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Fonacot’s Judicious Joe FIN27333/09 JUN ERI1 PU2 VASERT
Erittäin muhkea, täyteläinen, reipas uros. Saa vielä kasvaa. Hyvin muhkea urosmainen lempeäilmeinen pää. Vähän
lyhyt kaula. Erittäin tilava runko. Erinomaiset takakulmaukset. Ylösasettunut häntä. Upea jykevä luusto. Ponnekas takaaskel. Hyvä askelpituus. Liikkeiden tulee vielä tiivistyä. Erinomainen esiintyminen ja käytös.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 NUO EH3
Erittäin maskuliininen jykevä uros, jolla vielä vähän kapea pää. Silmien alunen saa täyttyä. Sopivat takakulmaukset
vähän jyrkkä lantio. Etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut. Erinomainen häntä ja hyvin löysä edestä.
Erinomainen askelpituus. Reipas ja ponnekas askellus. Kovin löysä, mutta erittäin lupaava liikkeessään.
Pandemian Af Trolltrumm FIN47851/08 NUO ERI2 PU3
Jäntevä lihaksikas erinomaisen mallinen, nyt aika lyhyessä karvassa esitetty, kyllin vankka uros. Erinomainen pään
malli, leppoisa ilme. Hyvä nuoren koiran runko. Sopivat kulmaukset. Erinomaiset ulottuvat ja rytmikkäät liikkeet. Ei
nyt näyttelykarvassa. reipas tyyppinen käytös.
Shedcape Borger FIN41573/08 NUO ERI1 PU1 SERT VSP
Erinomainen tyyppi, jykevä maskuliininen olemus. Erinomainen vahva luusto. Hyvin kauniit mittasuhteet ja hyvät
takakulmaukset. Mallikas uroksen pää. Kaunis ilme. Kaula voisi olla pidempikin. Hyvin ponnekas taka-askel. Etuosa
tulee tiivistyä. Erinomainen sivuaskel ja häntä. Laadukas karvapeite.
Exstellas Bonopart FIN10415/08 AVO H
Reipas, hyvin nuorekas uros, jolle toivoisin jykevämmän maskuliinisemman ja vaikuttavamman olemuksen. Nyt
lyhyehkö vähän karkea karva. Aika vaaleat silmät. Ilmeikkäät korvat. Sopiva otsapenger. Eturaajat saisivat olla
voimakkaammin kulmautuneet. Jäntevä ylälinja. Aika litteä rintakehä. Liikkuu jäykästi ajoittain epäpuhtaasti edestä.
Taka-askel saisi olla ponnekkaampi. Hyvä häntä. Keskipitkä askel. Mukava käytös.
Bernarossa Enzo Lorenzo FIN38753/07 VAL EH1
Jykevä, maskuliininen, hyvänmallinen uros. Toivoisin hieman painokkaamman tavan seisoa erityisesti takaa.
Urosmainen pää. Kallo voisi olla jykevämpi. Vahva kaula. Erinomainen tilava rintakehä. Toivoisin voimakkaat
kulmaukset. Erinomainen luusto. Liikkuu kinnerahtaasti takaa ja sidotusti edestä. Erinomainen häntä. Haluaisin
painokkaamman askelluksen, ulottuvuutta ei ole tarpeeksi.
Bernarossa Illusia FIN36989/09 JUN EH2
Miellyttävästi käyttäytyvä sopivarunkoinen raajoiltaan keskivahva hyvä narttu. Vielä vähän kapea pää. Vähän lähekkäin
asettuneet silmät. Kaunis ylälinja. Sopivat takakulmaukset. Hyvä askelpituus mutta liike on vielä aika löysää ja selkä
periksi antava. Yhdensuuntaiset takaliikkeet. Varsin hyvät liikkeet myös edestä. Hyvä häntä. Kaunis esiintyminen
Bollbölen Nebo Naomi FIN51718/09 JUN EH1
Rauhallinen, pieni narttu ja vielä vähän matala hyvin narttu kokonaisuus. Täyteläinen pään malli. Erinomainen ilme.
Kaula voisi olla vähän pidempi. Pitkänomainen runko. Kokoon sopiva luusto. Vahva karvapeite, vähän ulkokierteiset
eturaajat. Lupaavat liikkeet, mutta vielä aika löysä.
Private-Stefal Ira-Ithaka JUN EH3
Vahvarunkoinen reippaasti käyttäytyvä, raajoiltaan kyllin voimakas narttu. kaula voisi olla pidempi. Keskivoimakkaat
kulmaukset. Erittäin kaunisilmeinen juniorin vahva pää. Yhdensuuntaiset liikkeet. Ponnekas taka-askel, tarpeeksi
ulottuva etuaskel. Kaunis esiintyminen
Bernarossa Gemma FIN35204/08 NUO EH2
oikee tyyppi. Kivanmallinen reipas narttu. Hyvä raajaluusto. Täyteläinen pään malli. Kiva ilme. Kaula voisi olla
pidempi ja etuosa voimakkaammin kulmautunut. Sopivat takakulmaukset. Sopivasti runkoa. Vähän kapea taka-askel.
Toivoisin ulottuvamman etuaskeleen. Kaunis ylälinja seistessä ja liikkeessä. Esitetään hyvin.
Goldbear’s Rene Russo FIN11155/09 NUO ERI1 PN1 SERT ROP
Erinomainen tyyppi. Hyvin hoikkarunkoinen, ei nyt parhaassa karvassa. Sopiva luusto. Hyvä nuoren koiran pää.
Leppoisa ilme. Rintakehä saisi olla täyttyneempi. Hyvin kaunis ylälinja ja vankka tasapainoinen varma seisonta. Hyvä
häntä. Kauniit etenevät terveet liikkeet. Hiukan pehmeyttä ylälinjassa.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 AVO EH
Oikeanmallinen, jäntevä, raajakas, mukavasti käyttäytyvä narttu. Erittäin kaunis pää, malli ja leppoisa ilme. Kiinteä
ylälinja. Kaula saisi olla pidempi ja etuosavoimakkaammin kulmautunut. Hyvä rintakehä, sopivat takakulmaukset. Aika
reilut valkoiset merkit. Liikkuu valitettavasti kovin löysästi ja leveästi edestä, erinomainen ponnekas taka-askel. Kantaa
itsensä kauniisti. Vähän korkea häntä. Tip top esiintyminen
Dandybern Amelie FIN20531/07 AVO ERI3
Täyteläisenmallinen, miellyttävä, sopivaluustoinen narttu. Kaunis pää. Likaiset hampaat. Leppoisa ilme. Kaula voisi
olla ylväämpi. Sopiva runko ja takakulmaukset. Vähän leveä etuliike jota laiska esiintyminen korostaa. Erinomainen
sivuaskel.
Fonacot’s Ice Crystal FIN55127/07 AVO ERI2 PN3
Erinomainen tyyppi. Helteessäkin reippaasti esiintyvä. Lihaskunnoltaan kiva, hyvin narttumainen kokonaisuus.
Miellyttävä nartun pää. Silmien alunen voisi olla täyteläisempikin. Ylväs kaula Sopiva rintakehä, vähän nouseva

alalinja. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen häntä. Liikkuu vähänkapeasti, mutta erittäin ponnekkaasti takaa. Etenevä
askellus. Vähän lyhyt karva. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti.
Funatic Supernatural AVO ERI4
Erittäin narttumainen sopivaluustoinen, rungoltaan solakka narttu. Toivoisin vaikuttavamman pään ja vähän enemmän
leveyttä. Hiukan vaaleat silmät ja tan- värimerkit. Hyvät takakulmaukset, niukemmat kulmaukset edessä. Erittäin kaunis
ylälinja ja häntä liikkeessä. Löysyyttä etuliikkeissä vähän laiska liike, mutta askelpituus on ernomainen. Hampaat
kannattaa puhdistuttaa. Esitetään erinomaisesti.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 AVO ERI
Täyteläisen mallinen tasapainoinen, sopivaluustoinen rungoltaan täyteläinen narttu. Likaiset hampaat. Pää saa vielä
hiukan levetä. Erittäin kaunis kaula. Voimakas takaosa. Erinomaiset yhdensuuntaiset takaliikkeet. Etuaskel voisi olla
ulottuvampi. Ajoittain vähän korkea häntä. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Xante Xtravaganza av Hiselfoss FIN53842/08 AVO ERI1 PN2 VASERT
Vahva laadukas narttu, joka voisi olla itsevarmempi. Laadukas, mutta vähän pitkä runko. Kokoon sopiva luusto. Vahva
hyvä takaosa ja sopiva kaula. Täyteläinen pään malli, tarpeeksi tummat silmät. Laadukkaat etenevät liikkeet, hyvin
rytmikäs askellus. Vahva karva.
Bernarossa Aprilia FIN20955/05 VAL ERI2
Vankka, mallikas, hyväraaminen kookas narttu. Hyvä luusto. Kivat varma-asentoiset raajat. Kuono voisi olla hieman
täyteläisempi. Leppoisa ilme. Tilava runko. Hyvä takaosa. Tarpeeksi kaulaa ja etuosaa. Hyvä askelpituus. Voisi olla
tiiviimmässä kunnossa. Esitetään erinomaisesti.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 VAL ERI1
Mallikas, kookas, hyväluustoinen, iloinen narttu. Pää ja erityisesti kuono-osa voisivat olla vahvempi. Hyvä runk ja
takaosa. Niukka eturinta ja kaula voisi olla pitempi. Yhdensuuntaiset takaliikkeet, vähän huolimattomat takaliikkeet.
Erinomainen ulottuva sivuliike. Helteessäkin hyvin reipas ja iloinen esiintyjä.
Cei-Cei Ancelina FIN38986/01 VET ERI1 PN4 VET ROP
Erinomainen narttumainen pienehkö ja vahva laadukas veteraani. Hyvin tasapainoinen olemus. Kokoon sopiva luusto.
Laadukas ilmeikäs pää. Kaula voisi olla pidempi. Oikea rungon malli. Hyvä vahva takaosa. Hyvä häntä liikkeessä.
Edelleen hyvin terveet, kauniit, sujuvat liikkeet. Miellyttävä esiintyminen
Momamdan Peggy Sue FIN23375/02 VET ERI2
Hyvänkokoinen, vankkarakenteinen, reipas veteraani. Keskivahva luusto. pää on jo vähän kuivunut ja kapea. Tarpeeksi
tummat silmät. Sopivat takakulmaukset. Etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Hiukan pehmeä ylälinja. Miellyttävä näyttelykunto. Hyvä häntä. Täydellinen Sveitsin risti rinnassa.

