20100717 MÄNTSÄLÄ K, Elina Haapaniemi
Berndante Hercules-Fun 51552/09 JUN H
10kk vanha, kookas, vankka, vielä hyvin pentumainen uros, joka on hyvin löysä liikkeessä. Hyvä tyyppi. Vahva luusto.
Voimakas pää, jossa liian jyrkästi nouseva kallo. Hyvät silmät & ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Sopiva runko
ikäisekseen. Valkoinen väri nousee hieman korkealle toisessa eturaajassa. Ranskalainen edestä. Peitsaa hyvin mielellään
ja liikkeiden tulee kokonaisuudessaan vakiintua. Tarvitsee aikaa. Erinomainen luonne.
Fonacot’s Judicious Joe 27333/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP
14kk, erittäin hyväntyyppinen, vankka & voimakas juniori. Esitetään kevyessä, mutta hyvin kunnostetussa turkissa.
Erittäin hyvä pää, silmät & ilme. Oikea purenta. Sopiva, vahva luusto. Riittävä lapakulma. Hyvä runko. Erinomaiset
vahvat takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä väritys. Häntä voisi olla hieman paremmin kannettu liikkeessä.
Beneco’s Dumbo 44808/06 AVO ERI1 PU2 VASERT
4-vuotias, vankka, voimakas olemuksinen uros. Erittäin hyvä pää. Keskiruskeat silmät. Kirsupigmentti saisi olla
tummempi. Purenta ok (hammastodistus esitetty). Vahva luusto. Kohtuullinen lapa. Hyvä runko & takakulmaukset.
Liikkuu sivusta hyvin. Hyvä väritys. Erinomainen käytös.
Dolce Amico Fun 14845/09 AVO H
2-vuotta 3kk, voimakas uros. Hyvä tyyppi, mutta hieman löysässä kunnossa. Hyvä pää, silmät & ilme. Oikea purenta.
Riittävän vahva luusto. Etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut. Pehmeä ylälinja. Hyvin kulmautuneet takaraajat.
Hieman pitkä kokonaisuus liikkeessä ja etuliikkeiden tulisi olla huomattavasti paremmat. Olisi edukseen huomattavasti
tiiviimmässä kunnossa.
Av Myreborg Alfa 26074/09 JUN EH1
15kk vanha kovin kevyessä turkissa esitetty ääriviivoiltaan hyvä juniori, jolla on hyvä pää, silmät & ilme. Oikea
purenta. Sopiva luusto, mutta liian suora edestä. Hyvä runko. Sopivasti kulmautuneet takaraajat. Riittävät takaliikkeet,
mutta etuliike jää turhan lyhyeksi. Hyvä väritys. Tarvitsee hieman enemmän itseluottamusta.
Metsäpirtin Catharina 51440/08 NUO H
Lähes 2-vuotias, kookas, vahva, hieman epävarmasti käyttäytyvä nuori narttu, joka esitetään kevyessä karvapeitteessä.
Hyvä kallo, hieman pitkä kuono-osa. Melko runsaasti valkoista väriä päässä. Purenta ok. Hyvä luusto. Hieman suora
edestä. Vankka runko. Hieman niukat takakulmaukset. Takaliike saisi olla tehokkaampi (takaraajoista poistettu
kannukset). Saisi olla hieman feminiinisempi kauttaaltaan.
Plaudite Great Witty 51663/08 NUO EH1
19kk vanha. Hyvä tyyppi. Sopivan feminiininen. Esitetään kevyessä turkissa. Hyvä kallo, mutta kuono-osa saisi olla
hieman vahvempi. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Sopiva luusto. Hyvin rakentunut. Liikkuu sivusta hyvin, mutta
edestä hieman kauhoen. Hyvä väritys.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO H
3-vuotias, hyväntyyppinen, kevyessä turkissa esitetty vankka narttu. Hyvä pään muoto, silmien tulisi olla tummemmat.
Valitettavasti osittainen alapurenta. Riittävä luusto. Tukeva runko. Lapa saisi olla hieman parempi. Riittävät
takakulmaukset. Hieman lyhyt häntä. Hyvät sivuliikkeet, löysät edestä.
Valkeakoivun Emerentia 15305/08 AVO ERI1 PN1 SERT MVA VSP
2,5-vuotias vankka, voimakas narttu. Hyvä tyyppi ja ääriviivat sekä tasapaino. Hyvä pää, jossa otsapenger voisi olla
hieman merkitympi. Hyvät tummat silmät. Oikea purenta. Sopiva luusto. Hieman litteät käpälät. Tasapainoisesti
kulmautunut. Erittäin sujuvat sivuliikkeet, edestä hieman kierteiset. Hyvä väritys.

