritys. Hyvät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet.
Vierastyyppinen pää määrää palkinnon.
Riccarron Idabell FIN36420/03 AVO ERI1 PN1 SERT ROP
Hyvä luustoinen kaunislinjainen joskin hieman kapearunkoinen narttu. Riittävän vahva pää. Hyvät
kulmaukset. Oikea-asentoinen häntä. Etukäpälissä voisi olla enemmän valkoista. Hyvä karvanlaatu.
Erittäin hyvät liikkeet ja luonne.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI1 PN2
Hyväluustoinen ja hyvärunkoinen feminiininen narttu, jolla hyvä ylälinja ja mittasuhteet. Riittävän
vahva pää, silmät voisivat olla tummemmat. Hyvät kulmaukset. Hännän päässä ja oikeassa
etukäpälässä voisi olla enemmän valkoista. Hyvä karvanlaatu. Liikkeessä korkea-asentoinen häntä.
Liikkuu hyvin, hyvä luonne.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL EH2
Pienikokoinen, riittäväluustoinen hieman pitkärunkoinen narttu, joka on tänään kovin niukassa
karvassa. Toivoisin vahvemman pään. Hyvä purenta. Hyvät kulmaukset. Riittävä runko. Hyvä väritys,
Hyvä häntä. Liikkuu varsin hyvin. Hyvä luonne.


