20100502 Somero R, Marianne Holm
Bernerdalens Emir FIN25923/09 JUN EH1
Erittäin hyvä tyyppi. Oikeat mittasuhteet ja selkeä sukupuolileima. Oikeanmuotoinen, voimakas uroksen pää. Hyvä
kaula. Oikeanmuotoinen rintakehä. Hyvin kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Hyvät käpälät. Tyypillinen ravi.
Hyvä karva. Oikeat merkit. Hyvä väri. Vielä ikään kuuluvaa löysyyttä.
Fonacot’s Judicious Joe FIN27333/09 JUN EH3
Vuotias jolle toivoisin hivenen lisää raajakorkeutta ja selkeämmän sukupuolileiman. Hyvä pää. Purenta ok. Kaunis
kaula. Hyvin tilava rintakehä. Erittäin hyvin kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Tyypillinen, vielä löysä askellus.
Hyvä karva ja väritys.
Momandan Uncle Scrooge FIN21169/09 JUN EH2
Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Voimakas, olematon uroksen pää. Purenta ok. Hyväkaula ja
rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, vahva raajaluusto. Hyvät käpälät. Hyvä turkki ja väri. Vielä varsin löysä, mutta
vaivaton ravi.
Bendoran Bastiandenzel FIN54995/08 NUO H
Varsin ujosti esiintyvä, tyypiltään hyvä. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Tilava runko. Lyhyt pysty olkavarsi ja hieman
luisu lantio. Hyvä turkki ja värit. Ulkokierteinen etuaskel, muutoin vaivaton ravi.
Bernarossa Havana FIN50832/08 NUO H
Ujosti esiintyvä. Korostetun urosmainen. Vahva pää, joka saisi olla silmien alta täyttyneempi. Purenta ok. Keskipitkä
kaula. Tilava rintakehä. Hyvä luusto. Turhan niukasti kulmautuneet raajat sekä edessä että takaa. Korkea
hännänkiinnitys. Hyväturkki.
Bernario Wim FIN24836/05 AVO H
5-vuotias, jonka toivoisin kauttaaltaan jalommaksi. Riittävä pää. Kuono saisi olla voimakkaampi. Lyhyt kaula. Tilava
rintakehä. Ulkokierteiset ranteista taipuneet eturaajat. Sivulta riittävä ravi, takaa kapea. Edestä ulkokierteinen ravi.
Miellyttävä, itsevarma käytös.
Mooglen Clara Mio FIN46785/09 JUN H
Viehättävä, vielä hyvin pentumainen vasta 9kk. Hyvätyyppi ja oikeat mittasuhteet. Kaunis nartun pää. Leikkaava
purenta. Keskipitkä kaula. Etuasentoinen lapa ja pysty olkavarsi- Vielä etuosastaan kapea rintakehä. Hyvä perä. Edestä
hyvin pentumaisen löysäliike, sivulta riittävä.
Alte Sage Eostre FIN25426/09 JUN H
Vielä kauttaaltaan kapea, keskivahva narttu. Hyvä pää ja ilme. Pysty kaula. Niukasti kulmautunut etuosa. Litteä
rintakehä. Erinomainen perä. Vaivaton edestä, vielä varsin huolimaton ravi. Hyvä karva ja värit.
Fonacot’s Joyful Jessica JUN ERI2 PN4
Erinomainen tyyppi, hyvin narttumainen, jolle toivoisin aavistuksen lisää raajakorkeutta. Erittäin kaunis pää ja ilme.
Hyvä kaula. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakas luustoiset raajat. Hyvä karja
värit. Liikkuu tehokkaasti puhdasta yksitahtista ravia.
Shedcape Delina FIN22909/09 JUN ERI1 PN2 VASERT
Erinomainen tyyppi. oikeat mittasuhteet. Selkeä sukupuolileima. Kaunis pää. Hieman avoimet silmät. Hyvä kaula.
Erinomainen eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Voimakas raajaluusto. Tyypillinen ravi. Hyvä karva ja
värit.
Bellaffen Estelle NUO H
Hyvin narttumainen 1,5vuotias, johon toivoisin kauttaaltaan kokoa lisää. Kaunisilmeinen pää. Hyvä kaula. Pysty lapa,
lyhyt pysty olkavarsi. Eturinta saisi olla kehittyneempi ja rintakehä tilavampi. Hyvä takaosa. Edestä jäykkä, sivulta hyvä
ravi. Hyvä karva ja värit.
Black Amiikos Lucretia Luana FIN57240/08 NUO H
Narttumainen, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä vahva nartun pää. Hyvä kaula. Pysty lapa. Lyhyt ulkokierteinen olkavarsi.
Rintakehän tulee kehittyä etenin etuosastaan. Länkisäärinen taka-askel. Ulkokierteinen etuaskel. Sivulta riittävä ravi.
Berndante Dibienne FIN31862/04 AVO H
oikeat rungon mittasuhteet, mutta hieman urosmainen pää. Toivoisin näkevän lempeämmän ilmeen. Lyhyt kaula. Pysty
lapa, lyhyt pysty olkavarsi. Kehittymätön eturinta ja litteä matala rintakehä. Hyvä perä, joskin korkea hännänkiinnitys.
Liikkuu hyvin kapeasti takaa, edestä huolimattomasti, Sivusta riittävän hyvin ja tehokkaasti. Hyvä trukki ja värit.
Fridkullas Ultra Bra FIN10069/08 AVO H
oikeat mittasuhteet, koko ja sukupuolileima, mutta niukasti kulmautuneet eturaajat. Korkealle kiinnittynyt ja korkealla
kannettu häntä hämärtävät tyyppiä. Hyvin kaunisilmeinen pää. Keskipitkä kaula. Etuasentoinen pystylapa, lyhyt pysty
olkavarsi. Runko saisi olla tilavampi. Eturinta on puutteellinen. Liikkuu edestä ulkokierteisesti, sivulta riittävän
tehokkaasti. Hyvä karva ja merkit.
Funatic Q-Ta-Molla FIN19165/08 AVO ERI1 PN1 SERT MVA ROP
Hyvin kaunislinjainen, narttumainen, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen, oikeamuotoinen nartun pää.
Hyvä kaula. Hyvä eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Tyypillinen tapa
liikkua. Erinomainen karva ja värit.

Leniences Ciara-Catalyn FIN54102/07 AVO EH2
Oikeat mittasuhteet, tyyppi ja sukupuolileima. Keskivahva narttu, jolla on hyvä pää ja ilme. Keskipitkä kaula. Etuosan
kulmaus saisi olla voimakkaampi ja rintakehä kehittyneempi. Hyvä takaosa. Ulkokierteinen etuaskel, sivulta riittävä
ravi. Hyvä karva ja värit.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI1 PN3
Voimakas, hyvin kehittynyt, hyvin narttumainen. Vahva, hyväilmeinen pää. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset.
Hyvin tilava runko. Tyypillinen tapa liikkua.

