20100513 KANGASNIEMI K, Marja Talvitie
Alpweiden I´m A Tuff Teddy FI28194/09 JUN H
Erittäin hyvän tyyppinen, edestä ja takaa valitettavasti niukasti kulmautunut. Hyvä pää, kovin lyhyt kaula etuas. runko,
liian laskeva lantio, puutteellinen kinnerkulma mikä näkyy lyhyessä töpöttävässä takaliikkeessä. Hyvä väri ja karva,
reipas miellyttävä käytös.
Janipan Tuukka FIN52683/08 NUO EH1
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvän värinen, hyvä karvainen koira. Hyvä pää ja ilme, hieman niukat etukulmaukset. Hyvä
runko, oikein kannettu häntä, polvikulmaus saisi olla selvempi, saisi liikkua paremmalla potkulla.
Shedcape Birger FIN41573/08 NUO EH2
Hyvän kokoinen ja tyyppinen, hyvä uroksen pää, pysty olkavarsi ja kovin löysät kyynärpäät, seisoo ja liikkuu
etukäpälät ulospäin. Hieman lyhyt lantio, hyvä väri ja karva, hyvä runko. Miellyttävä käytös.
Gordas Agluona EST01555/06 VAL ERI1 PU1 SERT MVA VSP
Hyvä kokoinen, erittäin hyvän tyyppinen, lyhyt pysty olkavarsi ja löysät kyynärpäät ja etuasentoinen lapa. Hyvä runko,
riittävät takakulmaukset, hyvä pää ja ilme. Oikea karvan laatu, mutta pohjavillaa puuttuu. Puutteelliset rintamerkit,
liikkuu sivulta löysästi.
Bernoban Bistä Baremmaks FI14229/09 JUN ERI1 PN2 SERT
Hyvin liikkuva, kaunislinjainen, erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, hieman vaaleat silmät, riittävät etukulmaukset.
hieman löysät kyynärpäät, hyvä takaosa ja häntä, hyvä karva ja väri.
Lipasun Lolly Dolly FI38111/09 JUN EH2
Vilkas, hyvän tyyppinen, edestä niukasti kulmautunut ja löysä narttu. Hyvät silmät, hieman kapea kallo ja kevyehkö
alaleuka. Lyhyt ja pysty olkavarsi, hyvä runko, hieman liian laskeva lantio, hyvä väri ja karva. Liikkuu löysästi edestä ja
hieman maatavoittavasti takaa.
Vinkizz Oops I Did It FI26668/09 JUN H
Kovin ujosti esiintyvä, edestä löysä, hyvän värinen, hieman pehmyt karvainen tyttö, hieman kapea kallo, lyhyt pysty
olkavarsi, löysät kyynärpäät, riittävät takakulmaukset. Liikkuu kovin ahtaasti takaa, löysästi edestä. Tarvitsee lisää
itsevarmuutta.
Bernoban Vesirinkeli FIN48922/08 NUO H
Hyvän tyyppinen, edestä kovin niukasti kulmautunut, tummat silmät, hieman lyhyt kuono, etuasentoinen lapa, riittävät
takakulmaukset. Hyvä väri, hieman pehmyt karva, saisi liikkua paremmalla takapotkulla, liikkuu löysästi edestä. Reipas
käytös.
Bernoban Voipulla FIN48921/08 NUO H
Hyvän tyyppinen, hieman kapeakalloinen ja -kuonoinen, niukat etukulmaukset, hieman pehmyt selkä, riittävät
takakulmaukset, liian laskeva lyhyehkö lantio. Liikkuu maa-ahtaasti takaa, löysästi edestä. Reipas käytös.
Maroussia Nightspirit FI16212/09 NUO H
Hyvän tyyppinen, hieman kapea kevytpäinen, ylös kiinnittyneet korvat, kovin niukat etukulmaukset, puutteellinen
polvikulma, lyhyt lantio. Lyhyt karva, pohjavilla puuttuu. Hyvä väri. Reipas käytös, liikkuu hieman horjuvin kinterein.
Matildan Pieni Liekki FIN49243/08 NUO EH1
Erittäin hyvän tyyppinen, aavistuksen matalaraajaisen vaikutuksen tekevä. kallo voisi olla leveämpi, hieman suuret
korvat, hyvä kaula, ylälinja ja takaosa. Hyvät värimerkit, liikkuu edestä hieman leveästi. Hieman tuhdissa kunnossa,
esiintyy ja esitetään hyvin.
Funatic Tequila Rose FIN46740/06 AVO ERI1 PN3 VASERT
Erinomaista tyyppiä oleva, sivulta katsoen todella hyvin liikkuva, hieman kapeapäinen tyttö, hyvä ylälinja, hieman liian
laskeva lantio, hyvä väri, hieman hermostunut. Esitetään hyvin.
Momandan Serafiina FIN41548/05 AVO EH3
Erittäin hyvän tyyppinen, vahva, hyväpäinen tyttö, hieman niukat etu-, hyvät takakulmaukset. Hieman liian lyhyt ja
laskeva lantio, hyvä runko. Liikkuu hieman leveästi edestä, saisi liikkua paremmalla potkulla. Hyvä väri, liian ylhäällä
kannettu häntä. Reipas käytös.
Momandan Suhmura Santra FIN41547/05 AVO EH4
Erittäin hyvän tyyppinen, edestä niukasti kulmautunut löysä kyynärpäinen tyttö, hyvä runko, karva ja väri. Liikkuu
edestä todella löysästi ja takaa hieman ahtaasti.
Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO EH2
Hieman tuhdissa kunnossa esitetty, erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, löysät kyynärpäät, hyvät takakulmaukset ja
häntä. Hieman pehmyt karva, liikkuu edestä löysästi ja leveästi. Rauhallinen käytös, valkoista voisi olla hieman
enemmän. Pieni kuntokuuri tekisi poikaa.
Goldbear´s Qismet FIN16049/07 VAL ERI1 PN1 ROP
Kaunislinjainen, hyväpäinen tyttö, hieman niukat etukulmaukset, erinomainen runko, aavistuksen ylöskiinnittynyt häntä
jonka kuitenkin kantaa kauniisti. Hyvä väri, liikkuu hyvin sivulta leveästi edestä. Esiintyy tasapainoisesti.
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 VAL EH2
Hyvän tyyppinen voimakas narttu, hieman voimakkaat kulmakaaret, hyvä kaula, lyhyt pysty olkavarsi, hyvät

takakulmaukset. Hieman pehmyt selkä, hyvät värimerkit, lainehtiva karva. Käyttäytyy OK, saisi olla tiiviimmässä
kunnossa, liikkuu kovin löysästi, leveästi edestä.

