20100117 LAHTI R, Marianne Holm
Bendoran Bartolomedenzel 54996/08 JUN ERI1 PU3 VASERT
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet, sukupuolileima. Erinomainen pää, hieman avoimet silmät. Hyvä kaula, tilava
runko. Voimakas luusto. Tasapainoiset kulmaukset, vaivaton ravi.
Bendoran Berwooddenzel 54993/08 JUN EH3
Hyvin kehittynyt. Tasapainoinen, oikea tyyppiset mittasuhteet. Erinomainen pää, mutta varsin kapea alaleuka. Hyvä
kaula. Oikeanmuotoinen rintakehä, joka on vielä etuosastaan kapea. Voimakas raajaluusto. Hyvin kulmautuneet raajat.
Etuaskel on vielä löysä, muutoin erinomainen tehokas ravi. Hyvä karva ja värit.
Bernarossa Havana 50832/08 JUN EH4
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Selkeä sukupuolileima. Erinomainen uroksen pää ja ilme. Erinomainen kaula.
Erinomainen eturinta ja rintakehä. Voimakas raajaluusto. Niukka takaraajan kulmaus. Hyvä karva ja värit.
Yhdensuuntainen, mutta liukkaasta alustasta johtuen hyvin sidottu ravi.
Janipan Tuukka 52683/08 JUN ERI2
Keskikokoinen hyvin tasapainoinen. Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Leikkaava purenta.
Keskipitkä kaula. Tilava runko. Tasapainoisesti kulmautuneet kokoon sopivan vahvuiset raajat. Vaivaton
yhdensuuntainen ravi. Erinomainen karva ja väri.
Lähdelammen Don Durasel 18863/09 JUN H
Suuri ja urosmainen, joka on vielä kauttaaltaan hieman kapea. Lupaava pää. Riittävä kaula. Niukasti kulmautunut.
Voimakas luustoiset raajat. Runko saa vielä kehittyä. Korkea häntä. Takaa kapea, edestä löysä ja leveä askel. Hyvä
karva ja väri.
Maglod-Falvi X-Man 18754/09 NUO EH2
Hyvin kehittynyt, voimakas uros. Vahva pää. Leikkaava purenta. Erinomainen ilme. Keskipitkä kaula. Tilava runko.
Erinomainen voimakas raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Vaivaton ravi. Liian pysty häntä. Hyvä karva ja väri.
Maroussia Multiäly Eero 37886/08 NUO EH1
Suuri ja hyvin urosmainen, voimakas. Vahva hyvä pää. Hieno ilme. Hyvä kaula. Tilava rintakehä. Erinomainen
voimakas raajaluusto. Polvikulma saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Erinomainen vaivaton ravi. Pysty häntä.
Bernario Bugatti Diesel 58377/07 AVO ERI3
Tasapainoinen urosmainen, jolle toivoisin aavistuksen lisää raajakorkeutta. Erinomainen pää. Riittävä kaula. Tilava
runko. Voimakas raajaluusto ja tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karva ja värit. Erinomainen vaivaton ravi.
Bernario Bvlgari Diesel 58378/07 AVO ERI2 PU4
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvin tasapainoinen urosmainen. Komea pää. Erinomainen kaula. Tilava
runko. Yhdensuuntainen tehokas vaivaton ravi. Hyvä karva ja värit.
Berniitan Taika-Nalle 29898/07 AVO HYL
Suuri ja voimakasluustoinen ja hyvin urosmainen. Hyvä pää, mutta kapea alaleuka, oikea alakulma painuu ikeneen.
Erinomainen kaula. Etuosasta kehittymätön rintakehä. Niukka takaraajan kulmaus. Edestä huolimaton askel, takaa
kapea. Sivulta tehoton ja lyhytaskelinen. Taka-askel jää rungon alle. Liikkeessä pysty häntä. Erinomainen karva ja väri.
Miellyttävä tyyni käytös. Hylätään hampaan asennon vuoksi.
Bom Bom’s Aventinus 22532/07 AVO EH4
Suuri, keskivahva. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme, joskin silmät saisi olla tummemmat. Erinomainen kaula.
Tilava runko. Tasapainoisesti kulmautuneet keskivahvat raajat. Edestä löysä, muutoin vaivaton ravi. Liikkeessä pysty
häntä. Hyvä karva ja värit.
Funatic Roquefort 50216/07 AVO ERI1 PU1 SERT ROP
Erittäin kaunislinjainen, hyvin tasapainoinen. Oikeat mittasuhteet ja tyyppi. Komea pää. Voimakas kaula. Erinomainen
eturinta ja pitkä oikeanmuotoinen rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Yhdensuuntainen
tehokas ravi. Erinomainen karva, intensiiviset merkit.
Maroussia Kembro 38958/07 AVO H
Uros, johon toivoisin hivenen lisää tyyliä. Hyvä pää. Lyhyt kaula. Liian niukasti kulmautuneet raajat. Tilava, mutta
lyhyehkö runko. Voimakkaan ulkokierteinen etuaskel, takaa ajoittain ristiinmenevä askel ja sivulta saisi olla
tehokkaampaa ja pitkäaskelisempaa. Hyvä karva ja värit.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU2
Hienossa kunnossa esiintyvä 7-vuotias. Hyvin tasapainoinen. Hyvä pää, kaunis kaula. Tilava runko. Tasapainoiset
voimakkaat raajat. Tyypillinen vaivaton ravi. Erinomainen karva ja väri.
Alte Sage Eostre 25426/09 JUN H
Vielä kauttaaltaan kapea ja ilmava. Kaunis ilme ja leikkaava purenta. Hyvä kaula. Niukasti, mutta tasapainoisesti
keskivahvat raajat. Runko vielä varsin kapea. Edestä huolimaton ja sivulta askel saisi olla tehokkaampi.
Bernario Daydream 25431/09 JUN H
Vielä kapea ja kesken kehityksen. Hyvä nartun pää. Hyvä kaula. Keskivahvat raajat, joiden kulmaukset saisivat olla
voimakkaammat. Edestä ulkokierteinen, takaa varvasahdas ja sivulta tehoton ravi. Köyristää lannettaan. Rintakehän
tulisi olla pidempi. Hyvä karva ja väri.

Janipan Tuuli 52680/08 JUN H
Vielä kauttaaltaan kapea, mutta voimakas luustoinen. Hyvä ilmeinen nartun pää. Hyvä kaula. Raajojen kulmaukset
saisivat olla voimakkaammin kulmautuneet. Etuosastaan kehittymätön, soikea rintekehä. Voimakkaasti ulkokierteiset
etuaskeleet, rungon alle jäävät lyhyet askeleet. Hyvä karva ja väri.
Kenda von Wiesmadern 17698/09 JUN T
Aivan liian kevyt ja ilmava. Riittävä pää, leikkaava purenta. Hyvä kaula. Kehittymätön eturinta. Litteä ja matala
rintakehä. Liian niukka kinner. Hyvät tiiviit käpälät. Edestä ulkokierteinen ja jäykkä askel. Ylälinja nousee
takakorkeaksi ja häntä on pysty. Hyvä karva ja värit.
Shedcape Delina 22909/09 JUN ERI1 PN4 VASERT
Laadukas, oikeantyyppinen voimakas juniori. Kaunisilmeinen nartun pää. Erinomainen kaula. Oikeanmuotoiset eturinta
ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakkaat raajat. Hyvät käpälät. Tyypillinen vaivaton ravi. Hyvä karva ja
väri.
Szarazpataki Igeret MET.BSH9502/08 JUN ERI2
Lupaava, oikeantyyppinen juniori. Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä nartun pää. Erinomainen kaula. Vielä
kehittymätön eturinta. Tilava rintakehä, joka saisi olla hivenen pidempi. Tasapainoiset kulmaukset. Voimakas
raajaluusto. Kapea takaa, muutoin vaivaton ravi. Hyvä karva ja väri
Bernario Chinon 43038/08 NUO H
Tasapainoinen, hyvin kehittynyt. Keskivahva narttu. Kaunisilmeinen nartunpää. Erinomainen kaula. Hyvä eturinta ja
rintakehä. Polvi saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Ja koira tiukemmassa kunnossa, sen selkä on notkolla sekä
seistessä että liikkeessä. Riittävä ravi, turhan pysty häntä.
Bernarossa Huanita 50837/08 NUO EH1
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Voimakas hyvin kehittynyt narttu. Erinomainen vahva pää. Hyvä kaula.
Riittävä eturinta, tilava rintakehä. Takaosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Ylös kiinnittynyt häntä. Ravi saisi
olla tehokkaampaa. Koira on tänään takakorkea.
Bianco-Neri Firestorm 23822/08 NUO H
Vielä ilmavan vaikutelman antava, keskivahva narttu. Hyvä pää ja kaula. Kehittymätön eturinta ja rungon tulee täyttyä.
Liian niukka polvi. Edestä hieman ulkokierteinen ja sivulta tehoton askel. Pysty häntä.
Kaapelinkulman Lumikki 16408/08 NUO EH2
Hyvin kehittynyt, oikean tyyppinen. Hyvin narttumainen. Erinomainen pää, kaula. Tilava runko. Niukasti kulmautunut
takaosa ja hieman ulkokierteinen etuaskel jättävät ravin tehottomaksi. Turhan pysty häntä.
Berlida Batilda 34941/07 AVO EH
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Voimakas raajaluusto. Hyvä pää, kaula. Rungon tulee kehittyä. Niukka polvi. Vaivaton
ravi. Hyvä karva ja värit.
Bernario Burberry Diesel 58380/07 AVO ERI2
Oikea tyyppi, mittasuhteet. Voimakas tasapainoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Leikkaava purenta. Erinomainen kaula.
Hyvä eturinta, oikeanmuotoinen rintakehä, joka saisi olla hivenen pidempi. Tasapainoisesti kulmautuneet
voimakasluustoiset raajat. Edestä hieman löysä, muuten vaivaton ravi.
Berndante Ghandi Binienne 36291/07 AVO HYL
Liian raskas ja matalaraajainen, jolle toivoisin hieman lisää tyyliä. Voimakas pää, kauniit tummat silmät, lyhyt kaula.
Erittäin syvä ja leveä runko. Niukasti kulmautuneet takaraajat. Koira liikkuu epätahtisesti, edestä leveästi. Hyvä karva ja
värit. Hampaat hylkäyksen syy.
Funatic Riesling 50218/07 AVO EH4
Tasapainoinen ja narttumainen, joka saisi olla hieman vantterampi. Tyypillinen pää ja ilme. Hieman jyrkkä
kaulankiinnitys. Riittävä eturinta. Runko saisi olla täyttyneempi. Liikkuu sivulta riittävän hyvin, takaa ahtaasti. Edestä
varsin kapea.
Hexa-Han Unelma 15660/07 AVO EH
Voimakas tasapainoinen narttu. Hyvä pää, kaula. Erinomainen eturinta ja rinta. Voimakas raajaluusto. Litteät
ulkokierteiset käpälät. Riittävästi kulmautuneet raajat. Edestä hieman jäykkä ja leveä askel, sivulta vaivaton, mutta saisi
olla vieläkin tehokkaampi. Hyvä karva, merkit voisivat olla intensiivisemmät.
Maroussia Harmonie 51142/06 AVO EH
Voimakas hyvin kehittynyt narttu. Hyvä pää ja kaula. Hieman pysty lapa. Hyvä eturinta. Tilava runko. Niukka
takaraajan kulmaus. Takaa hieman ulkokierteinen kinner ja sivusta liukkaalla alustalla sidottu askel. Antaa hieman
neliömäisen vaikutelman.
Riccarron Octobussy 52420/05 AVO ERI1 PN1 SERT VSP
Voimakas tasapainoinen hyvin kehittynyt narttu. Erinomainen nartun pää ja ilme. Leikkaava purenta. Erinomainen
kaula. Erinomainen eturinta. Tilava oikeanmuotoinen rintakehä. Tasapainoiset voimakasluustoiset raajat. Tyypillinen
vaivaton ravi. Hyvä karva ja merkit. Erinomaisessa lihaskunnossa.
Sparazpataki Eszak Feny MET.BSH8543/06 AVO ERI3
Tasapainoinen, oikeantyyppinen, narttumainen. Hyvä pää. Erinomainen kaula. Riittävä eturinta. Oikeanmuotoinen
rintakehä. Hyvin kulmautuneet kokoon sopivaluustoiset raajat. Vaivaton ravi, mutta pysty häntä. Ja koira saisi olla

kauttaaltaan suurempi.
Valkeakoivun Emerentia 15305/08 AVO H
Kauttaaltaan turhan kapea ja hoikassa kunnossa esiintyvä aikuinen, jolla hyvä ilmeinen pää. Leikkaava purenta. Hyvä
kaula. Kapea eturinta. Litteä rintakehä, joka saisi olla pidempi. Voimakas raajaluusto. Olkavarsi saisi olla viistompi ja
polvi voimakkaampi. Liikkuu vaivatta ja pysty häntä.
Bernario Adalmina 46893/07 VAL ERI1 PN2
Kauttaaltaan laadukas. Hyvin kaunislinjainen voimakas narttu. Ihana ilmeinen pää, kaunis kaula. Olkavarsi saisi olla
viistompi, muutoin erittäin hyvin kulmautunut vahvaluustoinen. Hyvät käpälät, erinomainen eturinta ja tilava
oikeanmuotoinen rinta. Hieno tyypillinen ravi. Hyvä karva ja värit.
Bernarossa Farfalla 57603/07 VAL ERI2
Voimakas suuri narttu. Erittäin voimakas pää ja jopa hieman urosmainen ilme. Erinomainen kaula, eturinta ja runko.
Erittäin hyvin kulmautuneet hyvin voimakasluustoiset raajat. Vaivaton ravi. Hyvä turkki ja värit.
Cei-Cei Ancelina 38986/01 VET ERI1 PN3 ROP-VET
Hienossa kunnossa esiintyvä 8-vuotias. Tasapainoinen kokonaisuus. Kaunis nartun pää, hyvä kaula. Hyvä runko.
Tasapainoisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Edelleen vaivaton ravi. Hyvä turkki ja väri.

