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Fin38753/07 Bernarossa Enzo Lorenzo JUN ERI3
Voimakas. Raskas pää. Niukasti kaartuva kallo-osa.Selvä otsapenger.Voimakas
kuono.Saksipurenta.Tummanruskeat silmät.Suora nenänselkä. Keskikorkealle asettuneet
korvat.Voimakas kaula.Suora selkä.Hieman laskeva lantio.Oikein kiinnittynyt häntä.Suorat
eturaajat.Kissantassut. Tiheä turkki.Vetävät liikkeet.
Fin29898/07 Berniitan Taika-Nalle JUN ERI2 PU4 VASERT
Terve rakenne.Voimakas pää.Suuri ja musta kirsu.Saksipurenta.Selvä otsapenger.Tummat
silmät.Hieman kaartuva kallo-osa.Kaunis kaula-selkälinja.Voimakkaat eturaajat.Massakas runko.Tiheä
turkki.Liikkuu takaa ahtaasti ja vain keskinkertaisella työnnöllä.
Fin20537/07 Dandybern Amadeus JUN EH4
Tiivis rakenne.Voimakas pää.Saksipurenta.Suora ja melko leveä kuononselkä.Tummat silmät.Kallo-
osa jonkin verran kaartuva. Voimakas kaula.Suorat eturaajat.Tiheä turkki.Etu-ja takaliikkeet ei vapaat,
erittäin vähän maatavoittavat.
Fin24951/07 Life Spring’s Marvelous JUN EH
Voimakas.Runkoon sopiva pää.Saksipurenta.Voimakas kuono.Selvä otsapenger.Tummanruskeat
silmät.Oikein asettuneet korvat.Lihaksikas kaula.Leveä selkä.Seisoo edestä oikea raaja ulospäin.
Hieman laskeva lantio.Hyvä kolmivärinen karvapeite.Riittävät polvikulmat.Esiintyy rauhallisesti ja
tasapainoisesti.Selvästi rullaava selkä.Ennen kaikkea etuosan tulee vakiintua.
Fin24954/07 Life Spring’s My Way JUN ERI1
Erittäin massakas.Voimakas oikeat mittasuhteet omaava pää.Saksipurena.Suora
kuononselkä.Vähäinen otsapenger.Tummanruskeat silmät.Luppakorvat.Lihaksikas kaula.Hieman
lyhyt olkavarsi.Leveä selkä.Hieman laskeva lantio.Tiheä turkki.Kolmivärinen.Liikkuu
temperamenttisesti.
Fin25866/07 Momandan Tabasco JUN HYL
Oikein rakentunut.Tyypillinen pää.Saksipurena.Tummat silmät.Korkealle asettuneet korvat.Suorat
eturaajat.Tiheä turkki.Normaalit kulmaukset.Oikein asettunut häntä.Esiintyy erittäin epävarmasti ja
välttää selvästi kosketusta. Hylätään luonteen vuoksi.
Fin42444/06 Bernandos Austino AVO EH4
Voimakas.Erittäin urosmainen.Erinomainen pää.Hieman avoimet silmät.Hyvä kaula ja selkä.Jyrkkä
lantio.Hieman takakorkea.Erinomainen etuosa.Kompakti voimakas runko.Erinomainen luusto.Hyvät
etukulmaukset, polvikulmaukset voisivat olla paremmat.Erinomainen turkki.Hyvät värimerkit.Toivoisin
pitemmän taka-askeleen.
Fin33269/05 Berndante El-Ciril AVO ERI3
Hyvä koko.Urosmainen pää.Hyvä ilme.Hyvä kaula ja selkä.Erinomainen rintaosa.Kompakti
runko.Erinomainen luusto.Voimakkaat raajat ja tassut.Hyvät kulmaukset.Hyvät liikkeet.Sopiva turkki,
hyvä musta ja hyvät värimerkit.
Fin17586/07 Bollinger Du Hameau Des Baronnies AVO ERI1 PU1 SERT ROP
Erittäin kaunis kokonaisuus.Ihana pää ja ilme.Erinomainen ylälinja.Hyvä etuosa.Kompakti
runko.Voimakkaat raajat ja tassut.Erinomaiset kulmaukset ja liikkeet.Riittävä turkki ja hyvä musta
vari.Erinomaiset värimerkit.
N06493/05 Uj Jezuska Av Lee Armand AVO ERI2
Erinomainen tyyppi, koko.Urosmainen pää.Hyvä ilme.Hyvä kaula ja selkä.Hyvä pyöreä
lantio.Erinomainen etuosa. Erittäin hyvä runko, mutta hieman raska.Hyvät kulmaukset.Voimakkaat
raajat ja tassut. Erinomainen turkki.Hyvät värimerkit.
Fin45092/02 Atelier’s Drosselbart VAL ERI1 PU2
Erinomainen tyyppi ja hyvin voimakas.Erinomainen urosmainen pää.Kaunis ilme.Hyvä ylälinja.Hyvä
lantio.Erinomainen etuosa.Hyvä rinnan syvyys.Kompakti voimakas runko.Voimakkaat raajat.Kiinteät
tassut.Erinomaiset kulmaukset.Kaunis hyvin hoidettu turkki.Erinomaiset värimerkit.
Fin50632/04 Zandrina’s Noasson Dantalian VAL ERI2 PU3
Erinomainen tyyppi ja koko. Erinomainen pää. Hyvä ilme.Hyvä ryhti.Erinomainen ylälinja.Hyvin
kaareutuva lantio.Kompakti runko.Voimakas luusto ja matala kinner.Erinomaiset kulmaukset.Erittäin
hyvät liikket.Erinomainen turkki.Syvä tanväri.Hyvät värimerkit.
Fin57603/07 Bernarossa Farfalla JUN ERI1
Esiintyy vapaasti ja leikkisästi.Oikean muotoinen nartun pää.Saksipurenta.Oikein asettuneet tummat
silmät.Hieman kaartuva kallo-osa. Kolmiomaiset ja korkealle kiinnittyneet korvat.Suorat
eturaajat.Tiheä turkki.Erittäin hyvin kehittynyt rinnan leveys. Oikeat värimerkit. Hyvä häntä.



Fin50218/07 Funatic Riesling JUN EH2
Pitkähkö selkä ja selvä notko keskiristin kohdalla.Hieman takakorkea.Hieman lyhyt
olkavarsi.Tyypillinen nartun pää.Saksipurenta.Keskiruskeat silmät.Keskikorkealle asettuneet
kovat.Hieman laskeva lantio.Liikkuu takaa ahtaasti riittävällä työnnöllä.
Fin25867/07 Momandan Tiramisu JUN H
Pitkähkö runko.Erittäin matala risti. Hieman nouseva selkä.Puutteelliset polvikulmaukset.Lyhyt
olkavarsi.Runkoon sopiva pää.Saksipurenta.Tummanruskeat silmät.Keskikorkealle asettuneet
korvat.Oikea väritys.Tiheä turkki.Liikkeessä polvet eivät toimi ja siksi vajaat liikkeet.
Fin25515/07 Bernarossa Dimare NUO ERI1
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvänmuotoinen pää.Erittäin hyvä ilme.Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin
pyöristynyt lantio.Voimakas etuosa.Kompakti runko.Erinomainen luusto.Voimakkaat raajat.Kiinteät
tassut. Hyvät kulmaukset.Liikkuu hyvin.Kaunis turkki.
Fin36291/07 Berndante Ghandi Bibienne NUO H
Pienehkö.Sopiva pää.Hyvä ilme.Hyvä kaula ja selkä.Riittävä rinnan syvyys.Voimakas luusto kokoon
nähden.Hyvä runko.Jyrkkä lantio ja takakorkea. Ei täydessä turkissa.Liikkuu lyhyellä taka-askeleella.
Fin20909/08 Gabriela van de Klaverhoeve NUO ERI2
Erinomainen koko.Erittäin feminiininen pää ja hyvä ilme.Hyvä kaula ja selkä. Hyvin pyöristynyt
lantio.Hyvä rinta. Hyvin kehittynyt runko.Voimakkaat raajat.Hyvät tassut ja kulmaukset.Liikkuu
hyvin.Riittävä turkki.Hyvät värimerkit.
Fin19594/07 Zweierteam Montana NUO EH3
Hyvä koko.Feminiininen pää ja hyvä ilme.Hyvä kaula ja selkä.Hieman korkea lanneosa
liikkeessä.Hyvä rinnansyvyys.Kompakti runko.Voimakkaat raajat.Hyvät tassut.Liikkuu hyvällä
askeleella edestä, hieman lyhyellä takaa ja liikkeessä korkea lanne.Hyvä kiiltävä turkki.
Fin48537/05 Astana AVO ERI2 VASERT
Hyvä koko.Erittäin feminiininen pää.Hyvä ilme.Hyvä kaula ja selkä.Hyvin pyöristynyt
lantio.Erinomainen rinnan syvyys.Kompakti runko.Erittäin hyvä luusto.Hyvät kulmaukset.Liikkuu
hyvin.Erinomainen turkki.Hyvin esitetty.
Fin39829/04 Zweierteam Indica AVO ERI1 PN4 SERT
Voimakas erinomaisen tyyppinen narttu.Erinomainen feminiininen pää.Erittäin kaunis ilme.Kaunis
ylälinja.Hyvä etuosa ja rinnansyvyys.Erinomainen runko.Voimakkaat raajat ja tassut.Hyvät
kulmaukset.Kauniisti kaartuvat polvet.Erinomainen turkki.Hyva mustaväri.Hyvät värimerkit.
Fin39830/04 Zweierteam Ixora AVO ERI3
Pieni, silti hyvä.Erinomainen feminiininen pää.Kaunis ilme.Hyvä kaula ja selkälinja.Erinomainen
etuosa.Kompakti runko.Erinomainen luusto kokoon nähden.Erinomaiset kulmaukset.Hyvät
liikkeet.Voisi laihtua hieman.Hyvä turkki.
Fin28346/06 Bendoran Ambrosia VAL ERI3
Erinomainen tyyppi ja koko.Feminiininen pää.Hyvä ilme, kaula ja selkälinja. Erinomainen rintaosa.
Hyvä runko.Voimakkaat raajat.Hyvät tassut. Erinomaiset kulmaukset ja liikkeet.Hyvä turkki ja
värimerkit.
Fin19384/05 Maroussia Aida VAL ERI4
Hyvä koko. Hyvä pää, hieman suuret, mutta hyvän väriset silmät. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin
pyöristynyt lantio. Leveä rinta lihavuudesta johtuen. Aivan liian raskas runko mikä näkyy liikkeessä.
Voimakas luusto. Pitää laihtua useamman kilon. Siisti kokonaisuus. Kaunis turkki. Hyvät värimerkit,
mutta tänään aivan liian lihava.
Fin47435/04 Ragdolls Ambrosia VAL ERI1 PN1 VSP
Erinomainen tyyppi ja koko.Kaunis feminiininen pää ja hyvä ilme. Hyvä kaula ja selkälinja.Kaunis
lantio.Erinomainen rintaosa.Hyvä rinnan syvyys.Voimakas luusto.Hyvät kulmaukset.Erinomaiset
liikkeet.Hyvä turkki. Hyvät värimerkit.
Fin22386/06 Zweierteam Lunaria VAL ERI2 PN3
Erittäin feminiininen.Ihanan kaunis pää ja ilme.Kaunis ylälinja.Erinomainen rintaosa.Kompakti
runko.Voimakas luusto.Hyvät tassut.Hyvät kulmaukset.Hyvä turkki. Erinomaiset liikkeet.Hyvät
värimerkit.
Fin16377/99 Zweierteam Carlina VET ERI1 PN2 ROP-VET
Feminiininen tyyppi.Erinomainen pää.Hyvä ilme.Kaunis ylälinja.Hyvin pyöristynyt lantio.Hyvä
rintaosa.Kompakti runko.Voimakkaat raajat ja tassut.Erittäin hyvät kulmaukset.Erinomaiset liikkeet.
Pirteä ja tarkkaavainen.


