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Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 JUN EH4
Voimakasrakenteinen junioriuros, jolla oikeanmallinen pää. Hieman turhan korostunut otsapenger.
Hieman lyhyt kaula. Riittävästi kulmautunut etuosa, vanha luusto. Hyvä runko, mutta hieman pitkä
lanneosa. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävällä askelmitalla. Vielä
hieman turhan villavaturkki. Hyvä väri ja erinomainen luonne.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 JUN ERI1 PU3 SERT
Mittasuhteiltaan oikeantasapainoinen juniori. Oikeanmallinen pää, jossa kuono-osa saa vielä
voimistua. Erinomainen kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko.
Erittäin hyvät liikkeet ikäisekseen. Aavistuksen iloinen häntä. Hyvä väri. Erinomaisessa kunnossa
oleva turkki. Iloinen esiintyminen.
Life Spring’s Marvelous FIN24951/07 JUN EH3
Hieman pitkärunkoiselta vaikuttava junior, jolla oikeanmallinen pää. Otsapengertä ei saa tulla yhtään
lisää. Erinomaiset korvat. Hyvä ilme. Hieman lyhyt kaula. Riittävä luusto. Riittävästi kulmautunut
etuosa. Tilava runko. Liikkuu melko yhdensuuntaisesti, mutta askelmitta voisi olla parempi. Hyvä väri,
luonne ja turkki.
Life Spring’s MyWay FIN24954/07 JUN EH2
Voimakas junioriuros, jolla hyvä ilmeinen ja vahva pää. Otsapengertä ei tarvitse tulla enempää.
Hieman lyhyt kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko, mutta hieman pitkä lanneosa. Liikkuu
riittävällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. Hyvä väri, turkki ja esiintyminen.
Hexa-Han Shredder 17720/05 AVO ERI1 VASERT
Erittäin suuri sopusuhtainen, maskuliininen uros. Kaunis seväpiirteinen otsapenger. Hyvä syvä rinta.
Leveä vahva rintakehä. Selkä on ryhdikäs vaakasuora ja kiinteä kuten kuuluukin.  ? hyvä polvikulma.
Vahva kinner. Liikkuu terveesti. Hyvä turkin väri ja laatu.
Janipan Bemari 39266/04 VAL ERI1 PU1 VSP
Ihana 4 -vuotias uros. Valiontittelinsä arvoinen. Erinomainen pää. Ihana vahva kuono. Ihanat tummat
silmät. Erinomainen rinnan voimakkuus ja syvyys. Erittäin vahva takaosa. Erinomaisesti kulmautunut
ja voimakkaat kintereet. Hyvin vaivaton ja vapaa liikunta. Erinomainen turkki.
Cei-Cei Ayrton 38984/01 VAL ERI3 PU4
Valiontittelinsä arvoinen 7 -vuotias uros. ? yhä mukanaolosta kehässä. Erinomainen etuosa,
erinomainen rinnan syvyys.Vahva takaosa antaa potkua takaliikkeisiin. Hyvässä kunnossa oleva
turkki.
Rajaköörin Dohvelisankari 31778/02 VAL ERI4
6- vuotias ja nauttii yhä mukanaolosta. Silmiähivelevät kasvot, täynnä luonnetta. Hän omaa kaikki
parhaat rodun tunnusmerkit.Rinta on syvä ja vahva. Tehokas takatyöntö ja vapaa vaivaton liikunta.
Esitetään hyvässä turkissa.
Zandrina´s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI2 PU2
Erinomainen 5 -vuotias uros. Esitetään erinomaisessa kunnossa.  Ihana pää ja ilme. Silmät antavat
lempeän ilmeen. Hyvä vahva etuosa. Oikea ylälinja. Erinomainen polvikulma, hyvin kulmautunut.
Vapaat liikkeet ja erityisesti etuliikkeet. Erinomainen turkinlaatu.
Maroussia Odysseus-Oensis 25347/00 VET ERI1 VSP-VET
Ihana 8 -vuotias uros. Esitetään kauniissa turkissa. Virheetön pää ja värimerkit.Virheetön ylälinja.
Liikkeet ok. Hienoa nähdä hänet terveenä.
Alpweiden Ömeising FIN28229/07 JUN ERI1 PN4 VASERT
Tasapainoinen, mittasuhteiltaan oikea juniorinarttu. oikeanmallinen pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä
kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto ja runko. Erinomainen ylälinja. Liikkuu riittävällä
askelmitalla, vielä löysästi edestä. Hyvä väri ja luonne. Esitetään erinomaisessa kunnossa.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 JUN ERI2
Voimakasrakenteinen, hyvänkokoinen narttu. Vahva pää, jossa oikea malli ja ilme. Hieman lyhyt
kaula. tasapainoiset kulmaukset. Tilava hieman pitkä runko. Liikkuu sujuvasti, vielä hieman kapeasti
takaa. Hyvä väri, turkki ja luonne.
Bernarossa Fiorente FIN57604/07 JUN EH3
Mittasuhteiltaan oikea 9kk vanha juniori, jolla oikeanmallinen, mutta hieman kapea pää. Riittävä
kaula. Hieman suora olkavarsi. Riittävä luusto ja runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Voisi liikkua
pidemmällä askeleella. Hyvä luonne, väri ja turkki.



Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 JUN H
Pienehkö juniorinarttu, jolle toivoisin lisää luustoa. oikeanmallinen hyväilmeinen pää, riittävä kaula.
Lyhyt olkavarsi, rungon tulee vielä kehittyä. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu riittävällä askelmitalla,
vielä löysästi edestä. Kantaa häntäänsä turhan korkealla. Hyvä väri, turkki ja luonne.
Funatic Riesling FIN50218/07 JUN EH4
Juniorinarttu, jolla oikeanmallinen hieman pieni pää. Riittävä kaula, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä
runko, mutta hieman pitkä lanneosa. Saisi liikkua ”letkeämmin” takaa. Hyvä väri, turkki ja luonne.
Hieman turhan luisu lantio.
Leniences Ciara-Catalyn FIN54102/07 JUN H
Pieni juniorinarttu, joka kauttaaltaan turhan kevyt. Oikeat mittasuhteet. Oikeanmallinen pää. Hieman
lyhyt kaula. Rungon ja luuston tulisi vahvistua. Liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta kovin kapeasti.
Hyvä väri ja luonne. Turkki ei parhaassa kunnossa.
Gabriela van der  Klaverhoeve 20909/08 NUO ERI1
17 kk ikäinen narttu. Virheetön kallo ja vahva kuono. Tumman ruskeat silmät.  Lempeä ilme. Hyvin
vahva etuosa erinomainen luusto. Virheetön ylälinja. Oikeat kulmaukset ja vahvat kintereet. Liikkuu
hyvin terveesti edestakaisin.
Halesbern Scandi Dantalian H36730 NUO EH2
Miellyttävä nuori narttu jolla erittäin narttumainen ilme. Rintakehä pitäisi olla kehittyneempi. Vahva
takaosa ja liikettä on vaikea arvioida, hänen pitää vakaantua. Tarvitsee enemmän turkkia
täydentämään kokonaiskuvaa.
Cei-Cei Cindy Crawford 43167/05 AVO ERI2
Erinomainen laadukas silmiähivelevä narttu, esitetään kauniissa turkissa. Erinomainen  kallo ja
kuono, ihanat tummat silmät antaen lempeän ilmeen. Hyvä ja vahva leuka, mutta kuitenkin
narttumainen. Syvä, syvä rinta ja erinomainen ylälinja. Hyvin vahva takaosa. Vapaa ja vaivaton
liikunta.
Riccarron Octobussy 52420/05 AVO ERI4
Hyvin kehittynyt 2 vuotias narttu oikeanlainen pää ja kuono. Erinomainen luusto  ja leveä ja syvä rinta.
Hyvät kulmaukset ja kintereet. Liikkuu hyvin edestä ja takaa.
Vinkizz Kizzy 50198/05 AVO ERI 3
Miellyttävä narttu jolla on hyvä pää. Hyvä ilme, kuono on erinomainen. Syvä rinta, erinomaiset
kulmaukset. Hyvä ylälinja ja vahvat kintereet antavat hyvät takaliikkeet.
Vroukje van´t Rijkenspark 49577/06 AVO ERI1 PN3 SERT MVA
3 -vuotias narttu jolla erinomainen pää, kallo ja kuonon mittasuhteet. Syvä leuka mutta kuitenkin hyvin
narttumainen.Kaulan ja lapojen keskinäinen suhde on erinomainen. Hyvin syvä rinta, vahva luusto .
Erinomainen ylälinja, hyvät kulmaukset ja liikkuu  hyvin.
Amoroosa 19108/01 VAL ERI
Ihana valio, jossa kaikki rodulle parhaat tunnusmerkit. Liikkuu vapaasti ja hyvin. 7 -vuotiaaksi
erinomaisessa kunnossa.
Bendoran Ambrosia 28346/06 VAL ERI3
Hyvin kehittynyt 2 -vuotias narttu, sädehtivä erinomaisessa turkissaan. Sillä on kaikki parhaat rodulle
ominaiset  piirteet. Erityisesti näen hänen vahvan takaosan ja erinomaisen hännänkannon. Kaunis
turkki.
Bernarossa Aprilia 20995/05 VAL ERI2 
Erittäin hyvälaatuinen narttu. Hyvä pää, kaula erinomaiset lavat. Oikea ylälinja. Erinomaiset
kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin edestä ja takaa.
Momandan Peggy Sue 23375/02 VAL ERI1 PN1 ROP
Huippuluokan narttu. Kaunis feminiininen ilme. Erinomainen voimakas etuosa ja syvä rinta. Oikea
ylälinja. Hyvä vahva takaosa. Liikkuu terveesti edestakaisin.
Riccarron Madam Tosca 25734/04 VAL ERI4
Hyvin silmiähivelevä narttu, 3-vuotias. Ihana pää ja ilme. Tummat silmät lempeä ilme. Syvä rinta
erinomainen ylälinja. Hyvät kulmaukset ja kintereet, antaen vapaan ja ponnistelemattoman liikkeen.
Barlis Feanna Yakarin 17544/99 VET ERI3
 9 1/2 -vuotias narttu. Esitetään erinomaisessa kunnossa. Kaunis turkki ja liikkuu ponnistelematta.
Maroussia Prada-Prinzessa 30077/00 VET ERI2
8 -vuotias narttu. Näyttää upealta ja esittää kaikki parhaat rodulle ominaiset  piirteet. Esiintyy
kauniissa turkissa ja erinomaisilla liikkeillä. On kunniaksi omistajalleen.
Momandan Napadancer 10569/00 VET ERI1 PN2 ROP-VET
Huippuluokan narttu, sädehtii kehässä. Hän esittää kaikki parhaat rodulle ominaiset  piirteet. Hänen
liikkeensä ovat erinomaiset ja hän on kunniaksi omistajalleen.


