Entlebuchinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

ENTLEBUCHINPAIMENKOIRIEN NÄYTTELYARVOSTELUT 2009
24 näyttelyä, 64 näyttelykäyntiä

20090118 LAHTI R, Reia Leikola‐Walden
Pikkukengurun Batman 25712/07 NUO EH1
Mittasuhteiltaan oikea, vielä luonnollisesti kesken kehityksen oleva uros. Oikealinjainen pää, kuono‐osa saa vielä täyttyä, hyvät
korvat, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset. Runko kesken kehityksen, liikkuu riittävällä askelmitalla, hieman vaaleat ruskeat
merkit, hyvä luonne.
Pikkukengurun Aatu 34389/05 VAL ERI1 PU1 ROP
Mittasuhteiltaan erinomainen, tanakka ja lihaksikas uros, jolla oikeanmallinen hyväilmeinen pää. Hyvä luusto, tasapainoiset
kulmaukset, erinomainen eturinta ja runko. Liikkuu tasapainoisesti riittävällä askelmitalla. Hyvä väri ja luonne.
Pikkukengurun Bambina 25719/07 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Mittasuhteiltaan oikeanlainen nuori narttu, jolla oikeanmallinen miellyttävä ilmeinen pää. Erinomaiset korvat, kuono‐osa saa
vielä täyttyä. Tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen riittävä runko, liikkuu hyvällä askelmitalla, hyvä väritys ja luonne,
kehityskelponen nuori narttu.

20090315 TAMPERE KV, Anita Whitmars, Ruotsi
Pikkukengurun Batman 25712/07 NUO ERI1 PU1 SERT CACIB VSP
Erittäin hyvä kokonaisuus. Hyvä luusto. Ihastuttava pää, valpas ilme. hyvä selkälinja. Hieman viettävä risti. Erinomainen kaulan
pituus. Erinomaiset liikkeet. Hyvä luonne.
Athos dos Moinhos d’Alvura 33688/08 VAL ERI1 PU2 VACACIB
Maskuliininen. Erinomaista tyyppiä. Hyvä koko ja luusto. Hieman ylipainoinen. Erittäin hyvät rotuominaisuudet. Erinomaiset
liikkeet. Hyvät värimerkit.
Pikkukengurun Bandora 25720/07 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP
Feminiininen. Hyvä luusto, hyvärunkoinen. Pää voisi olla kehittyneempi. Hyvä eturinta. Ihastuttava ilme. Erittäin hyvä takaosa ja
liikkuu hyvin. Värimerkit ok.

20090412 LAPPEENRANTA KV, Anatoli Zhuk, Valko‐Venäjä
Athos dos Moinhos d’Alvura 33688/08 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Erinomaiset mittasuhteet ja tyyppi. Erinomainen ilme, runko ja raajat oikein rakentuneet ja kehittyneet, ajoittain häntä on liian
korkea, erinomainen luonne.

20090425 LAHTI KV, Juha Putkonen
Athos dos Moinhos d’Alvura 33688/08 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, tiivisrakenteinen. Hyvä urosmainen pää, oikea‐asentoiset korvat, hyvät silmät.
Erinomainen runko ja eturinta, kaunis ylälinja, hyvä purenta, hieman kevyt alaleuka, tasapainoiset kulmaukset, hyvä karvanlaatu,
niukka pohjavilla. Hieman pystyasentoinen häntä liikkuessa. Takaraajoissa kannukset.
Pikkukengurun Aatu 34389/05 VAL ERI2 PU2
Kohta 4 v. Hyvänkokoinen vahvarakenteinen, tiivis, mittasuhteiltaan oikea. Vahva urosmainen pää. Hyväasentoiset korvat, hyvät
silmät ja purenta. Erinomainen runko ja eturinta, hyvä karvanlaatu, riittävä pohjavilla. Hyvin kulmautunut edestä,
polvikulmaukset voisivat olla selvemmät. Hieman pystyasentoinen häntä liikkeessä. Hyvä askelpituus.
Pikkukengurun Bandora 25720/07 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP MVA
2v hyvänkokoinen, keskivahva. Voisi olla rungoltaan hieman pidempi. Hyvä narttumainen pää., hyväasentoiset korvat,
keskiruskeat silmät. Hyvä pitkä rintakehä, hyvä eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä karvanlaatu, niukka pohjavilla.
Liikkuu hyvin riittävästi edestä, takaa niukasti. Hieman korkea häntä liikkeessä.
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20090502 SOMERO R. Matti Luoso
Pikkukengurun Batman 25712/07 AVO ERI1 PU1 SERT ROP MVA
Erittäin hyväntyyppinen, joskin vielä hieman kevytrakenteinen uros. Hyväilmeinen pää. Oikea purenta. Vahvat posket. Hyvä
kaula. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä voimistua. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin. Miellyttävä
käytös.

20090516 HAMINA K, Päivi Eerola
Pikkukengurun Cicci 48440/08 PEN1
Miellyttäväkäytöksinen pentu, jolla tilava runko. Antaa hieman raajakkaan kokonaisvaikutelman. Hyvin narttumainen pää.
Kuono‐osa saa vielä täytelöityä. Korvat saisivat olla enemmän samaa paria, oikea korva hyväasentoinen. Voimakkaammin takaa
kuin edestä kulmautunut. Raajojen luusto voisi olla hieman voimakkaampi. Keskipitkä askel. Hyvin miellyttävä käytös. Pehmeä
karva. Hyvä väritys.
Pikkukengurun Bambina 25719/07 AVO EH1
Edukseen esiintyvä vankkarunkoinen narttu. Hyvin narttumainen pää. Kuono‐osa saisi olla täyteläisempi silmien alta. Hieman
pehmeyttä ylälinjassa. Riittävä rinnan syvyys ja raajaluusto. Musta väri saisi olla mustempi. Voimakkaammin kulmautunut takaa.
Tyypillinen käytös. Esitetään edukseen.

20090523 RAUMA K, Rita Reyniers, Belgia
Athos dos Moinhos d’Alvura 33688/08 VAL ERI1 PU1 ROP
3,5 v. Erinomaista tyyppiä, hyvä koko, tyypilliset värimerkit. Oikea purenta. Hieman heikko selkä. Hyvä takaosa ja hännän asento.
Tyypilliset kulmaukset takana. Hieman heikot välikämmenet. Hyvä turkki ja värimerkit. Liikkuu erittäin hyvin, hyvällä
hännänkannolla.

20090524 HELSINKI KV, Sieghart Muthsam, Saksa
Byco Uit´t Hollandse Entlinest 48217/07 EH1
Erittäin massava, vahvaluustoinen, ? uros. Oikea ulkoasu, tiivis turkki, vahva pää, oikeat anatomiset yksityiskohdat, mutta luonne
tänään erittäin varauksellinen.
Athos Dos Moinhos D´Alvura 33688/08 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Erinomainen tyyppi, maskuliininen ilme. Rotumääritelmän mukainen pää oikein yksityiskohdin. Selkä voisi olla hiukan kiinteämpi,
seistessä tosin virheetön. Maatavoittavat liikkeet.
Pikkukengurun Batman 25712/07 VAL EH2
Oikea olemus. Erittäin hyvä turkki. Tyypiltään hiukan liian kapea vähän rintakehää. Hieman lyhyt olkavarsi. Erittäin hyvät
mittasuhteet päässä, mutta vähän urosmaisuutta. Seisoo oikein. Keskinkertainen maatavoittavuus liikkeissä‐entlebuchille‐
verraten ahdas ranteista.
Pikkukengurun Bepita 25718/07 AVO EH2
Erittäin hyvä olemus, hiukan kevyt turkki. Tyypiltään hiukan liian kapea vähän rintakehää. Verraten lyhyt olkavarsi. Päänmuoto
silti erittäin hyvä, korvat erinomaiset. Kulmauksien pitäisi olla entlebuchilla selvemmät.
Pikkukengurun Bessie 25717/07 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Tyypikäs narttu oikea olemus ja erittäin hyvä turkki. Rotumääritelmän mukainen pää. Niukka alaleuka. Selän tulisi olla hiukan
kiinteämpi. Hiukan vaaleat silmät. Erittäin hyvät liikkeet.

20090606 TUURI K, Markku Kipinä
Athos dos Moinhos d’Alvura 33688/08 VAL ERI1 PU1 ROP
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla riittävä luusto. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä
pään muoto. Riittävä sukupuolileima. Hyväasentoiset korvat. Hyvät silmät, purenta ja häntä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella,
hieman löysä edestä. Kiva luonne.
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20090606 AURA R, August de Wilde, Belgia
Salva Szwajcar 15748/09 NUO ERI1 PN1 SERT ROP
Hyvä koko ja mittasuhteet. Värit ovat kohdallaan. Avoin luonne. Tyypillinen pää. Hyvä kaula. Nouseva ylälinja. Hyvä rintakehä ja
vatsa. Hyvä edestä, riittävä takaosa. Vapaat liikkeet jotka hyvät sekä sivusta että edestä.

20090613 Kotka KV, Harry Tast
Byco Uit’t Hollandese Entlinest, AVO H
Oikea tyyppi ja koko, mutta esitetään tuhdissa ja löysässä kunnossa. Raajoissa erinomainen luusto ja riittävä korkeus.
Massiivinen pää, lyhyt kuono. Syvä rinta. Hyvät värimerkit. Etuliikkeet epävakaat. Tarvitsee lisää itsevarmuutta käytökseen.
Pikkukengurun Bambina 25719/07 AVO EH1
Kevytrakenteinen ja tässä vaiheessa vielä ilmava kokonaisuus. Kevyt luusto. Hyvin feminiininen pää jossa oikeat mittasuhteet ja
kaunis ilme. hännän päästä puuttuu valkoinen, muuten merkit hyvät. Kevyet, säännölliset liikkeet. Liikkeessä korkea häntä.
Käytös vielä epävarmaa.
Pikkukengurun Bessie 25717/07 VAL EH1
Rungossa oikea pituus. Selkä pehmeä. Raajoissa oikea korkeus. Kevyt luusto. Hyvä pään muoto. Vaaleat silmät. Hyvät värimerkit.
Liikkeessä kyynärpäät ulkokierteiset ja takaliikkeet kapeat. Korkea häntä liikkeessä.

20090627 HÄMEENLINNA K, Gunnar Jensen, Norja
Pikkukengurun Batman 25712/07 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomaista tyyppiä, erittäin hyvä pää ja kuono‐osa, kauniit silmät, oikea purenta, kaunis otsapenger, oikea tasainen päälaki,
hyvä kaula, hyvä selän pituus, hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä raajaluusto, liikkuu erittäin hyvin kaikista suunnista, hyvä
turkki ja väri.
Athos dos Moinhos d’Alvura 33688/08 VAL ERI2 PU2
Erinomaista tyyppiä, hyvä pää ja kuono‐osa, kauniit silmät, hyvä otsapenger, oikea purenta. Hyvä korvien asento, ok kaula, hyvä
selän pituus. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erittäin rotutyypillisesti kaikista suunnista, hyvä turkki ja väri.

20090704 TUUSULA K, Svante Frisk, Ruotsi
Athos dos Moinhos d’Alvura 33688/08 VAL ERI1 PU1 ROP
Miellyttävä valio, hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Miellyttävä pää, hyvin täyttynyt kuono‐osa, saksipurenta, hyvät korvat ja
silmät, hyvä kaula ja lyhyt selkä ja suora risti, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen rintakehä. Hyvät lavat ja olkavarret.
Voimakkaat liikkeet, korkea hännän asento liikkeessä, hyvät värimerkit ja turkki.
Pikkukengurun Cicci 48440/08 JUN EH1
Nuori narttu, joka tarvitsee henkistä sekä fyysistä kypsymistä. Hyvät rungon mittasuhteet, feminiininen pää, jonka tarvitsee
kehittyä. Hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja selkä, hyvä risti ja takaosa, hieman suorat etukulmaukset, rintakehän ja
eturinnan tulee kehittyä, saisi olla enemmän raajaluustoa, hieman löysät liikkeet edestä, vielä hieman holtittomat sivuliikkeet,
hyvä väri ja turkki.
Pikkukengurun Bambina 25719/07 AVO EH1
Narttu jolla on mukavat mittasuhteet. Hyvä pää, miellyttävä ilme, saksipurenta, hyvä kaula, hieman pitkä lanne, hyvin
kulmautunut takaa, suora etuosa, rintakehä saisi olla syvempi ja enemmän täyttynyt. Liikkeet hieman löysät edestä, ok sivusta,
pudottaa turkkia tänään, hieman hermostunut tänään.

20090705 HYVINKÄÄ K, Reijo Latvala
Athos dos Moinhos d’Alvura 33688/08 VAL ERI1 PU1 ROP
Hyvä pää, purenta ja ilme. Hyvä kaula. Runko pysyy sekä liikkeessä että seistessä ryhdissä. Hyvä kaula ja säkä. Oikeat
kulmaukset. Hyvät liikkeet. Hyvä väritys. Hyvä luonne.
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20090822 KOUVOLA K, Anatoli Zhuk, Valko‐Venäjä
Pikkukengurun Aatu 34389/08 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomaiset mittasuhteet. Miellyttävä pää ja ilme. Erinomainen luusto. Hieman pitkä lanne. Kevyet liikkeet, voimakkaat ?,
hieman leveästi edestä. Erinomainen luonne.

20090829 VALKEAKOSKI E, Uschi Eisner, Itävalta
Zaphalayaz Cernunnos 27469/09 PEK1 KP VSP‐pentu
Tasapainoinen nuori uros, kaunis pää, oikea purenta, tummat silmät, riittävä massa ikään nähden, kaunisasentoiset ja kauniisti
kannetut korvat, hyvät kulmaukset, seistessä ja liikkeessä vielä hiukan ahdas, hyvin kannettu häntä, kiltti luonne.
Roccoco From Balihara Ranch 33610/09 PEK1 KP
Tasapainoisesti rakentunut, vielä hiukan kapea pää, oikea purenta, tummat silmät, Hyväasentoiset ja hyvin kannetut korvat,
suora selkä, hyvämuotoinen rinta, kauniit kulmaukset, liikkuu hyvin, täytyy tulla paljon itsevarmemmaksi.
Zaphalayaz Caswallawn 27468/09 PEK1 KP ROP‐pentu
Erittäin narttumainen, söpö pää, oikea purenta, hyväasentoiset ja hyvin kannetut korvat, kaunis ylä‐ ja alalinja, hyväasentoiset
raajat ja hyvät kulmaukset, vahva luusto, liikkui hyvin, iloinen ja itsevarma luonne.
Pikkukengurun Cujo‐Lenni 48439/08 JUN ERI1 PU3 SERT
Tasapainoisesti rakentunut uros, urosmainen pää, oikea pää, hyvin asettuneet ja hyvin kannetut korvat, tummat silmät,
hyvämuotoinen rinta, pitkä hiukan laskeutuva selkä, hyvät kulmaukset, erittäin kaunisasentoinen seisoessa, liikkui hyvin,
hännänkanto hiukan liian korkea.
Athos Dos Moinhos D´Alvura 33688/08 VAL ERI2 PU2
Vahva hyvärakenteinen uros, urosmainen pää tyypillinen ilme, hyväasentoiset korvat, kaunismuotoinen rinta, kiinteä suora
selkä, kauniit kulmaukset, hyvin kannettu häntä, kauniit liikkeet.
Erkan vom Red Holsteinhof 43522/04 VAL ERI4
Vahva uros, urosmainen pää, tummat silmät, hyvämuotoinen rinta, selkä voisi olla kiinteämpi, kauniit kulmaukset, vahva luusto,
hyvin kannettu häntä, liikkui hyvin, valitettavasti väri on kuusivuotiaalle jo kovin haalistunut.
Pikkukengurun Aatu 34389/05 VAL ERI1 PU1 VSP
Tasapainoinen voimakas uros, erittäin kaunis pää, tyypillinen ilme, hyvämuotoinen rinta, kiinteä suora selkä, hyvät kulmaukset,
hyvin kannettu häntä, hyväasentoinen seistessä, liikkeet ahtaat edestä ja takaa, varma luonne.
Pikkukengurun Batman 25712/07 VAL ERI3 PU4
Hiukan kevytrakenteinen uros, kevyehkö pää tyypillisellä ilmeellä, oikea purenta, suora selkä, hyvämuotoinen rinta, edestä hyvin
riittävästi takaa kulmautunut, liikkui hyvin, varma luonne.
Salva Szwajcar 15748/09 NUO ERI2 PN4 VASERT
Pieni feminiininen narttu, siro pää tyypillinen ilme, oikea purenta, tummat silmät, hyvä ylälinja, hyvämuotoinen rinta, sopiva
luuston vahvuus, hyvin kulmautunut, kiinteä suora selkä, erittäin kauniit liikkeet, varma luonne, tan värin pitäisi olla tummempi.
Senjorita Szwajcar 17515/09 NUO ERI1 SERT ROP
Erittäin kaunisrakenteinen narttu, tyypillinen ilme, oikea purenta, tummat silmät, hiukan pitkä mutta kiinteä selkä,
hyvämuotoinen rinta, kauniit kulmaukset, liikkui hyvin, varma kiltti luonne.
Zaphalayaz Blob Blob Blob 56959/07 NUO ERI3
Oikea rakenne, narttumainen pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvin kannetut korvat, hyväasentoinen ja hyvin kulmautunut,
suora ei vielä ihan kiinteä selkä, kauniit liikkeet, varma luonne.
Pikkukengurun Bandora 25720/07 VAL ERI2 PN3
Tasapainoisesti rakentunut narttu, hiukan siro pää tyypillinen ilme, tummat silmät, kiinteä suora selkä, oikeat kulmaukset,
erittäin kauniit liikkeet, varma luonne.
Twixy z Kociolka 20023/06 VAL ERI1 PN2
Oikea rakenne, narttumainen pää hiukan kevyt kuono, oikea purenta, tummat silmät, hyvä ylä‐ ja alalinja, hyväasentoinen ja
hyvin kulmautunut, kauniit liikkeet, hyvämuotoinen rinta, varma luonne.

20090830 TERVAKOSKI KV, Klok T’Hart Marion
Roccoco From Balihara Ranch 33610/09 PEN
8 kuukautta. Tyypillinen nuori uros. Ei esiinny, koska on peloissaan. Tyypillinen pää., keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Hyvä
ylälinja. Hyvä luusto. Hyvät kulmaukset. Hyvä runko. Hyvä häntä. Liikkeitä on vaikea arvostella tällä hetkellä.
Pikkukengurun Batman 25712/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
2,5 vuotta. Tyypillinen uros. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset. Tyypillinen
väritys. Hyvä häntä. Hyvä runko. Erittäin hyvät liikkeet. Tyypillinen luonne.
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20090913 PORVOO K, Molin Nils, Ruotsi
Pikkukengurun Aatu 34389/08 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomainen kokonaisuus, Hyvät mittasuhteet. Kaunis maskuliininen ilme. Täyteläinen kuono‐osa. Oikein asettuneet korvat.
Erittäin hyvät etukulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet.

20091024 HÄMEENLINNA R, Tapio Eerola
Roccoco From Balihara Ranch 33610/09 JUN EH1
Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet. Melko hyvä pää, hieman kevyt alaleuka. Silmät, korvat, purenta ok. Hyvä rintakehä
ikäisekseen, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karva ja väri. Ystävällinen, tottumaton käytös. Liikeessä selkä antaa periksi.
Zaphalayaz Blob Blob Blob 56959/07 AVO EH1
Mittasuhteiltaan oikea, erittäin hyvän tyyppinen. Hyvä kallo ja silmät. Hieman lyhyt kuono ja niukka alaleuka. Olematon
otsapenger. Hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Karvanlaatu ok. Liikkeessä kääntää etutassuja voimakkaasti sisäänpäin.
Askelpituus hyvä.

20090125 SEINÄJOKI KV, Elin Norrmanseth, Norja
Zaphalayaz Blob Blob Blob 56959/07 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP
Feminiininen oikeankokoinen narttu. Hieman isot silmät. Oikea korvien asento. Hyvä kaula ja eturinta. hieman avoimet
kulmaukset edessä. Erinomaiset kulmaukset takana. Hyvä ylälinja. Liikkuu erittäin hyvin sivusta ja takaa, mutta kääntää
kyynärpäitä hieman ulospäin. Kaunis väri ja turkki, erinomainen luonne.

20091121 JYVÄSKYLÄ KV, Fernando Madeira Rodriques, Portugali
Seniorita Szwajcar 17515/09 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP
Värimerkit ovat oikeat. Kaunis feminiininen ilme. Voisi olla parempi kaula. Oikea ylälinja, hieman liian pitkä runko. Hyvät liikkeet.

20091128 TURKU KV, Zorica Salijevic Ruotsi
Salva Szwajcar 15748/09 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP
Hyvin kehittynyt ja esitetty. Tyypillinen rotunsa edustaja ja sukupuolileima. Erinomainen pigmentti ja väri. Erittäin hyvä luonne ja
kehäkäyttäytyminen.

20091212 HELSINKI V‐09, Satu Ylä‐Mononen
Roccocco From Balihara Ranch 33610/09 JUN ERI1 VASERT JV‐09
Erinomainen koko ja mittasuhteet, lupaava runko, vielä hieman kevyt pää, kallo ja kuono‐osa saavat vahvistua, riittävä luusto,
hyvät kulmaukset, liikkuu hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvät värimerkit, vaalea tan.
Byco Uit’t Hollandese Entlinest 48217/07 AVO ERI1 PU1 SERT CACIB ROP V‐09
Vahva, hyvin voimakasrakenteinen uros, vahva uroksen pää, hyvä ilme, erinomainen runko, eturinta ja luusto, tasapainoiset
liikkeet, erinomainen turkki ja väritys, hieman tuhdissa kunnossa.
Athos dos Moinhos d’Alvura 33688/08 VAL ERI2 PU3
Tasapainoinen vankka uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyväilmeinen uroksen pää, hieman kevyt alaleuka. Erinomainen runko ja
eturinta, vahva luusto, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askelpituudella varpaita sisäänpäin kääntäen edestä. Hyvä
turkki ja väritys.
Pikkukengurun Aatu 34389/05 VAL ERI1 PU2
Erinomainen koko ja mittasuhteet, erinomainen uroksen pää, hyvä ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta, runko ja luusto.
Riittävästi kulmautuneet raajat, hieman korkea‐asentoinen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella , hieman löysästi edestä, hyvä
turkki ja väritys.
Pikkukengurun Batman 25712/07 VAL ERI3 PU4
Hyvä koko ja mittasuhteet, riittävän vahva uroksen pää, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt runko, niukasti kulmautuneet
eturaajat, hyvät takana, hyvä häntä. Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, hyvin edestä, hyvät värimerkit, vaalea tan.
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Zaphalayaz Caswallawn 27468/09 JUN EH1
9 kk vielä kovasti kesken kehityksen oleva narttu, oikeanmallinen, mutta vielä kevyt pää. Hyvät mittasuhteet, lupaava eturinta,
riittävä luusto, hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu hieman leveästi edestä, ei parhaassa turkissa tänään., hyvät värimerkit,
tarvitsee aikaa.
Salva Szwajcar 15748/09 AVO ERI1 PN2 SERT CACIB MVA
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä kuono‐osa, pyöreyttä kallossa, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta, ikäisekseen riittävä runko,
hyvät kulmaukset, liikkuu löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Päässä hieman suttuiset värimerkit, esiintyy erinomaisesti.
Seniorita Szwajcar 17515/09 AVO EH2
Hyvä koko ja mittasuhteet, hieman kevyt kuono ja matalalle kiinnittyneet korvat, pehmeä ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä
runko, hieman litteät ja pitkät käpälät. Liikkuu kovin löysästi edestä, köyristää liikkeessä lanneosaa, ei parhaassa turkissa, hyvät
värimerkit, esiintyy erinomaisesti.
Queen Zarah From Balihara Ranch 16765/04 VAL ERI1 PN1 VSP V‐09
Hyvä koko ja mittasuhteet, kevyt nartun pää, hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä runko, erinomainen eturinta, keskivahva
luusto. Hyvät kulmaukset, liikkuu löysästi edestä, hyvät värimerkit, esiintyy erinomaisesti.

20091213 HELSINKI PMV‐09, Rune Fagerstöm
Byco Uit’t Hollandese Entlinest 48217/07 AVO EH1
3 v. Vankka, hieman matalan kuvan antava uros. Syvä, pyöreä kallo. Voimakas otsapenger. Turhan isot pyöreät silmät, hyvä
korvat, hyvä kaula, erinomainen eturinta. Voimakas runko, lyhyt luisu lantio. Vahva luusto, hyvä karvapeite. Saisi olla
itsevarmempi.
Athos dos Moinhos d’Alvura 33688/08 VAL ERI2 PU2 CACIB
Hyvä koko. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvänmallinen pää. Hyvä ilme ja korvat. Erinomainen kaula. Hyvä eturinta, hyvä tilava
runko. Sopiva luusto, hieman pehmeät välikämmenet. Hyvä lihaskunto. Liikkuu hyvin, hyvä karva.
Pikkukengurun Aatu 34389/05 VAL ERI1 PU1 VSP PMV‐09
4 v. Hyvin linjakas kokonaisuus. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvänmallinen pää. Hyvä kuono‐osa. Sopiva otsapenger. Hyvin
asettuneet korvat. Erinomainen kaula, joka liittyy oikein lapoihin. Tasapainoiset kulmaukset, erinomainen raajaluusto. Hieman
lyhyt lantio, hyvä karva, liikkuu hyvin.
Pikkukengurun Batman 25712/07 VAL ERI1 PU3
Vajaa 3v. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima. Kuono‐osa saisi olla täyteläisempi. Turhan pyöreät silmät.
Hyvät korvat, erinomainen kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko. Lyhyt lantio. Ei parhaassa karvassa tänään. Vaaleat
laajat tan‐merkit. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne.
Zaphalayaz Caswallawn 27468/09 JUN ERI1 PN2 SERT PMJV‐09
9 kk. Vielä hyvin pentumainen, mutta erinomaiset raamit. Oikeat rungon mittasuhteet. Sievä pää. Kauniit tummat silmät. Hyvä
kaula. Riittävän runko. Hyvät raajat. Hyvä karva. Liikkuu hyvin. Ihastuttava luonne.
Salva Szwajcar 15748/09 AVO EH2
2 v. Hyvä koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvänmallinen pää. Viehättävä ilme. Hyvä kaula, hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset
edessä. Selkä saisi olla vahvempi ja suorempi. Hyvä runko. Lyhyt lantio. sopiva luusto. Liikkuu ahtaasti takaa, sivusta
erinomaisella askelpituudella. Miellyttävä luonne
Seniorita Szwajcar 17515/09 AVO ERI1 PN3 VASERT CACIB
2 v. Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvänmallinen pää. Sopiva otsapenger. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Sopiva runko. Hyvät raajat. Riittävä karva. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Miellyttävä käytös.
Queen Zarah From Balihara Ranch 16765/04 VAL ERI1 PN1 ROP PMV‐09
6v. Hyvin tasapainoinen kokonaisuus. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima. Feminiininen pää. Kuono‐osa voisi
olla täyteläisempi. Hyvä kaula. Sopiva eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko. Karva saisi olla tiiviimpi. Hyvä runko.
Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.
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