
20100207 ENO R, Tanya Ahlman-Stockmari 

 

Alpweiden I’m A Tuff Teddy 28194/09 JUN T 

Yleisvaikutelmaltaan hieman narttumainen kokonaisuus. Saisi olla korkearaajaisempi ja lyhytrunkoisempi. Oikeat pään 

mittasuhteet. Kirsupigmentti ja huulipigmentti saisi olla voimakkaampi. Hyvä otsapenger. Kovin kapea ja suora edestä. 

Hyvä runko ja raajaluusto. Hyvät värimerkit. Riittävä rintakehän pituus. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä käytös. Turhan 

korkealla kannettu häntä. Liikkeiden tulee vakiintua. Palkintosija määräytyy mittasuhteista, sukupuolileimasta, etuosan 

niukasti kulmautuneisuudesta sekä liian suorista ranteista. Esitetään hyvin. 

Etro Royal Altura 48239/09 NUO EH1 

Hyvän kokoinen uros. oikeat rungon mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Toivoisin pidemmän kaulan. Otsapenger saisi 

olla korostuneempi. Hyvä vankka kuono-osa. Riittävä pigmentti. Hyvä purenta. Hieman etuasentoiset lavat. 

Erinomainen raajaluusto ja käpälät. Riittävä rintakehän pituus. Hyvä väritys. Hieman jyrkkä lantio. Hieman turhan 

korkealla kannettu häntä liikkeessä. Takaraajojen liike saisi viedä tehokkaammin eteen, eikä vain jäädä taakse. Esitetään 

hyvin. 

Shedcape Birger 41573/08 NUO EH2 

Maskuliininen uros. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä vahva kaula. Hyvä kallo-osa. Hieman pyöreät ja vaaleat silmät. 

Riittävä pigmentti. Liikaa löysiä huulia. Lyhyt olkavarsi. Kääntää eturaajojaan ulospäin. Hyvä raajaluusto. Hyvä väritys 

ja karvapeite. Leveä reisi, vahva kinner. Hyvät käpälät. Oikein kannettu häntä liikkeessä. Saa hieman liikaa pituutta 

liikkeessä. Etuliikkeiden tulee vakiintua. 

Life Spring’s Manpower 24950/07 AVO EH1  

Oikeat rungon mittasuhteet omaava uros, jolla riittävä raajakorkeus. Kookkaat korvat. Vaaleat kookkaat silmät. Hyvä 

kallo-osa. Hyväksyttävä purenta. Niukasti kulmautunut edestä, eturinta saisi olla korostuneempi. Riittävä rintakehän 

pituus. Hyvä raajaluusto ja käpälät. Lyhyt, jäykältä tuntuva häntä. Tumma tan-väritys. Hyvä luonne. Oikein kannettu 

häntä liikkeessä. Liikkuu turhan leveästi edestä. 

Merry Mistel’s Sandor 39377/06 AVO EH2 

Kaunislinjainen, hyvänkokoinen uros. erinomainen pää ja ilme. Hyvä pigmentti. Tasapainoiset kulmaukset. 

Erinomainen raajaluusto. Hyvä eturinta, väritys ja karvapeite. Leveä reisi, hyvä polvikulma. Matala, hyvä kinner. Hyvä 

käytös. Yleisvaikutelmaltaan erinomainen rotunsa edustaja, mutta valitettavasti kovin voimaton ja kinnerahdas takaliike 

pudottaa palkintosijaa.  

Momandan Tabasco 25866/07 AVO T 

Pieni, pitkärunkoinen ja matalaraajainen uros, jolle toivoisin huomattavasti paremmat rungon mittasuhteet. Kookkaat 

korvat, muuten hyvä pää ja ilme. Riittävästi kulmautunut edestä. Lyhyt rintakehä. Hyvä väritys, karvapeite. Leveä reisi. 

Hyvät käpälät. Liian pehmeä selkä. Erinomainen luonne. Hyvä häntä. Kovin leveä ja jäykkä etuliike. Palkintosija 

määräytyy mittasuhteista. 

Rajaköörin Fortunello 40329/06 AVO H 

Selvä sukupuolileima. Toivoisin hieman lisää raajakorkeutta. Kaunisilmeinen pää. Riittävä huulipigmentti. Hyvä kaula. 

Vahva raajaluusto. Tilava runko. Hyvä karvapeite ja väritys. Hyvä polvikulmaus. Kinnerahdas takaa seistessään. 

Hieman jyrkkä lantio. Hyvä käytös. Turhan korkealla kannettu häntä liikkeessä. Toivoisin tiiviimmän ylälinjan 

liikkeessä. Hieman turhan leveät etuliikkeet. Esiintyy hyvin. 

Bernarossa Fanalino 57599/07 VAL ERI1 PU1 ROP 

Oikean sukupuolileiman omaava uros. Oikeat rungon mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Hyvä otsapenger. Vahva kaula. 

Hyvin kulmautunut ja rakentunut etuosa. Tilava runko. Hyvä raajaluusto. Hyvä lantio. Hyvät värimerkit ja karvapeite. 

Hyvä käytös. Liikkuu hyvin. Oikein kannettu häntä liikkeessä. Hieman pehmeyttä ylälinjassa. 

Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI4 PU4 

Riittävän raajakorkeuden omaava uros, jolla erinomainen pää ja ilme. Hyvä huulipigmentti. Hieman etuasentoiset lavat 

ja eturinta saisi olla korostuneempi, samoin kuin rintakehä pidempi. Hyvä väritys. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä. 

Hyvin rakentunut takaosa. Hyvät käpälät. Liikkuu hieman ulkonevin kyynärvarsin edestä, muuten hyvin. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI3 PU3 

Riittävän raajakorkeuden omaava uros. erinomainen otsapenger ja pää kokonaisuudessaan, joskin korvat voisivat olla 

pienemmät. Erinomainen runko ja raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä huulipigmentti, väritys ja karvapeite. 

Hyvät käpälät. Oikein kannettu häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin. 

Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI2 PU2 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava uros. Hyvä vahva kaula. Selvä sukupuolileima. Hyvä otsapenger. Hyvä 

huulipigmentti. Oikea ilme. Hyvä eturinta ja raajaluusto. Riittävä rintakehän pituus. Hyvin kulmautunut ja rakentunut 

takaosa. Hyvä lihaskunto. Hyvä käytös. Hieman turhan korkealla liikkeessä kannettu häntä ja eturaajojen liike hieman 

ulkoneva.  

Bernarossa Illusia 36989/09 JUN EH2 

Narttumainen kokonaisuus. Oikeat rungon mittasuhteet. Riittävä kallo-osa. Kuono-osan tulee vielä täyttyä ja kehittyä. 

Näyttää hieman valkoista silmissä. Vielä kapea ja kehittymätön edestä. Hyvä runko. Hyvä väritys. Taipumusta kääntää 

hieman eturaajojaan ulospäin. Oikeanlaatuinen karvapeite. Hyvä luonne. Etuliikkeiden tulee vakiintua. 



Bernerdalens Desdemona 17497/09 JUN H 

Lanneosaltaan pitkä narttu, jolla hyvä koko. Pitkä kapealinjainen pää, jossa saisi olla selkeämpi otsapenger ja kuono-osa 

täyteläisempi erityisesti silmien alta. Toivoisin lempeämmän ilmeen. Hyvin rakentunut edestä. Kokoon sopiva 

raajaluusto. Hyvä väritys ja karvapeite. Rintakehä saisi olla pidempi. Hyvä leveä reisi. Hyvä käytös. Etuliikkeiden tulee 

vakiintua ja ylälinjan tasoittua. Palkintosija määräytyy pään puutteista. 

Tornedarlings Ada Af Triel 10192/09 JUN ERI1 PN3 

Tasapainoinen, oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen otsapenger ja ilme. Hyvin rakentunut etuosa. Kokoon sopiva 

runko ja raajaluusto. Hyvä väri ja karvapeite. Hyvä leveä reisi. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin. 

Alpigiano Eterno Ellie 44255/08 NUO H 

Narttumainen kokonaisuus. Rungon mittasuhteiltaan liian matalaraajainen. Kuono-osa saisi olla vankempi ja 

täyteläisempi erityisesti silmien alta. Kookkaat korvat. Riittävä eturinta. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hieman 

etuasentoiset lavat. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Hyvä väritys. Hyvä käytös. Liikkuu ahtaasti takaa, leveästi ja 

jäykästi edestä. Esiintyy hyvin. Palkintosija määräytyy matalaraajaisuudesta. 

Bernarossa Huanita 50837/08 NUO ERI2 PN4 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava, erittäin hyvän kokoinen narttu. Hyvä kallo-osa, selvä, hyvä otsapenger. Alaleuka 

voisi olla leveämpi ja korvat pienemmät. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. Leveä reisi. Oikea ylälinja. Liikkuu 

hyvin, joskin hieman epävakaasti edestä. 

Bernoban Vesirinkeli 48922/08 NUO EH3  

Narttumainen kokonaisuus, hyväilmeinen pää. Hyvä pigmentti. Kookkaat korvat. Toivoisin hieman lisää kaulaa. 

Riittävä raajaluusto, tilava runko. Hyvä väritys. Leveä reisi, hieman jyrkkä lantio. Erinomainen luonne. Oikein kannettu 

häntä liikkeessä. Liikkuu hieman löysästi edestä. 

Shedcape Bodil 41571/08 NUO ERI1 PN2 VASERT 

Narttumainen kokonaisuus. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä pigmentti. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä eturinta. 

Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hyvä väritys ja karvapeitteen laatu. Olisi vielä enemmän edukseen hieman 

reippaampana. Oikein kannettu häntä liikkeessä. Tasapainoiset liikkeet. Erittäin rodunomainen kokonaisuus. 

Bernarossa Farfalla 57603/07 VAL ERI1 PN1 SERT MVA VSP 

Kaunislinjainen narttu. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Tilava 

runko, pitkä rintakehä. Hyvä raajaluusto, väritys ja karvapeite. Upea luonne. Liikkuu hyvin. 

 

 

  


