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Alistair FI33284/09 JUN EH3
Selvän sukupuolileiman omaava, tilavarunkoinen uros, jolla voisi olla voimakkaampi luusto. Ikäisekseen hyvä pään
vahvuus. Hyvät pään mittasuhteet. Kauniit tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Riittävästi kulmautuneet raajat.
Liikkuu ahtaasti takaa. Kantaa häntänsä hyvin. Vielä löysät etuliikkeet.
Beregen Brancca FI45268/09 JUN EH
Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. Hyvä pään vahvuus ja mittasuhteet.
Hyvin asettuneet korvat. Kauniit tummat silmät. Hyvä tilava runko. Liikkeessä ylälinja kaareutuu. Hyvä väri ja
karvapeite. Herkästi peitsaa, vaikea päästä raviin.
Bernoban Tossunpohja FI49134/09 JUN EH
Mittasuhteiltaan tyypillinen. Vielä kevytrakenteinen riittäväluustoinen uros. Hyvät pään mittasuhteet. Vaaleat silmät.
Hieman kapea-asentoiset eturaajat. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä pitkällä askeleella. Hyvä
ylälinja. Kantaa häntänsä hyvin. Vielä kovin löysät etuliikkeet.
Ferro Frimann Av Hiselfoss NO49405/09 JUN ERI1 PU3 VASERT
Erittäin kaunis. Tasapainoinen ja sopusuhtainen nuori uros, jolla hyvä luusto ja runko. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvin
asettuneet korvat. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja. Kantaa häntänsä hyvin. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella. Liikkuu hyvin edestä ja takaa.
Lapinlauhan Monticola FI50949/09 JUN ERI2
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen vahvaluustoinen uros. Hyvät pään mittasuhteet mutta vielä hieman pieni pää runkoon
nähden. Kauniisti asettuneet korvat. Hyvä runko. Riittävästi kulmautunut runko. Hyvä ylälinja. Riittävä kaulan pituus.
Liikkuu hyvällä askeleella, hyvin edestä ja takaa.
Monte Rosan Wili FI44750/09 JUN EH
Vahvaluustoinen vielä kevytrunkoinen uros. Tässä vaiheessa takakorkea. Ikään nähden hyvä pään vahvuus. Hyvät pään
mittasuhteet. Vaaleat silmät. Riittävästi kulmautuneet raajat. Karvapeite ei parhaimmillaan. Hyvät tiiviit käpälät. Saisi
liikkua tehokkaammin pidemmällä askeleella. Ahtaat takaliikkeet. Vielä edestä löysät liikkeet.
Ragdolls Dauntless Dude FI36418/09 JUN EH4
Ikään nähden erittäin voimakasrunkoinen uros. Antaa pitkän yleisvaikutelman. Hyvä pään vahvuus. Hyvin asettuneet
korvat. Tyypillinen ilme. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvät tiiviit käpälät. Häntä nousee turhan korkealle. Liikkuu
hyvällä askeleella. Vielä löysät etuliikkeet.
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 NUO ERI1 PU2 SERT
Vahvaluustoinen mittasuhteiltaan tasapainoinen hyvin rakentunut nuori uros. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvä pään
vahvuus. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä tilava runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Hyvin edestä ja takaa.
Alpweiden Come´s To Win FIN50537/07 AVO EH4
Vahvaluustoinen tilavarunkoinen hyvin rakentunut uros. Seistessä kaunis mutta liikkeessä ylälinja painuu ja häntä
nousee korkealle. Hyvä vahva pää jossa hyvät mittasuhteet. Silmät voisi olla tummemmat. Hyvin kulmautuneet raajat.
Hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu hyvin takaa. Hieman löysästi edestä Liikkeet ja ylälinja tiputtavat palkintosijaa.
Dacosen Boogieman FIN34114/06 AVO ERI3
Riittävän kokoinen mittasuhteiltaan tyypillinen. Kokoon nähden sopivaluustoinen. Hieman kevytrunkoinen uros. Hyvä
vahva pää jossa hyvät mittasuhteet. Hyvät tummat silmät. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja. Kantaa
häntänsä hyvin. Liikkuu hyvin takaa ja edestä.
Janipan Fantom FIN36670/05 AVO ERI2
Vahvaluustoinen tilavarunkoinen mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros. Aavistuksen pieni pää runkoon nähden. Hyvä
pään vahvuus ja mittasuhteet. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Liikkuu hyvin
takaa ja edestä. Kantaa häntänsä hyvin.
Life Spring´s Manpower FIN24950/07 AVO ERI1 PU4
Vahvaluustoinen tilavarunkoinen sopusuhtaisesti rakentunut uros. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat.
Purenta voisi olla parempi. Vahva runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja. Hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu
hyvin takaa ja edestä.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI1PU1 ROP RYP3
Vahvaluustoinen mittasuhteiltaan ja ääriviivaltaan kaunis sopusuhtainen uros. Hyvä vahva pää. Hyvin asettuneet korvat.
Hieman vaaleat silmät. Hyvä runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvin
edestä ja takaa.
Bernario Pinkus FIN19124/00 VET ERI1 ROP-VET
10-vuotias tilavarunkoinen vahvaluustoinen mittasuhteiltaan tyypillinen veteraaniuros. Hyvä vahva pää, jossa hyvät
mittasuhteet. Tummat silmät. Hyvät tiiviit käpälät. Karvapeite ei enää parhaimmillaan. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin
sivulta. Hyvin takaa. Hieman löysät etuliikkeet.
Bernerdalens Desdemona FI17497/09 JUN EH1
Mittasuhteiltaan kaunis vielä hyvin pentumainen ja keskenkasvuinen nuori narttu. Hyvät pään mittasuhteet. Pää saa

vielä vahvistua. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvät tiiviit käpälät. Sopusuhtainen rakenne. Liikkuu ahtaasti takaa ja
löysästi edestä. Hyvä ylälinja. Kantaa häntänsä hyvin.
Lapinlauhan Marttaluise FI50952/09 JUN EH2
Vielä kapearunkoinen 9-kk ikäinen kehitysvaiheessa oleva nuori narttu. Joka antaa tässä vaiheessa hieman ilmavan
yleisvaikutelman. Pää saa kauttaaltaan vahvistua. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Riittävästi kulmautunut
takaa. Liikkuu ahtaasti takaa. Tarvitse aikaa.
Alppitähden Jannamiina FIN57066/08 NUO EH
Selvän sukupuolileiman omaava. Tänään karvansa lähdettäneenä esitetty nuori narttu. Hyvät pään mittasuhteet runkoon
nähden ja sopiva pään vahvuus. Runko tarvitsee aikaa. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvät tiiviit käpälät. Hyvä
ylälinja. Liikkuu hyvällä askeleella. Ei ole näyttelykunnossa.
Alpweiden Face The Winner FIN47460/08 NUO ERI3
Selvän sukupuolileiman omaava. Mittasuhteiltaan tyypillinen vahvaluustoinen narttu. Kokoon nähden hyvä pään
vahvuus ja mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat. Tummat silmät. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvät tiiviit käpälät.
Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Karvapeite vaihtumassa. Ahtaat takaliikkeet. Hyvät etuliikkeet.
Alpweiden Forever Jackpot FIN47463/08 NUO ERI2 PN2 VASERT
Mittasuhteiltaan tyypillinen vahvaluustoinen ja -runkoinen sopusuhtainen nuori narttu. Ikään nähden hyvä pään vahvuus
ja hyvät pään mittasuhteet. Tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvät
tiiviit käpälät. Hyvä ylälinja. Hyvät liikkeet. Kantaa häntänsä hyvin. Hyvät takaliikkeet, hieman löysät etuliikkeet.
Alpweiden Funny Girl FIN47464/08 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Vahvarakenteinen mittasuhteiltaan kaunis, hieman tuhdissa kunnossa esitetty nuori narttu. Hyvät pään mittasuhteet ja
vahvuus. Kauniit silmät. Hyvä runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvät tiiviit käpälät. Hyvä ylälinja. Kantaa häntänsä
hyvin. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvin takaa.
Alpweiden Golden Jackpot FIN61236/08 NUO ERI4
Vahvaluustoinen mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori narttu. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat.
Tyypillinen ilme. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä askeleella.
Hyvin takaa. Hieman löysästi edestä.
Bouncy Buffoon´s Tia Dalma FIN61296/08 NUO EH
Riittäväluustoinen ja -runkoinen nuori narttu. Hieman takakorkeassa vaiheessa. Kokonaisuuteen ja ikään nähden riittävä
pään vahvuus. Hyvin asettuneet korvat. Kauniit silmät. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Runko tarvitsee aikaa.
Hieman jyrkkä lantio. Saisi liikkua tehokkaammin. Liikkuu ahtaasti takaa. Tarvitsee aikaa.
Funatic Oh Whad´Ya Know FIN52816/08 NUO EH
Erittäin vahva narttu joka saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Antaa tässä vaiheessa turhan matalan ja löysän
yleisvaikutelman. Hyvä runko ja tasapainoinen rakenne. Hyvä vahva pää. Silmät voisi olla tummemmat. Pehmeä selkä
ja ranteet. Hyvä pituus sivuliikkeessä mutta löysät liikkeet.
Janipan Saana FIN53611/08 NUO EH
Vahvaluustoinen tilavarunkoinen narttu joka hieman takakorkeassa vaiheessa. Kirsupigmentti saisi olla mustempi ja
silmät tummemmat. Hyvä pään vahvuus. Jyrkkä lantio. Liikkuu ahtaasti takaa, hyvin edestä. Voisi liikkua pidemmällä
askeleella sivusta.
Funatic QT-Ness FIN19168/08 AVO ERI1 PN4
Juuri 2 v täyttänyt. Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Mutta vielä kesken kehityksen oleva.
Kokonaisuuteen nähden riittävä pään vahvuus. Hyvin asettuneet korvat. Melko korostunut otsapenger. Riittävä runko.
Riittävästi kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Hyvä ylälinja. Kantaa häntänsä hyvin. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvin
takaa ja edestä.
Riccarron Noa Noa FIN49102/05 AVO EH2
Tänään hieman kuivassa karvapeitteessä esitetty. Hyvin rakentunut mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Kuono-osa
saisi olla voimakkaampi ja silmät tummemmat. Hyvä runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvin takaa mutta
löysästi edestä. Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Hyvät sivuliikkeet.
Riccarron Hoccus Poccus FIN40909/02 VAL ERI1 PN3
Riittäväluustoinen tilavarunkoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja kaunis sivukuva. Riittävä pään vahvuus. Silmät
saisi olla tummemmat. Hyvä ylälinja. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta, hyvin takaa.

