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Shedcape Birger FIN41573/08 NUO EH1
22kuukautta. Mittasuhteiltaan miellyttävä nuori mies, jolla sopivasti luustoa ja kokoa. Runkoa saa tulla vielä lisää.
Erinomainen rintakehän pituus. Urosmainen pää, suuret korvat. Hyvä purenta. Keskiruskeat kaunisilmeiset silmät.
Vahva kaula. Etuosa saa vielä tiivistyä. Hyvät takakulmaukset ja käpälät. Liikkeessä hieman pysty häntä. Vaivaton
sivuaskel. Vielä löysyyttä iästä johtuen. Oikea karvan laatu, ei tänään parhaimmillaan. Hieno luonne.
Etro Royal Altura FIN48239/09 AVO EH2
2v. Mittasuhteiltaan oikea nuori uros, jolla sopivasti luustoa ja kokoa. Pehmeälinjainen vielä hieman kapeakalloinen
uroksen pää. Keskiruskeat silmät. Kaunis ilme. Hyvä purenta. Kirsu voisi olla mustempi. Vanha kaula. Etukulmaukset
saisivat olla paremmat. Tiiviit käpälät. Hyvä takaosa. Hieman tasainen lanne. Liikkeessä pystyhäntäinen. Liikkuu vielä
löysästi edestä ja hieman takakorkeana. Sivulla erinomainen voima. Hieno luonne. Karvapeite vaihtumassa.
Life Spring’s Manpower FIN24950/07 AVO ERI1 PU1 SERT VSP
3v. Voimakasrunkoinen hyväluustoinen uros. Erinomainen vanha runko. Oikeanmuotoinen uroksen pää. Hieman
avoimet silmäluomet. Vahva purenta ja kuono. Jäntevä ylälinja. Etukulmaukset saisivat olla paremmat, sopivat takana.
Vahvat käpälät. Hyvin kauniit punaruskeat merkit. Hyvä vahva takaosa. Hyvin kannettu häntä. Erinomainen askel ja
voima sivulla, edestä turhan leveät liikkeet, säilyttää linjansa. Hyvä luonne. Oikea karvan laatu, tänään ei
parhaimmillaan.
Merry Mistel’s Sandor FIN39377/06 AVO H
3,5v. oikealinjainen uros, jolla sopivasti luustoa. Tänään kovin hoikassa kunnossa. Hyvin kaunis-ilmeinen uroksen pää.
Hyvä purenta ja pigmentti. Kuono saisi olla vahvempi. Vahva kaula. Kovin kapea ja pysty etuosa. Jyrkkä lantio
vaikuttaa tasaosan asentoon. Tiiviit käpälät. Hyvä väritys. karva ei parhaimmillaan. hieman korkea hännänkanto.
Liikkuu reippaasti, mutta kovin löysästi edestä ja voimattomasti ja kapeasti kintereistä. tarvitsee voimaa. Hieno luonne.
Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 VAL ERI1 PU2
5v. oikealinjainen uros, jolla sopivasti runkoa ja riittävä luusto. Hyvin kaunis-ilmeinen uroksen pää- Kuono voisi olla
täyteläisempi tyvestä ja alaleuka voimakkaampi. Hyvä purenta. Kaunis ylälinja. Erinomainen takaosa. Kauniit käpälät.
Tänään voimakas karvanlähtö. Liikkuu vaivattomasti kantaen häntänsä hyvin ja säilyttäen ylälinjansa. Mukava luonne.
Alpigiano Eterno Ellie FIN44255/08 NUO T
18kk. Vielä kovin pentumainen nuori narttu, joka tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Hyvässä lihaskunnossa. Hyvä
raajaluusto ja rintakehän pituus. Kuono-osa saa vielä täyttyä. Koon alarajalla ja saa kernaasti kasvaa raajakorkeutta.
Hyvä purenta. Jäntevä ylälinja. Riittävät kulmaukset. Vahvat käpälät. Ohut karvapeite. Hyvä väritys. Hyvin kannettu
häntä. Voimakkaat sivuliikkeet, vielä kovin löysät edestä ja takaa. Reipas luonne.
Bernoban Vesirineli FIN48922/08 NUO EH1
22kk Hyvärunkoinen mittasuhteiltaan miellyttävä nuori narttu, jolla sopivasti luustoa. Hyvin kaunis pää ja ilme. Hyvä
purenta., pigmentti ja kuono. Vahva kaula. Eturinta saa vielä kehittyä. Hienot vahvat käpälät. Turhan jyrkkä lantio.
Hyvin kannettu häntä. Liikkuu vielä takakorkeana ja löysästi edestä, mutta hyvä askelpituus sivusta. Lupaava
karvapeite. Tan-väri saisi olla syvempää. Hieno luonne.
Shedcape Bodil FIN41571/08 NUO EH2
22kk Hyvärunkoinen nuori narttu. Oikeat linjat, sopiva luusto. Kaunislinjainen nartun pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä
purenta. On vielä takakorkea. Etuosa saa tiivistyä. Matalat kintereet. Vaivaton sivuliike. Hyvin kannettu häntä.
Miellyttävä luonne.
Alpigiano Diletto Divine FIN16904/08 AVO EH2
2v Kaunislinjainen nuori narttu, jolla erinomainen raajaluusto. Kaunisilmeinen pää. Voimakas otsapenger. Hyvä
kuonon pituus ja purenta. Jäntevä ylälinja. Hyvät kulmaukset. Etuosa saisi olla tiiviimpi kyynärpäistä ja ranteista.
Vahvat käpälät. Matalat kintereet. Kaunis punaruskea väri. Oikea karvan laatu, tänään ei parhaimmillaan. Hyvin
kannettu häntä. Liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella, takaa kapeasti ja edestä leveästi ja löysästi. Ylälinja saa
tiivistyä ja tarvitsee paremman lihaskunnon.
Merry Mistel’s Sembra FIN39369/06 AVO ERI1 PN1 SERT ROP
3,5v Hyvärunkoinen ja -luustoinen kaunislinjainen narttu, joka mukavan jäntevässä kunnossa. Kaunisilmeinen nartun
pää. Hyvä purenta ja pigmentti. Kuono voisi olla täyteläisempi. Toivoisin paremmat etukulmaukset. Hyvä takaosa.
Hieman jyrkkä lantio. Tiiviit käpälät. Hyvin kannettu häntä. Oikea karvanlaatu ja väritys. Karvapeite ei parhaimmillaan.
Erinomainen sivuliike ja säilyttää linjansa etuliikkeessä. Hyvä luonne.
Merry Mistel’s Shasta FIN39371/06 AVO H
3,5v Kaunislinjainen mukavanluoteinen narttu. Voimakas runko, jota tänään korostaa myös turha pyylevyys.
Kaunisilmeinen pää, joka hieman kapealinjainen. Hyvä purenta. Pigmentti voisi olla mustempi. Riittävät kulmaukset.
Saa tiivistyä edestä. Vahvat käpälät. Erinomainen karvan laatu. Runsas valkoinen pläsi, joka jatkuu yli suupielen aina
rintaan asti. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja iloisesti, mutta tarvitsee paremman näyttelykunnon.

