20100530 JÄRVENPÄÄ K, Helinä Jürgens-Simberg
Alte Sage Eshu 25421/09 JUN H
Hyvä koko, hyvälinjainen pää, saisi liikkua voimakkaammin. Täytyy olla siistimmät värimerkit, hyvä rintakehän syvyys
ja pituus. Riittävä kaulan pituus. Ranskalaiset etujalat. Liian ahdas takapää. Tarvitsee aikaa kehittyä. Hyvä luonne.
Bernerdalens Emir 25932/09 JUN EH3
Erittäin hyväntyyppinen voimakas uros. raskas maskuliininen pää. Hyvä luusto. Kauniit tummat silmät. Riittävä
rintakehän pituus ja syvyys. Riittävästi kulmautunut. Saisi liikkua voimakkaammin. Hyvä turkin laatu. Liikkeessä ja
seisoessa selkä hieman pehmeä. Kauniisti esitetty.
Black Amiikos Rigobert Redert 44698/09 JUN EH2
Erittäin hyvä tyyppi. Kaunislinjainen pää, kauniit värimerkit. Kauniit tummat silmät. Purenta ok. Hyvä luusto.
Rintakehä saisi olla leveämpi. Hyvä ylälinja. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Turkki on liian laineikas. Hieman liian
pentumainen. Hyvä luonne, tarvitsee vielä aikaa.
Fonacot’s Jumbo Jimmie 27334/09 JUN ERI1 PU2 VASERT
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis ylälinja. Riittävä kaulan pituus. Kauniit tummat silmät. Purenta ok. Kaula saisi olla
pidempi. Riittävät kulmaukset edessä. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus. Hyvä turkin laatu ja luonne.
Berniitan Taika-Nalle 29898/07 AVO ERI2 PU4
Erinomainen tyyppi ja koko. Kauniit sivuliikkeet. Hyvät värimerkit. Maskuliininen pää, purenta ok. Riittävä kaulan
pituus. Hyvän kulmaukset ja selkälinja. Hieman pitkä lantio. Hyvä turkin laatu. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Kauniisti
esitetty.
Bertus Laurens V.’t Rijkenspark 48069/07 AVO EH4
Erittäin hyvä tyyppi. 4v. uros. luusto saisi olla voimakkaampi. Hyvä koko. Haluaisin enemmän etu- ja takakulmauksia.
Hieman lyhyt kaula. Riittävä rintakehän syvyys. Hyvä luonne.
Blumoon Tanzenite V Blackrock AKCWS18117701 AVO ERI1 PU1 SERT MVA VSP
Erinomainen tyyppi. Keskikokoinen. Harmonisesti rakentunut uros. kaunis urosmainen pää. Hyvä korvien asento,
riittävä kaulan pituus, hyvin kannettu häntä. Liikkuu vapaasti. Erinomainen luonne.
Jaarlin Birger 43521/07 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, kaunislinjainen pää, purenta ok, tummat silmät, riittävä kaulan pituus, rintakehä saisi
olla leveämpi. Hieman suora edestä, riittävästi kulmautunut takaa, sivuliikkeet ok, hyvä luonne.
Maroussia Eros-Emporio 10617/06 AVO H
Erittäin hyvä tyyppi & koko, urosmainen pää, purenta ok. Riittävä kaulan pituus, pehmeä selkä, hyvä rintakehän
syvyys. Koira on tällä hetkellä paksu, liikkuu ahtaasti takaa, tarvitsee näyttelykoulutusta. Epäsiistit värimerkit.
Bernario Bvlgari Diesel 58378/07 VAL ERI2
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, kaunislinjainen pää, pitkä kaula, riittävä ylälinja, hieman pitkä lantio. Hyvä rintakehän
syvyys, saisi liikkua voimakkaammin. Hyvä turkin laatu & luonne.
Funatic Roquefort 50216/07 VAL ERI1 PU3
Erinomainen tyyppi, voimakas uros, riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä
luusto, voimakas rintakehä, liikkuu vapaasti, hyvin esitetty.
Dandybern Cherie 18056/09 JUN H
Erittäin hyväntyyppinen. Toivoisin voimakkaamman alaleuan, muuten kaunis feminiininen pää, kauniit silmät, hieman
kevytluustoinen. Riittävästi kulmautunut. Rintakehä saisi olla leveämpi, hyvä ylälinja. Ei näyttelyturkissa.
Mooglen Clementine 46789/09 JUN EH3
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, kaunis feminiininen pää, riittävästi kulmautunut, riittävä rintakehän syvyys ja pituus,
riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja, ei näyttelyturkissa, tarvitsee aikaa.
Shedcape Delina 22909/09 JUN ERI1
Erinomainen tyyppi, kaunis kokonaisuus, kaunislinjainen pää, mutta alaleuka saisi olla vahvempi. Kauniisti
kulmautunut edestä ja takaa. Kauniit sivuliikkeet. Erinomainen luonne.
Shedcape Desira 22907/09 JUN ERI2
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, feminiininen pää, hyvä turkinlaatu, haluaisin siistimmän ylälinjan, kauniit tummat
silmät. Hyvä luusto, liikkuu vapaasti, hyvä luonne.
Bellaffen Estelle 52737/08 NUO EH2
Erinomainen tyyppi, hieman pienikokoinen, kaunislinjainen pää. Kaula saisi olla pidempi, hyvä ylälinja & luusto.
Riittävästi kulmautunut. Hieman epävarma tänään. Tarvitsee näyttelykoulutusta.
Bernario Dreamweaver 25433/09 NUO EH3
Erittäin hyvä tyyppi & koko. Kaunislinjainen pää. Kauniit tummat silmät, rintakehä saisi olla leveämpi, hyvä kaulan
pituus & ylälinja. Koira on liian laiha. Hyvä turkin laatu & luonne.
Black Amiikos Lucrentia Luana 57240/08 NUO ERI1 PN1 SERT ROP
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, kauniit pään linjat. Hyvä korvien asento, kaunis pitkä kaula. Riittävä ylälinja. Kauniit
kulmaukset. Liikkuu vapaasti. Hyvä turkin laatu. Kauniit värimerkit.
Bernarossa Huanita 50837/08 AVO EH2

Erinomainen tyyppi, yli keskikokoinen, kaunislinjainen pää, kauniit tummat silmät, hyvä luusto, löysät kyynärpäät,
riittävät kulmaukset. Liian pitkä lantio. Hyvä turkin laatu.
Bianco-Neri Anniegetyourgun 47614/05 AVO EH1
Erittäin hyväntyyppinen, hyvänkokoinen, riittävä kaulan pituus. Pehmeä selkä. Riittävät kulmaukset. Keskiluustoinen.
Rintakehä saisi olla leveämpi. Hyvä luonne.
Bianco-Neri Firestorm 23822/08 AVO EH3
Erittäin hyväntyypinen, koookas narttu. Kaunis pää, kauniit tummat silmät. Riittävä kaulan pituus. Löysät kyynärpäät.
Keskiluustoinen. Rintakehä saisi olla tilavampi. Hieman pitkä. Hyvät sivuliikkeet & luonne.
Bernario Burberry Diesel 58380/07 VAL ERI3
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Kaunislinjainen pää. Riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja. Kauniisti kulmautunut.
Hyvät sivuliikkeet. Hieman epävarma.
Bernario Adalmina 46893/07 VAL ERI2 PN3
Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen pää, purenta ok, kaunis pitkä kaula. Riittävät kulmaukset. Liikkuu vapaasti, hieman
lihava, hyvä luonne.
Bernarossa Desiderio 25514/07 VAL EH4
Erinomainen tyyppi. Kauniisti rakentunut narttu. Hyvä luusto. Hieman raskas pää, riittävä kaulan pituus, hyvät
kulmaukset. Pehmeä selkä. Koira on lihava. Hyvä luonne.
Szarazpataki Eszaki Feny MET8543/06 VAL ERI1 PN2 VASERT
Erinomainen tyyppi. Hyvinrakentunut. Kaunis feminiininen pää. Mahtava luusto. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. Kaunis
kokonaisuus.
Cei-Cei Ancelina 38986/01 VET ERI1 PN4 ROP-VET
Erinomainen tyyppi. Kaunis pää. Hyvä luusto. Harmonisesti rakentunut. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne.

