20100405 LAPPEENRANTA K, Maija Mäkinen
Alpenbach Allegro 14778/09 JUN H
Keskikokoa hieman pienempi maskuliininen uros, joka antaa aavistuksen matalan vaikutelman. Oikea sukupuolileima.
Hyvä uroksen pää. Turhan vaaleat silmät muuten kaunis ilme. Hyvät korvat & purenta. Vielä kevyt eturinta. Kääntää
edestä tassuja ulospäin. Hyvä runko. Hyvä matala kinner. Hieman pysty lantio, korkea hännän kanto. Liikkuu hyvin
takaa, edestä löysästi tassut ulospäin. Karva & väri ok. Miellyttävä käytös.
Bernarossa Io 36984/09 JUN H
11kk. Maskuliininen nuorukainen, jolla hyvät rungon mittasuhteet & ylälinja. Kevytpiirteinen pää, joka saa kauttaaltaan
vahvistua. Loiva otsapenger. Hyvät silmät & korvat & purenta & kaula. Hyvin kapea edestä, seisoo eturaajat yhdessä.
Runko tulossa. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, kapeasti takaa, löysästi edestä. Lyhyehkö turkki, väri
ok. Miellyttävä käytös, esitetään hyvin.
Bernandos Aygon 42441/06 AVO H
Keskikokoa pienempi, vahva vanttera uros, jolla oikea sukupuolileima. Voimakas, kokonaisuudessaan hieman lyhyt
pää. Tukeva kuono. Hyvät korvat, silmät voisivat olla tummemmat. Hieman haalistunut kirsu. Oikea purenta. Pysty
lapa, lyhyt kaula. Niukasti kulmautunut edestä & takaa. Kintereet saisivat olla voimakkaammat. Hyvä luusto & käpälät
& runko. Liikkuu reippaasti, tasapainoisesti sivusta, ahtaasti takaa, häntä koko ajan pystyssä. Turkki ja väri ok.
Miellyttävä käytös. Voisi olla pirteämpi.
Bernarossa Girandola 35202/08 AVO EH1
Maskuliininen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet & ylälinja. Urosmainen pää, joka saa vielä vahvistua kalloltaan.
Hyvä otsapenger ja kuono. Hyvät korvat & silmät. Kaunis kaula. Kevyt eturinta. Hyvin kehittynyt runko ja pitkä
rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto & hyvät käpälät. Hyvä lantio & häntä. Liikkeessä pehmeä selkä.
Liikkuu hyvin sivusta, hyvä askelpituus, löysästi edestä, kapeasti takaa. Miellyttävä käytös. Hyvä turkki, värit ok.
Lupaava, saa vielä vakiinnuttaa itsensä liikkeessä.
Maglod-Falvi X-Man 18754/09 AVO H
Pienikokoinen, alle alarajan säkäkorkeus, mutta hyvä vahvuus. Näyttää koossaan matalaraajaiselta. Vahva urosmainen
pää, jossa hyvä tukeva kuono. Hyvät silmät, korvat & purenta. Haalea kirsu. Matala säkä. Niukka eturinta. Hyvä runko.
Vahva luusto. Hieman painuneet ranteet. Liikkeessä pehmeä selkä. Liikkuu löysästi edestä, takapotku saisi olla
voimakkaampi. Esiintyy iloisesti häntä pystyssä. Turkki & väri ok. Miellyttävä käytös.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI3 PU3
Pienikokoinen vanttera uros, jolle toivoisin hieman vakuuttavamman sukupuolileiman. Hyvä pään profiili, mutta pää
voisi olla hieman isompi. Hyvät silmät & korvat & purenta. Hyvä rinnan leveys & runko. Riittävä kaula. Vahva selkä.
Hyvä luusto & käpälät. Hyvä lantio & hännän kanto. Liikkuu tasapainoisesti & yhdensuuntaisesti. Hyvä karva & väri.
Hyväkuntoinen 7-vuotias, joka esiintyy ja esitetään hyvin.
Bernarossa Enzo Lorenzo 38753/07 VAL EH4
Maskuliininen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Kevytpiirteinen pää, jossa hyvä profiili. Hyvät korvat & purenta.
Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä eturinta. Kääntää tassuja ulospäin. Seisoo pihdissä takaa. Hyvä lantio & häntä.
Liikkuu hyvin löysästi edestä, ahtaasti takaa. Turkki & väri ok. Esiintyy hieman hermostuneesti.
Bernarossa Fanalino 57599/07 VAL ERI1 PU1 ROP
Maskuliininen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet & ylälinja. Hyvä kallo & otsapenger. Kuono-osa voisi olla
täyteläisempi sekä silmät tummemmat. Hyvät korvat & purenta. Haalea kirsu. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut edestä &
takaa. Hyvä lantio & häntä. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelpituudella. Hyvä karva & väri. Miellyttävä käytös.
Bernissimo Baranprimo 39019/97 VAL ERI2 PU2
Maskuliininen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Urosmainen pää, jossa hyvä profiili, miellyttävä ilme. Silmät
voisivat olla tummemmat. Hyvät korvat & purenta. Hieman löysyyttä huulissa. Hieman pysty lapa, muuten hyvin
kulmautunut edestä. Niukasti kulmautunut takaa & reisi voisi olla leveämpi. Hyvä selkä, lantio & häntä. Liikkuu
tasapainoisesti ja kääntää etutassuja sisäänpäin. Takaliike voisi olla vahvempi. Turkki ei parhaassa kunnossa tänään.
Miellyttävä käytös.
Maroussia Odysseus-Oensis 25347/00 VET ERI1 PU4 SERT VSP-VET
Erinomaisessa kunnossa esitetty 10v. veteraani. Hyvät rungon mittasuhteet & ylälinja. Kaunisilmeinen pää, joka voisi
olla hieman isompi kokonaisuuteen nähden. Niukasti kulmautunut edestä, mistä johtuen kaula vaikuttaa lyhyeltä.
Erinomainen runko ja rinnan leveys. Hyvä luusto & käpälät & lantio & häntä. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Hyvä turkki.
Miellyttävä käytös. Onnittelut omistajalle erinomaisessa kunnossa olevan 10v. veteraanin hoidosta.
Bollbölen Nebo Naomi 51718/09 JUN EH2
9kk feminiininen narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä ylälinja. Kaunisilmeinen pää, joka saa vielä vahvistua.
Hyvä otsapenger. Kauniit korvat. Hyvät silmät & purenta. Hyvä kaula & eturinta. Kääntää etutassuja ulospäin. Riittävä
luusto. Runko tulossa. Hyvä lantio & häntä. Kevyt joustava askel. Vielä löysä edestä. Miellyttävä käytös. Tarvitsee
aikaa.
Private-Stefal Ira-Ithaka EST01773/09 JUN EH3

11kk feminiininen nuori narttu, joka voisi olla hieman lyhyempi rungoltaan. Kevyt kapea pää, jossa loiva otsapenger.
Hyvät korvat & silmät & purenta. Hyvä kaula. Pystystä lavasta huolimatta myös olkavarsi voisi olla viistompi. Hyvä
rintakehä. Sopivasti kulmautunut takaa. Hyvä luusto & käpälät. Köyristää liikkeessä lanneosaa. Liikkuu melko hyvin
sivusta, löysästi edestä ja tarvitsee voimaa takaliikkeeseen. Turkki ok. Miellyttävä käytös.
Sennettas Cover Girl 56013/09 JUN EH1
Feminiininen nuori narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Pienikokoinen, mutta tasapainoinen narttumainen pää, joka
saa vielä vahvistua. Kaunis ilme. Hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä kaula. Vielä kovin kapea edestä, runko tulossa
hyvin. Tasapainoiset kulmaukset. Aavistuksen pitkä lanne. Riittävä luusto. Hyvä lantio & häntä. Liikkuu ikäisekseen
varsin hyvin, löysyyttä edessä & selässä pehmeyttä. Lupaava. Tarvitsee aikaa. Turkki & väri ok. Miellyttävä käytös.
Bernarossa Gemma 35204/08 NUO H
Pienikokoinen vahva narttu, joka antaa matalaraajaisen vaikutelman. Oikea sukupuolileima. Hyvä pää. Ujostelee
korviensa näyttämistä, hieman hämmentynyt ilme. Hyvä purenta & vahvat leuat. Niukasti kulmautunut edestä. Kaula
voisi olla pidempi & eturinta vahvempi. Sopivasti kulmautunut takaa. Vahva selkä. Hyvä lantio & häntä. Liikkuu
jäykästi lyhyellä askeleella edestä, kinnerahtaasti takaa. Lyhyt turkki, värit ok. Ystävällinen.
Bernarossa Huanita 50837/08 NUO H
Feminiininen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvät korvat &
purenta. Riittävä kaula, puutteellinen eturinta. Lyhyt rintakehä. Runko saa vielä syventyä. Niukasti, mutta
tasapainoisesti kulmautunut. Seisoo pihdisti takaa. Köyristää lanneosaa liikkeessä. Liikkuu hyvin sivusta, löysästi
edestä, ahtaasti takaa. Riittävä turkki, värit ok. Miellyttävä käytös.
Bernissimo Carlotta 44108/08 NUO H
Pienikokoinen siro narttu, jolla hyvä sukupuolileima & mittasuhteet. Kevyt kapea pää. Riittävä otsapenger. Hyvät
korvat & silmät & purenta. Niukasti kulmautunut etuosa, lyhyt kaula. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä eturinta & runko.
Kevyt luusto, joka sopii kokoon. Hyvä lantio & häntä. Karva & väri ok. Antaa hieman matalan vaikutelman. Liikkuu
hyvin sivusta, tasapainonsa säilyttäen. Miellyttävä käytös.
Bernoban Vesirinkeli 48922/08 NUO EH2
Feminiininen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet & ylälinja. Narttumainen pää, hieman loiva otsapenger. Hyvä kallo.
Riittävä kuono. Hyvät korvat & silmät & purenta. Niukasti kulmautunut edestä. Kevyt eturinta. Hyvä runko. Hyvin
vahva takaosa, hyvä matala kinner. Kokoon riittävä luusto. Hyvät käpälät, lanne & häntä. Liikkuu sivusta pitkällä
askeleella, hyvin takaa, hieman löysästi edestä. Karva & väri ok. Miellyttävä käytös.
Bernoban Voipulla 48921/08 NUO EH3
Feminiininen narttu, jolla nartun mittasuhteet & hyvä ylälinja. Kevytpiirteinen pää, johon toivoisin voimakkaamman
otsapenkereen. Hyvät korvat & silmät & purenta. Haalistunut kirsu. Huulipigmentti saisi olla voimakkaampi. Pysty
lapa. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä rintakehä. Aavistuksen pitkä lanne. Kokoon sopiva luusto. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, hyvin takaa, edestä löysin kyynärpäin. Turhan pysty häntä nartulle. Karva & väri ok. Miellyttävä
käytös.
Goldbear’s Rene Russo 11155/09 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Pienikokoinen feminiininen narttu, joka antaa hieman matalan vaikutelman. Hyvä pää & ilme & korvat & silmät &
purenta. Pysty lapa, muuten tasapainoiset kulmaukset. Hyvä eturinta & rintakehä. Hyvä lantio & häntä. Liikkuu hyvällä
sivuaskeleella, hyvin edestä, ahtaasti takaa. Kantaa itsensä hyvin liikkeessä. Hyvä turkki & värit. Miellyttävä käytös.
Matildan Pieni Liekki 49243/08 NUO H
Pienikokoinen feminiininen narttu, joka antaa hieman matalan vaikutelman. Narttumainen pää. Niukka otsapenger.
Kauniit silmät. Hyvä purenta. Haalistunut kirsu. Lyhyt eturinta. Seisoo etutassut ulospäin. Hyvä kaula & runko.
Sopivasti kulmautunut takaa. Hyvä luusto. Hyvä lantio & häntä. Hyvä taka-askel. Kovin löysä edestä, selkä rullaa
liikkeessä. Lyhyt kihartuva karva. Hyvät värit. Miellyttävä käytös.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO H
3v. feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä pää, korvat & purenta. Silmät saisivat olla tummemmat.
Vahva kaula. Hyvä rinnan leveys. Iso, tilava runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Kintereet saisivat olla
voimakkaammat. Liikkuu reippaasti, hyvin sivusta, löysästi edestä. Turhan korkea hännänkanto liikkeessä. Miellyttävä
käytös. Esiintyy hyvin.
Funatic Q-T-Pie 19167/08 AVO H
Hyväraaminen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Liian kapea pää. Hyvät korvat & silmät & purenta & kaula. Pitkä
rintakehä, kuten myös lanne. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, mutta kääntää kaikkia käpäliä
sisäänpäin. Kihartuva lyhyehkö karva. Hyvät värit. Viehättävä käytös.
Funatic Tequila Rose 46740/06 AVO ERI2 PN4
Feminiininen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Turhan kapea pää, jossa loiva otsapenger. Hyvät korvat.
Kaunisilmeiset, keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Haalistunut kirsu. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä matala kinner.
Vahva reisi. Iso tilava runko. Hyvä lantio & häntä. Liikkuu hyvin sivusta & takaa, hieman löysästi edestä. Kantaa
itsensä hyvin liikkeessä. Lyhyehkö, hieman kihartuva karva. Hyvät värit. Miellyttävä käytös.
Maroussia Harmonie 51142/06 AVO H

Hyvänkokoinen, feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä pää & korvat & purenta. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvä kaula. Pysty olkavarsi. Kevyt eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi. Hyvin kulmautunut takaa.
Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin takaa & sivusta, edestä löysästi. Turkki ei tänään näyttelykunnossa. Miellyttävä käytös.
Valkeakoivun Emerentia 15305/08 AVO ERI1 PN3 VASERT
Feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet & vakaa ylälinja. Hyvä pää. Hyvät korvat & silmät & purenta. Hyvä kaula
& eturinta. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hyvä luusto. Tilava runko. Hyvä lantio. Hieman korkea hännän kanto.
Turkki & väri ok. Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin pitkällä askeleella & yhdensuuntaisesti.
Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL ERI2
5v. vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet, sukupuolileima & ylälinja. Kallo voisi olla hieman leveämpi. Hyvä pään
pituus. Riittävä otsapenger. Hyvät korvat & silmät & purenta & kaula & runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä lantio
& häntä. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä kääntäen etukäpäliä sisäänpäin. Hieman pehmeä selkä. Hyvä
karva & väri. Miellyttävä käytös.
Bernarossa Farfalla 57603/07 VAL ERI1 PN2
Feminiininen, vielä nuori narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet ja ylälinja. Kapea pää, jossa niukka otsapenger, hyvä
pituus. Hyvät korvat & silmät & purenta & kaula. Kevyt eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko & luusto &
lantio & häntä. Liikkuu hyvin sivusta pitkällä askeleella, löysästi edestä, kapeasti takaa. Hyvä turkki & väri. Miellyttävä
käytös.
Beneco’s Qiwi 36962/01 VET EH2
9v. erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Pienikokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet & sukupuolileima. Hyvä,
vahva selkä. Pieni narttumainen pää, jossa hyvä ilme. Hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä runko. Tasapainoiset
kulmaukset. Hieman luisu lantio. Liikkuu hyvin edestä, mutta ikä näkyy jo takaliikkeissä. Hyvä karva, värit ok.
Viehättävä käytös. Nauttii esiintymisestä.
Cei-Cei Ancelina 38986/01 VET ERI1 ROP-VET
8,5 v. hyväkuntoinen veteraani. Feminiininen, hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä pää & ilme & korvat & silmät &
purenta. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. Sopiva luusto. Hyvät käpälät & runko & lantio & häntä, jota narttu voisi
käyttää enemmän. Liikkuu hyvin joustavalla askeleella, ikäisekseen hyvin. Hyvä turkki & väri. Miellyttävä käytös.

