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Bernissimo Baranprimo 39019/07 JUN EH2
Hyvin kehittynyt 19 kk, jolla oikea mittasuhteen ja sukupuolileima. Voimakas raajaluusto. Hyvin
urosmainen oikeanmuotoinen pää ja hyvä ilme. Eriomainen kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet
raajat. Lupaava eturinta. Oikeanmuotoinen rintakehä. Liikkuu vielä hieman kapeasti takaa, edestä
jäykästi ja sivusta erittäin hyvin. Hyvä turkki ja värit.
Dandybern Antonius 20534/07 JUN EH1
Voimakas, tyypillinen uros. Oikeat mittasuhteet. Vahva luusto. Hyvä nuoren uroksen pää. Hyvä kaula.
Erittäin hyvä runko. Niukasti kulmautunut etuosa. Liikkuu edestä löysästi, takaa vielä ahtaasti ja
sivusta hyvin. Erinomainen karva ja väri.
Momandan Tabasco 25866/07 JUN H
Vielä varsin pentumainen ja kesken kehityksen oleva uros, jolla lupaava uroksen pää. Hyvä kaula,
vielä puutteellinen eturinta ja matala litteä rintakehä. Niukasti kulmautuneet keskivahvat taajat.
Etuaskel on leveä ja löysä. Takaa raaja on lievästi ulkokierteinen. Sivuaskel on pitkä. Hyvä turkki ja
kauniit värit.
Fablernas Lycka Till Framgång 44523/08 NUO H
Hyvä tyyppi ja mittasuhteet ja sukupuolileima, mutta rungon kehitys on vielä keskeneräinen.
Hyvänilmeinen uroksen pää, purenta ok. Erinomainen kaula. Lapa saisi olla viistompi. Olkavarsi on
lyhyt ja pysty. Vielä lyhyt ja litteä rintakehä. Riittävä perä. Liikkuu sivulta hyvin, takaa ahtaasti. Hyvä
turkki ja värit. Eturaaja on ulkokierteinen.
Alpigiano Celeste Crespo 37858/06 AVO H
Voimakas ja hyvin urosmainen pää, mutta runko on kehittymätön ilmava. Niukka purenta. Riittävä
kaula. Niukasti kulmautuneet keskivahvat raajat. Kyynärvarsi on ulkokierteinen ja kinner
sisäkierteinen. Matala lyhyt rintakehä ja kuroutuva kuve. Ravi sivusta hyvä, edestä leveä ja melova,
takaa kinnerahdas. Hyvä turkki ja värit.
Alpweiden Zuper Star 35315/06 AVO H
Erittäin hyväntyyppinen, oikeat mittasuhteet. Voimakas oikeanmuotoinen uroksen pää. Hyvä kaula,
mutta rintakehä on matala ja lyhyt. Voimakas raajaluusto. Niukat kulmaukset. Etuliike on melova ja
takaa hieman ahdas ja selkä pettää sekä seistessä että liikkeessä.
Bendoran Athos 28347/06 AVO ERI3 PU4
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja sukupuolileima. Oikeanmuotoinen, hyväilmeinen pää.
Erinomainen kaula. Hyvin kehittynyt rintakehä. Oikeanmuotoinen tilava runko. Tasapainoinsesti
kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Hyvät käpälät. Erinomainen vaivaton yhdensuuntainen ravi.
Hyvä karva, synkkiä pilkkuja paikoin. Hieman niukka väritys valkoisilta osilta.
Janipan Xseri 17731/03 AVO ERI2 PU3 VASERT
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima. Hyvä pää ja ilme. Purenta ok (puuttuvasta
hampaasta todistus). Hyvä tilava kaula. Tilava runko. Voimakas raajaluusto. Muuten hyvin
kulmautunut, mutta hieman niukka ja korkea kinner. Kantaa häntäänsä turhan pystyssä. Vaivaton ravi.
Hyvä turkki. Kauniit värit.
Merry Mistel's Renzo 44821/04 AVO H
Hyvälinjainen 4-vuotias uros, joka saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi. Pää on hieman kapea, mutta
profiili on oikea. Hyvä kaula. Runko saisi olla voimakkaampi. Keskivahva raajaluusto. Aavistuksen
luisu lantio. Sivusta hyvä ravi, edestä erittäin leveä ja löysä, takaa ahdasasentoinen. Hyvä turkki ja
värit.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 AVO ERI4
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvin kehittynyt oikeamuotoinen uroksen
pää. Ernomainen kaula. Oikean muotoinen tilava rintakehä, joka saisi olla aavistuksen pidempi.
Tasapainoisesti kulmautunut voimakasluustoiset raajat. Varsin vaivaton ravi, mutta pitää häntäänsä
liikkeessä turhan pystyssä. Erinomainen turkki, kauniit värit.
Riccarron Pluto 25405/06 AVO ERI1 PU2 SERT
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja sukupuolileima. Voimakas oikeamuotoinen uroksen pää.
Hieno ilme. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta ja tilava oikeamuotoinen rintakehä. Tasapainoisesti
kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Erittäin vaivaton tehokas yhdensuuntainen ravi. Hyvä karva.
Värit ok.



Janipan Xsorro 17732/03 VAL EH2
Voimakasluustoinen, mutta runko saisi olla vieläkin voimakkaammin kehittynyt. Hyvä uroksen pää
keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Niukasti kulmautunut etuosa. Olkavarsi saisi olla pidempi ja
viistompi. Riittävä eturinta matala ja litteä rintakehä. Hyvä perä. Liikkuu löysästi edestä, sivulta varsin
hyvin. Erinomainen turkki. Kauniit värit.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI1 PU1 ROP
Erittäin hyvin kehittynyt voimakasluustoinen ja hyvin urosmainen. Erinomainen pää ja kaula.
Tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Erinomainen muoto ja tilavuus rungossa.
Vaivaton ravi. Hyvä karva. Kauniit värit.
Bernissimo Barancarina 39021/07 JUN EH2
Viehättävä varsin lupaava juniorinarttu, jolle toivon aavistuksen lisää raajakorkeutta. Oikean
muotoinen nartun pää. Kaunis ilme. Purenta ok. Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä.
Voimakasluustoinen, mutta niukasti kulmautunut raajasto. Liikkuu sivulta hyvin, edestä
ulkokierteisesti. Lupaava turkki. Kauniit värit
Funatic Razzmatazz 50217/07 JUN EH1
Erittäin hyvin kehittynyt varsin lupaava juniori. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää jonka tulee tosin vielä
kallo-osastaan levitä. Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä. Voimakas raajaluusto. Pysty olkavarsi.
Hyvä perä. Liikkuu hieman ulkokierteisesti edestä ja ravi saa vielä pidentyä. Hyvä turkki . Kauniit värit.
Anssilan Venla 16762/07 NUO H
Vuosi +8 kk, jonka toivoisin kauttaaltaan voimakkaammaksi. Luusto saisi vahvempi ja koira on
kauttaaltaan kapea. Oikeailmeinen pää, pitkä kaula. Kapea eturinta. Litteä ja lyhyt rintakehä niukasti
kulmautuneet raajat, joiden luuston tulisi olla voimakkaampi. Litteät pitkät käpälät. Ravi tulee
tehostua. Erinomainen turkki. Kauniit värit.
Alpigiano Beato Barandora 13921/05 AVO H
Niukassa kunnossa esitetty. Sopivan kokoinen ja riittäväluustoinen narttu, jonka toivoisin rungoltaan
voimakkaammaksi. Hyvä pää, jonka nokisuus synkentää ilmettä. Keskivahva raajaluusto. Lyhyt pysty
olkavarsi. Voimakkaan ulkokierteinen etuaskel. Hyvä turkki.
Merry Mistel's Roxie 44824/04 VAL H
Hyvin kaunislinjainen ja feminiinen tasapainoin narttu. Ihana ilmenen pää. Hyvä kaula. Hyvä eturinta
ja rintakehä. Kokoon sopiva raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Ravi sivusta riittävän tehokas,
takaa koira astuu ajoittain ristiin ja edestä askel on varsin vaivalloinen, ulkokierteinen ja jäykkä. Hyvä
turkki. Erittäin kauniit värit.
Bernario Roberta 36637/01 VAL ERI1 PN1 VSP
Erinomainen, suuri, voimakas upeassa kunnossa eritetty 7-vuotias. Voimakas pää. Erinomainen ilme.
Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat.
Edelleen vaivaton, tehokas ravi. Erinomainen turkki ja värit.
Momandan Peggy Sue 23375/02 VAL ERI2 PN2
Hieman varautuneesti esiintyvä 6-vuotias, jolla erinomainen sukupuolileima ja seistessä hyvin kauniit
ääriviivat. Hyvä pää. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Voimakas raajaluusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkeessä ryhti putoaa, mutta liike sinänsä on vaivaton. Hyvä karva ja
värit.


