20100612 TUURI K, Reia Leikola-Walden
Goldbear´s Toffifee FI53336/09 JUN ERI1 PU4 VASERT
Tasapainoinen 9 kk vanha juniori, jolla miellyttävä lupaava pää, joka on vielä kapea. Riittävä luusto. Tasapainoiset
kulmaukset, ikäisekseen riittävä runko. Liikkuu vielä löysästi edestä, mutta hyvin takaa hyvällä askelmitalla. Lupaava
turkki, hyvä väritys, erinomainen luonne.
Lipasun Luckyman FI38109/09 JUN ERI2
Hyvän kokoinen, vahva juniori, jolla lupaava oikealinjainen pää, joka vielä hieman kapea. Sopiva luusto, tasapainoiset
kulmaukset ja hyvin kehittynyt runko. Liikkuu hyvin edestä, vielä ahtaasti takaa. Sujuvat sivuliikkeet. Hieman avoin
turkki. Iloinen luonne, hyvä väritys.
Bandolero´s Alma De Bandido FIN51300/08 NUO EH2
Vahva juniori uros, joka jännittää hieman käsittelyä. Voimakas pää, jossa turhan paljon stoppia. Erinomainen luusto,
tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti, erinomaisella askelmitalla. Turkki ei tänään parhaassa kunnossa,
kovin kuiva. Hyvä väritys.
Bandolero´s Awesome Maradona FIN51301/08 NUO EH3
Sopivan kokoinen vahva uros. Hyvin voimakas päätyyppi, turhan paljon stoppia ja kalloa. Vahva luusto, riittävästi
kulmautuneet raajat. Liikkuu vielä löysästi ja varpaat sisäänpäin edestä, hyvin sivulta. Tilava runko. Väritys tänään
vivahtaa turhan paljon ruskeaan. Hyvä luonne.
Pandemian Af Trolltrumm FIN47851/08 NUO EH1
Sopivan kokoinen uros, jolla erittäin kaunisilmeinen pää, aavistus turhan paljon stoppia. Riittävä luusto ja runko sekä
kulmaukset. Liikkuu hieman kapeasti edestä, riittävällä askelmitalla. Esitetään tänään bikinikunnossa. Miellyttävä
luonne ja esiintyminen.
Alpigiano Diletto Dorian FIN16902/08 AVO H
Keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros, jolla turhan voimakas ja korkea kallo-osa. Riittävä luusto. Alapurenta.
Riittävät kulmaukset ja runko. Liikkuu kovin leveästi edestä, sivusta hyvällä askelmitalla. Ylpeä hännästään. Tänään ei
parhaassa turkissaan. Nokiset tan-merkit.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 AVO ERI1 PU3 SERT
Hyvänkokoinen vahva uros. Miellyttäväilmeinen, oikean mallinen pää. Hyvä kaula ja ylälinja sekä mittasuhteet. Hyvä
luusto ja runko. Eturinta saa vielä kehittyä Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, vielä löysästi edestä.
Erinomainen turkki ja väritys. Hyvä luonne.
Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI2 PU2
Hyvän kokoinen, voimakas uros, jolla vahva päätyyppi. Hieman leveä kallo. Erinomainen luusto ja runko.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelmitalla, leveästi ja löysästi edestä. Hyvä väritys ja luonne.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 VAL ERI1 PU1 ROP RYP2
Keskikokoinen uros. Miellyttävä pää ja ilme. Sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen runko. Liikkuu
erittäin hyvällä askelmitalla. Kauniit mittasuhteet. Erinomainen turkki, väritys ja luonne.
Bernarossa Il Diiva FI36987/09 JUN ERI1
Hyvin kehittynyt, tasapainoinen, hyvin liikkuva juniori, jolla kaunisilmeinen, miellyttävä pää. Riittävä luusto, hyvin
kehittynyt runko. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu vielä löysästi edestä. Hyvin sivusta. Iloinen luonne, hyvä turkki ja
väri.
Bom Bom´s Bombay FI43366/09 JUN EH3
Mittasuhteiltaan oikea, keskikokoinen keskivahva juniori. Miellyttävä, vielä hieman kapea pää. Vielä hieman kapea
edestä. Riittävä luusto ja runko. Liikkuu vielä kapeasti edestä ja takaa, riittävällä askelmitalla. Riittävä turkki, hyvä
väri ja luonne.
Goldbear´s Tia Maria FI53333/09 JUN EH2
Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva juniori. Viehättävä, vielä kapea pää. Toivoisin paremman pigmentin suuhun.
Riittävä luusto, vielä kapea kauttaaltaan. Liikkuu edestä löysästi, askelmitta voisi olla parempi. Turhan ylpeä
hännästään. Hyvä luonne, väri ja turkki.
Ridon Hennet Galerie Noemie FI59338/09 JUN EH4
Keskivahva, hyvän kokoinen narttu, jolla miellyttävä pää ja ilme. Hieman lyhyt kaula, riittävä luusto. Hyvin kehittynyt
runko. Riittävät kulmaukset edessä. Liikkuu edestä hieman kapeasti. Askelmitta voisi olla parempi. Hyvä turkki ja
väritys ja luonne.
Plaudite Great Whisper FIN51662/08 NUO H
Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva narttu. Oikeat pään linjat, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi. Riittävästi
kulmautunut etuosa. Hyvä runko, hieman niukat takakulmaukset. Saisi liikkua vapaammin ja tehokkaammin
pidemmällä askelmitalla. Ylpeä hännästään. Hyvä väri, turkki ja luonne.
Bernarossa Gazzella FIN35203/08 AVO ERI1 PN2 SERT MVA
Tasapainoinen, vahva, mittasuhteiltaan oikea narttu. Viehättävä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Vahva
luusto ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja löysästi takaa riittävällä askelmitalla.
Erinomainen turkki, luonne ja väritys.

Bernarossa Gemma FIN35204/08 AVO ERI4
Tasapainoinen, mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto
kokoisekseen. Hieman suora olkavarsi. Erinomainen runko ja riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu riittävällä
askelmitalla, vielä hieman kapeasti takaa. Hyvä väri, kaunis turkki, erinomainen luonne.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 AVO EH
Hyvän kokoinen, sopivan vahva narttu, jolla miellyttäväilmeinen pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto, toivoisin
paremmin kulmautuneemman etuosan, täyteläisemmän eturinnan ja syvemmän rintakehän. Liikkuu sujuvasti hyvällä
askelmitalla. Hyvä väri, turkki ja luonne.
Ronetta´s Ambrosia FIN24444/08 AVO ERI2 PN4 VASERT
Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva narttu. Miellyttävä pää, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi. Seisoo hyvin
raajoillaan. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko. Liikkuu hieman kapeasti takaa, sivusta sujuvasti erinomaisella
askelmitalla. Hieman niukat värimerkit päässä. Hyvä turkki, erinomainen luonne j a esiintyminen.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 AVO ERI3
Sopivan kokoinen ja – vahvuinen, mittasuhteiltaan oikea narttu. Miellyttävä pää, aavistuksen turhan pyöreät silmät.
Hyvä luusto ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hieman varvasahtaasti edestä, riittävällä askelmitalla sivusta.
Hyvä väri, turkki ja luonne.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 VAL ERI2
Hyvän kokoinen, miellyttäväpäinen oikealinjainen narttu. Sopiva luusto, runko ja kulmaukset. Aavistuksen pitkä
lanneosa. Liikkuu hieman kapeasti takaa, sujuvasti sivulta. Hyvä turkki, väri ja luonne.
Goldbear´s Qismet FIN16049/07 VAL ERI1 PN1 VSP
Tanakka, raajoillaan hyvin seisova narttu, jolla miellyttävä pää, melko voimakas stoppi. Erinomainen luusto ja runko.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja varvasahtaasti edestä, voimakkaat sivuliikkeet.
Erinomaisesti kunnostettu, kaunis väri, erinomainen luonne ja esiintyminen.
Riccarron Madam Tosca FIN25734/04 VAL ERI3
Tasapainoinen 6-vuotias narttu, jolla miellyttävä pää. Silmät saisivat olla tummemmat. Seisoo hyvin raajoillaan.
Tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen runko. Liikkuu hieman varvasahtaasti takaa, riittävällä askelmitalla sivusta.
Hyvä turkki, luonne ja väri.
Momandan Peggy Sue FIN23375/02 VET ERI1 PN3 ROP-VET
Hyväkuntoinen, reipas veteraani. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä koko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu
lennokkaasti hyvällä askelmitalla. Hyvä luonne, turkki ja väri.

