
20081214 HELSINKI KV, Christine Rossier, Sveitsi

58378/07 Bernario Bvulgari Diesel JUN ERI
13 kk vanha.Hyvin tyypillinen.Erittäin hyvä luustonvahvuus.Erittäin hyvä selkälinja,lantio ja
hännänkiinnitys.Kaikin puolin erittäin ilmeikäs pää.Erittäin hyvin kiinnittyneet korvat.Oikeat värimerkit
muuten paitsi vasemmanpuoleisesta tassusta puuttuu hieman valkoista.Erinomainen
karvanlaatu.Liikkuu oikein.
38753/07 Bernarossa Enzo Lorenzo JUN EH
17 kk vanha.Hyvä koko ja muto.Pitäisi olla rentouneempi,vaikuttaa stressaantuneelta ja
hermostuneelta.Voisi omata kaiken kaikkiaan enemmän massaa.Selkä ei aivan kiinteä.Hyvä
hännänpituus.Hieman pitkä kuono.Kapea läsi.Päässä ja vasemmassa tassussa pitäisi olla enemmän
valkoista.Hyvä karvanlaatu.Liikkeissä näkyy hermostuneisuutta.
57599/07 Bernarossa Fanalino JUN ERI2
13kk vanha tasapainoisesti rakentunut uros.Oikeat kulmaukset.Kiinteä selkälinja.Hyvän pituinen
häntä.Pää kaikin puolin tyypillinen.Oikeat värimerkit.Erinomainen karvanlaatu.Liikkuu oikein hyvällä
potkulla.
S12357/2008 Bernerdalens Brandy JUN EH
13 kk ikäinen voimakas uros.Kiinteä selkälinja.Hieman pitkä runko.Hyvä lantio ja hännän
kiinnitys.Hieman karkea pää,huulet voisivat olla selvemmät.Tassujen valkoiset merkit
puuttuvat.Valkoinen värimerkki vain vasemmalla puolella.Hyvä karvanlaatu.Liikkuu vapaasti ja
tehokkaasti.
39019/07 Bernissimo Baranprimo JUN ERI
17 kk ikäinen tasapainoisesti rakentunut uros.Hyvä luustonvahvuus.Kiinteä selkälinja.Hyvä
hännänkiinnitys.Häntä hieman lyhyt.Kaikin puolin tyypillinen pää.Päälaki voisi olla selvempi.Oikea
väritys.Erittäin hyvä karvanlaatu.Liikkuu vapaasti ja tehokkaasti, etuliikkeet voisivat olla suoremmat.
RKF2179651 Cimba Vom Gelben Zwinger JUN ERI4
12 kk vanha.Pienehkö,kuitenkin tyypillinen uros,jolla on oikea rakenne.Hyvä hännänpituus.Kaikin
puolin ilmeikäs pää.Erinomainen pigmentti.Oikeat värimerkit.Oikea karvanlaatu.Liikkuu
moitteettomasti.
59403/08 Flames Of Steel From Orsina’s Land JUN ERI3
11 kk vanha kaikin puolin tasapainoisesti rakentunut uros.Hyvä luustonvahvuus.Oikea
ylälinja.Oikeanpituinen häntä.Hyväilmeinen uroksen pää.Oikeat värimerkit, tassujen valkoinen
rajalla.Erinomainen karvanlaatu.Liikkuu moitteettomasti ja tehokkaasti.
EST00535/08 Ridon Hennet Dallas Gold JUN ERI1 PU3 SERT JV-08
11 kk vanha,kaikin puolin tasapainoisesti ja oikein rakentunut utos.Erinomainen
luustonvahvuus.Kiinteä ylälinja.Oikea häntä.Erittäin hyvät rinnan mittasuhteet.Kaikin puolin tyypillinen
ja ilmeikäs pää.Oikeat värimerkit.Karva vaihtumassa.Liikkuu erittäin tehokkaasti ja vapaasti.
28659/07 Amandelman Buster NUO ERI2
Suuri uros.Hyvä luustonvahvuus.Hyvä ylälinje.Hyvä lantio ja hännänkiinnitys.Hyvänpituinen
häntä.Voimakas hyväilmeinen uroksen pää.Oikeat kulmaukset.Hyvät värimerkit ja hyvä karva,joka
tällä hetkellä vaihtumassa.Liikkuu oikein,hieman raskaasti.
29898/07 Berniitan Taika-Nalle NUO EH3
19 kk vanha,hieman pitkä uros.Kiinteä selkä,hieman kaartuva.Hyvän pituinen häntä.Oikeat
kulmaukset.Rinnan mittasuhteet voisivat olla paremmat.Uroksen päässä hyvät mittasuhteet.Oikeat
värimerkit.Karva voisi olla suorempaa.Liikkuu takaa hieman ahtaasti,edestä yhdensuuntaisesti.
24951/07 Life Spring’s Marvelous NUO EH4
20 kk vanha pienehkö uros.Kiinteä ylälinja.Hyvät rinnan mittasuhteet ja kulmaukset.Päässä oikeat
mittasuhteet, tosin niukat valkoiset värimerkit, samoin kuin vasemmassa takatassussa.Liikkuu
sujuvasti, etuosa voisi olla kiinteämpi.
24954/07 Life Spring’s My Way NUO ERI1 PU4 VASERT
20 kk vanha.Erittäin tyypillinen ja kompakti uros.Hyvä luuston vahvuus.Kaikin puolin tyypillinen
pää.Tummat hyvänmuotoiset silmät.Oikeat värimerkit.Karva voisi olla suorempaa.Liikkuu
voimakkaasti ja vapaasti.
33269/05 Berndante El-Ciril AVO ERI2
3,5 vuotias uros.Hyvä koko ja muoto.Kiinteä selkä.Hyvän pituinen häntä.Hyvä luuston
vahvuus.Uroksen päässä hyvät mittasuhteet.Hyvä pigmentti.Hyvät rinnan mittasuhteet.Liikkuu
oikein.Karva voisi olla suorempaa.



RKF1842183 Sennenhund Rossii Djames Bond AVO ERI1
3 vuotias kaikin puolin erittäin hyvä ja oikein rakentunut uros.Kompakti.Kiinteä ylälinja.Erittäin hyvät
rinnan mittasuheet.Ilmeikäs pää,jossa tummat hyvänmuotoiset silmät.Oikeat värimerkit.Erittäin hyvä
karvanlaatu, karva vaihtumassa.Liikkuu hyvin.Erittäin hyvin esitetty.
52075/06 Vinkizz Maranello AVO EH3
2 vuotias suuri uros,jolla pitäisi olla hieman enemmän massa.Lanneosa voisi olla lyhyempi.Hieman
pitkä uroksen pää.Avoimen alaluomet.Oikeat värimerkit.Karva vaihtumassa.Liikkuu sujuvasti,joskaan
ei aivan tasaisesti,erityisesti edestä.
25405/06 Riccarron Pluto VAL ERI
2v 9 kk vanha uros.Hyvä muoto.Erittäin hyvät rinnan mittasuhteet.Kiinteä ylälinja.Oikea häntä.Kaikin
puolin tyypillinen pää.Erittäin hyvä pigmentti.Hyvät värimerkit.Tassuista ja hännänpäästä puuttuu
valkoinen.Hyvä karvanlaatu.Liikkuu oikein.
AKCWS08770201 Adesa’s Pushing The Limit VAL ERI
4 vuotias pienehkö uros.Erittäin hyvät kulmaukset ja rinnan mittasuhteet.Kaikin puolin tyypillinen
pää.Oikeat valkoiset värimerkit.Karva vaihtumassa.Liikkuu erittäin sujuvasti ja oikein.
13920/05 Alpigiano Beato Baran VAL ERI
3 vuotias hieman pieni uros.Hyvät ääriviivat.Kiinteä ylälinja.Oikeat rinnanmittasuhteet.Oikeat
kulmaukset.Uroksen pää.Kapea piirto.Oikeat värimerkit.Turkki vaihtumassa.Liikkuu oikein ja vapaasti.
45092/02 Atelier’s Drosselbart VAL ERI
6 vuotias kaikin puolin tyypillinen ja tasapainoisesti rakentunut.Hyvät kulmaukset.Kaikin tavoin
ilmeikäs ja tyypillinen pää.Hyvät värimerkit.Turkki vaihtumassa.Liikkuu moitteettomasti.Esitetään
hyvin.
N.H.S.B.262084 Espahan Maximus V.T.Rijkenspark VAL EH
2,5 vuotias suurehko uros, jolla on hieman pitkä selkä.Kiinteä selkä,hieman raskas ja karkea
pää.Hieman avoimet alaluomet.Oikeat värimerkit.Kaiken kaikkiaan hieman matala.Tällä hetkellä
melko karvaton.Liikkuu hyvin,tosin edestä voisi liikkua paremmin.
46738/06 Funatic Taittinger VAL ERI1 PU1 CACIB ROP V-08
2 v ja 9 kuukautta. Erittäin tyypillinen ja kaikin puolin erittäin hyvin rakentunut uros.Kiinteä
ylälinja.Hyvä hännänpituus.Erinomainen pää ja erittäin hyvä kuonon pituus.Oikeat värimerkit.Erittäin
hyvä karvanlaatu.Liikkuu moitteetta, erittäin hyvällä etuaskeleella ja hyvällä työnnöllä.
40651/04 Goldbear’s Patriot VAL ERI
4 vuotias erittäin tyypillinen uros.Kiinteä ylälinja.Erittäin hyvä hännän pituus.Oikeat rinnan
mittasuhteet.Kaikin puolin tyypillinen ja ilmeikäs pää.Erittäin hyvä pigmentti.Oikeat värimerkit.Erittäin
hyvä karvanlaatu.Turkki vaihtumassa.Vapaat liikkeet.Erittäin hyvä etuaskel.Erittäin hyvin esitetty.
43423/03 Riccarron Kroisos Pennonen VAL ERI4
5 vuotias oikeanlainen ja tyypillinen.Erittäin hyvät rinnan mittasuhteet ja ylälinja.Erittäin hyvä
hännänpituus.Hyvä luustonvahvuus.Kaikin puolin ilmeikäs ja tyypillinen pää.Hyvä pigmentti.Hyvä
kuononpituus.Oikeat värimerkit.Liikkuu tehokkaasti hyvällä etuaskeleella.
49099/05 Riccarron Nano Nano VAL ERI
3 vuotias voimakas hyvänkokoinen uros.Hyvä luustonvahvuus.Kiinteä ylälinja.Erittäin hyvät rinnan
mittasuhteet.Hyvä uroksen pää.Oikeat värimerkit.Oikea karvanlaatu.Liikkuu säännöllisesti ja oikein.
25406/06 Riccarron Pink Panther VAL ERI3
2,5 vuotias suurikokoinen hyvät mittasuhteet omaava uros.Kiinteä selkä.Erittäin hyvä
luustonvahvuus.Kaikin puolin tyypillinen pää.Syvä tan-väri.Tassuissa on valkoiset värimerkit,mutta
puuttuu hännästä melkein kokonaan.Hyvä karvanlaatu.Liikkuu temperamenttisesti,valitettavasti ei
kuitenkaan aivan säännöllisesti, esittäjän tulisi kiinnittää siihen huomiota.
25404/06 Riccarron Pinocchio VAL ERI2 PU2 VACACIB
Melkein kolme vuotta vanha uros. Vaikuttava uros, joka on erittäin voimakas.Erittäin hyvä ylälinja.
Erinomainen rinta. Hyvät värimerkit, valkoista rinnassa ja päässä, kahdesta tassusta ja hännänpäästä
ei näkyvillä. Liikkuu erinomaisesti erittäin hyvällä etuaskeleella.
RKF1784255 Sennenhund Rossii Avgustin VAL ERI
3 vuotias suurikokoinen uros.Kiinteä selkä.Hieman korkearaajainen.Hyvät kulmaukset.Rintakehä voisi
kaartua enemmän.Riittävä eturinta.Oikeat valkoiset värimerkit.Hyvä turkki, tällä hetkellä
vaihtumassa.Liikkuu hyvin.
31951/05 Zweierteam Krameris VAL ERI
3 vuotias hieman matalaraajainen uros.Hyvä kaulaosa.Oikeat kulmaukset.Erittäin hyvä rinta.Hyvän
pituinen häntä.Tyypillinen uroksen pää.Kapea piirto.Hieman ahtaat silmät.Erittäin hyvät
värimerkit.Oikea turkki, tällä hetkellä vaihtumassa.Säännölliset liikkeet, etuosa voisi olla kiinteämpi.



46893/07 Bernario Adalmina JUN EH
17 kk vanha hyvänkokoinen ja muotoinen.Hieman lyhyt olkavarsi.Kääntää kyynärpäitä ulos.Hyvä
rinnansyvyys.Hyvä luustonvahvuus.Nartun pää.Hyvä ilme.Oikeat värimerkit.Liikkuu säännöllisesti,
esiintyy haluttomasti.
58380/07 Bernario Burberry Diesel JUN ERI
13 kk ikäinen hyvän kokoinen ja muotoinen narttu.Vielä hieman juniori.Kiinteä ylälinja.Erittäin hyvä
eturinta.Hyvä pään tyyppi.Kapea piirto.Kuonon oikealla puolella voisi olla enemmän valkoista. Liikkuu
vetävästi ja vapaasti, etuosa voisi olla kiinteämpi.
57603/07 Bernarossa Farfalla JUN ERI1 PN3 SERT JV-08
13 kk ikäinen kaikin puolin erittäin tyypillinen ja harmonisesti rakentunut.Erittäin hyvä muoto.Hyvä
luustonvahvuus.Kiinteä ylälinja.Erittäin hyvä hännänpituus.Kaikin tavoin hyvä ja ilmeikäs pää.Oikeat
värimerkit.Etutassuissa voisi olla enemmän valkoista. Turkki vaihtumassa.Erittäin hyvä
etuaskel.Liikkuu erittäin hyvin.
46812/07 Bouncy Buffoon’s Annie Hall JUN ERI
15 kk vanha erittäin tyypillinen oikein rakentunut narttu.Kiinteä ylälinja.Hyvä hännänpituus.Hyvän
tyyppinen nartun pää.Erittäin hyvä pigmentti.Oikeat värimerkit.Tällä hetkellä huonossa
karvassa.Liikkuu moitteettomasti,erittäin hyvin edestä.
55127/07 Fonacot’s Ice Crystal JUN ERI
13 kk vanha hyvän muotoinen narttu.Kiinteä ylälinja.Erittäin hyvä hännän pituus.Erittäin hyvä
rinta.Hieman lyhyt olkavarsi.Nartun pää, jossa oikeat värimerkit.Hyvä karvanlaatu, hieman
vaihtumassa.Liikkuu säännöllisesti, etuosa voisi olla kiinteämpi.
19166/08 Funatic Q-Louisa JUN ERI2
9 kk vanha narru, kaikin puolin oikein ja tasapainoisesti rakentunut.Kiinteä ylälinja.Erittäin hyvä
rinta.Erittäin hyvä hännän pituus.Oikeat kulmaukset.Nartun pää.Erittäin hvvä pigmentti.Erittäin hyvät
valkoiset värimerkit, paitsi vasemmassa eturaajassa hieman korkealle ulottuvana. Liikkuu vetävästi ja
vapaasti hyvällä etuaskeleella. Etuliikkeet voisivat olla yhdensuuntaisemmat.
50217/07 Funatic Razzmatazz JUN EH
15 kk vanha hyvä tyyppi.Hieman pitkältä vaikuttava.Selkä voisi olla kiinteämpi.Hyvät
takakulmaukset.Hyvä hännän pituus.Hieman pitkä kuono.Huulet voisivat olla kuivemmat.Erittäin hyvä
tan-väri.Valkoiset merkit rinnassa ja tassuissa voisivat olla paremmat. Liikkeet ei aivan säännölliseti,
etuosa hieman pyöreä.
55713/07 Ragdolls Cinderella JUN EH
13 kk vanha pieni ja hieman matalaraajainen narttu.Hieman nouseva selkälinja.Oikea hännänpituus.
Hyvät mittasuhteet omaava nartun pää.Hyvät värimerkit.Hieman leveä piirto.Tällä hetkellä karva
voimakkaasti lähtenyt. Liikkuu sujuvasti, etuliikkeet voisivat olla paremmat.
EST02679/07 Ridon Hennet Corticelli JUN ERI
14 kk vanha kaikin puolin oikein rakentunut narttu. Erittäin hyvin kaareutuva kylki. Erittäin hyvät
kulmaukset. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Erittäin hyväilmeinen nartun pää.Oikeat värimerkit.Kapea
piirto.Hyvä karvanlaatu. Liikkuu vapaasti hyvällä etuaskeleella.Etuosa voisi olla kiinteämpi.
RKF2131965 Trakoskana Sennenhund Rossii JUN EH
15 kk vanha hieman raskas narttu.Hyvä ylälinja ja hännän pituus.Erittäin hyvä rinta.Hyvät pään
mittasuhteet.Hieman liikaa huulia.Erittäin hyvät värimerkit.Hyvä karvanlaatu,turkki
vaihtumassa.Liikkuu tehokkaasti hyvällä etuaskeleella.Etuosa leveä ja avoimet kyynärpäät-
15305/08 Valkeakoivun Emerentia JUN EH
11 kk vanha jo hyvin kehittynyt narrty.Erittäin hyvä ylälinja ja hännän pituus.Oikeat kulmaukset. Oikeat
värimerkit ja runko.Kuonossa paljon valkoista.Suuret hieman avoimet silmät.Avoimet
huulet.Säännölliset liikkeet,etuosa voisi olla oikeampi.
12936/08 Vinkizz Noblesse JUN ERI4
12 kk vanha jo hyvin kehittynyt tyypillinen narttu.Erittäin hyvä rakenne.Kiinteä ylälinja.Erittäin hyvä
luustonvahvuus.Erittäin hyvä rinta.Nartun ää.Erittäin hyvä pigmentti.Hieman leveä valkea
piirto.Liikkuu moitteettomasti hyvällä etuaskeleella.
N20249707 Xante Xtravaganza av Hiselfoss JUN ERI3
16 kk vanha pienehkö narttu.Erittäin hyvä ylälinja.Erittäin hyvä hännänkiinnitys.Erittäin hyvä
rinta.Erittäin hyvät kulmaukset.Hyvät mittasuhteet omaava nartun pää.Karva vaihtumassa.Liikkuu
oikein hyvällä etuaskeleella.Erittäin hyvin esitetty.
25514/07 Bernarossa Desiderio NUO ERI
20 kk vanha voimakas narttu.Erittäin hyvä luuston vahvuus.Kiinteä ylälinja.Hyvä hännän
pituus.Hieman urosmaiselta vaikuttava pää.Oikeat rinnan mittaushteet.Erittäin hyvät värimekit.Liikkuu
sujuvasti ja vapaasti.Hyvä turkki.Luonne voisi olla vapaampi.



25515/07 Bernarossa Dimare NUO ERI3
20 kk vanha narttu, hyvä tyyppi ja muoto.Erittäin hyvät kulmaukset ja luuston vahvuus.Erittäin hyvät
rinnan mittasuhteet.Kaikin puolin tyypillinen ja ilmeikäs pää.Erittäin hyvä pigmentti.Oikeat värimekrit,
turkki vaihtumassa.Liikuu hyvällä työnnöllä, hieman leveät etuliikkeet.
36292/07 Berndante Geisha Ciril NUO EH
18 kk ikäinen matalaraajainen narttu.Oikeat takakulmaukset.Hieman lyhyt olkavarsi.Selkä ei aivan
kiinteä.Hyvä hännän pituus. Nartun pää, hieman lyhyt kuono.Hieman ahtaat silmät.Pään valkoiset
värimerkit voisivat olla paremmat, muuten ok.Turkki vaihtumassa.Etuliikkeet voisivat olla paremmat,
muuten liikkuu sujuvasti.
36290/07 Berndante Gueen Of Zsusa NUO ERI2
1,5 vuotias hyvän kokoinen.Hieman nouseva selkälinja.Hyvät rinnan mittasuhteet.Hieman lyhyt
olkavarsi.Hyväilmeinen ja hyvät mittasuhteet omaava nartun pää.Vasemmassa eturaajassa liikaa
valkoista, oikeassa vähän. Turkki vaihtumassa.Liikkuu vapaasti ja sujuvasti,edestä hieman avoimesti.
29901/07 Berniitan Taika-Taika Tuu NUO H
Suuri voimakas narttu, joka on erittäin stressaantunut ja epävarma.Ei niin kiinteä ylälinja.Voimakkaasti
kulmautunut takaosa.Riittävä luustonvahvuus.Nartun pää,josta puuttuu hieman
sukupuolileimaa.Oikeat valkoiset värimerkit.Täysin karvaton.Liikkuu erittäin hyvin hyvällä työnnöllä.
20909/08 Gabriela Van De Klaverhoeve NUO ERI1
20 kk vanha hieman raskas narttu.Erittäin hyvä tyyppi ja luustonvahvuus.Hyvä hännän
pituus.Hyväilmeinen nartun pää.Syvä tan-väri.Eturaajoista puuttuu valkoiset merkit.Karva
vaihtumassa.Liikkuu oikein hyvällä työnnöllä.
16049/07 Goldbear’s Qismet NUO ERI4
23 kk vanha pienehkö narttu.Erittäin hyvä ylälinja.Hyvä hännän pituus.Hyvät rinnan
mittasuhteet.Hieman niukka etosa.Hyväilmeinen nartun pää.Erittäin hyvät valkoiset värimerkit.Kuono
voisi olla pitempi.Erittäin hyvä turkki.Liikkuu sujuvasti ja vapaasti.
15660/07 Hexa-Han Unelma NUO EH
2 vuotias hyvänkokoinen narttu.Hieman matalaraajainen.Hyvät takakulmaukset, etuosa hieman
niukasti kulmautunut.Hyväilmeinen nartun pää,kuono voisi olla pitempi.Hyvä tan-väri.Valkoinen
ulottuu huulen yli.Leveä läsi.Hieman avoin turkki.Liikkuu säännöllisesti,edestä hieman avoimesti.
RKF2001134 Sennenhund Rossii Teddy Bear Sharmel NUO ERI2
2 vuotias hyvän kokoinen ja muotoinen narttu.Hieman niukat takakulmaukset.Kiinteä ylälinja.Hyvät
rinnanmittasuhteet.Hyvä hännän pituus.Hyväilmeinen nartun pää,jossa hyvät mittasuhteet.Syvä tan-
väri.Hyvät värimerkit,paitsi oikeassa eturaajassa.Liikkuu hyvin.
26046/05 Fridkullas Trixie AVO ERI3
3 vuotias suuri ja voimakas narttu.Ylälinja voisi olla kiinteämpi.Hyvä hännän pituus.Painoa ei saa tulla
lisää.Nartun pää, hieman pitkä kuono.Kallo voisi olla voimakkaampi.Hyvä tan-väri. Oikeat
värimerkit.Liikkuu oikein takaa hieman ahtaasti, erittäin sujuvasti.
54674/06 Funatic Supernatural AVO EH
2 vuotias pienehkö hieman pitkä narttu.Erittäin hyvä hännän pituus.Hyvä eturinta. Hieman kapea ja
pieni nartun pää.Hyvät värimerkit.Laineikas turkki.Säännölliset, hieman maa-ahtaat liikkeet.
29697/08 Halesbern Scandi Dantalian AVO EH4
25 kk vanha suuri pitkä narttu. Selkä ei aivan kiinteä ja takakorkea.Hieman niukat
takakulmaukset.Nartun pää,hieman pitkä kuono.Erittäin hyvät värimerkit, selässä voimakkaasti
laineikas turkki.Liikkuu säännöllisesti,eturaajat sisäänpäin kääntyen.
51142/06 Maroussia Harmonie AVO ERI1 PN4 VASERT
2 vuotias kaikin puolin tyypillinen narttu.Erittäin hyvä rakenne.Erittäin hyvät rinnan mittasuhteet.Kaikin
puolin tyypillinen ja ilmeikäs pää.Erittäin hyvä turkki ja oikeat värimerkit. Liikkuu hyvin, tehokkaasti ja
vapaasti.Erittäin hyvin esitetty.
20508/06 Rival Attraction’s Oxana Opera AVO EH
Hyvä koko,kompakti.Hieman matalaraajainen ja lyhyt kaula.Hyvä luuston vahvuus.Takana niukat
kulmaukset.Nartun pää jossa suurehkot hieman avoimet silmät.Selästä laineikas turkki.Liikkuu
säännöllisesti ja vapaasti.
12343/06 Alpweiden Yes I’m Jackpot VAL EH
Hyvä koko.Hieman lyhyt kaula.Oikeat kulmaukset.Hyvät rinnan mittasuhteet.Hyväilmeinen nartun
pää,jossa hyvät mittasuhteet.Raajojen valkoiset värimerkit ulottuvat korkealla, ”saappaat”. Turkki
vaihtumassa.Liikuu takaa hieman ahtaasti,nartulla voisi olla enemmän massaa.
39974/05 Fonacot’s Happy Halliwell VAL ERI3
3 vuotias kaikin puolin tyypillinen narttu.Erittäin hyvä ylälinja rinnan mittasuhteet.Erittäin hyvä luuston
vahvuus.Kaikin puolin tyypillinen nartun pää ja hyvä ilme.Erittäin hyvät värimerkit.Erittän hyvä turkki.
Liikkuu hyvin hyvällä etuaskeleella.



32299/04 Funatic Vanity Fair VAL ERI1 PN1 CACIB VSP V-08
3 vuotias erittäin tyypillinen hyvän kokoinen ja muotoinen narttu.Erittäin hyvät kulmauset ja rinnan
mittasuhteet.Erittäin hyvä hännän pituus ja luuston vahvuus. Hyvä nartun pää.Hyvät värimerkit.Hyvä
turkki.Liikkuu hyvin.Erittäin hyvin esitetty.
40652/04 Goldbear’s Papaya VAL ERI
3,5 vuotta vaha voimakas suuri narttu, jolle ei saa tulla enempää painoa.Erittäin hyvä ylälinja.Oikeat
kulmaukset.Hyvä hännän pituus.Hyvä pää,josta puuttuu hieman sukupuolileimaa.Erittäin hyvä
karvanlaatuja hyvät värimerkit.Liikkuu oikein.
RKF1784180 Happy Home VAL H
3,5 vuotias hieman raskas narttu,joka vaikuttaa stressaantuneelta ja epävarmalta.Hyvät rinnan
mittasuhteet.Kiinteä ylälinja.Urosmainen pää ja liikaa huulia.Hyvä karvanlaatuja värimerkit.Liikkuu
säännöllisesti, häntä liimautuneena.
23138/03 Maroussia Verdina VAL ERI2 PN2 VACACIB
5 vuotias erittäin harmonisesti rakentunut narttu.Oikea rakenne.Erinomainen ylälinja ja rinnan
mittasuhteet.Kaikin puolin feminiininen ja tyypillinen pää.Erinomainen karvanlaatu ja värimerkit.
47435/04 Ragdolls Ambrosia VAL ERI4
4 vuotias hyvänkokoinen ja muotoinen narttu.Hyvä luustonvahvuus.Hyvä eturinta.Hyväilmeinen
nartun pää.Hyvä karvanlaatu,turkki vaihtumassa.Liikkuu moitteettomasti ja oikein.
19280/04 Riccarron La Fayette VAL ERI
Suuri narttu.Erittäin hyvä ylälinja.Erinomainen eturinta.Erittäin hyvä luuston vahvuus.Hyväilmeinen
nartun pää,jossa hyvät mittasuhteet.Erittäin hyvä karvanlaatu,turkki vaihtumassa.Oikeat
värimerkit.Säännölliset liikkeet, etuosa voisi olla kiinteämpi.
17720/06 Vinkizz Lollipop VAL ERI
4 vuotias voimakas narttu.Erittäin hyvä ylälinja.Erittäin hyvä eturinta ja oikeat kulmaukset.Voimakas
pää,jonka sukupuolileima voisi mielestäni olla selvempi.Hyvät värimerkit.Hyvä karvanlaatu, turkki voisi
olla rungossa sileämpi.Liikkuu säännöllisesti hyvällä etuaskeleella.
17544/99 Barlis Feanna Yakarin VET ERI3
9 v ja 9 kk vanha suuri narttu.Erittäin hyvässä kunnossa.Hieman pitkä selkä.Takaosa hieman
suora.Nartun pää,hieman pitkä kuono.Eturaajoissa hieman liikaa valkoista.Laineikas turkki,
vaihtumassa.Liikkuu säännöllisesti ja kokonaisuudessaan ikäisekseen reippaasti.
31793/00 Black Indira’s Kizzmotar VET ERI2
8 vuotias tyypillinen narttu,hyvä koko ja muoto.Hyvät rinnan mittasuhteet.Erittäin kaunis nartun pää ja
hyvä ilme.Erittäin hyvät värimerkit.Liikkuu ehdottomasti hyvin, säännöllisesti ja oikein.Erittäin hyvin
esitetty.
16377/99 Zweierteam Carlina VET ERI1 ROP-VET BIS-VET3
10 vuotias hyvän kokoinen ja muotoinen narttu.Erittäin hyvä ylälinja ja rinnan
mittasuhteet.Hyväilmeinen nartun pää.Esitetään erittäin hyvässä kunnossa.Oikeat värimerkit ja
karvapeite.Liikkuu vapaasti hyvällä työnnöllä.


