20100807 KUOPIO KV, Carlos Fernandez Renau, Espanja
Aso FI54091/09 JUN EH2
Miellyttävä uros. Mittasuhteiltaan ok. Mielestäni pää saisi olla urosmaisempi, silmät ja ilme saisivat olla paremmat.
Tällä hetkellä vielä kapea. Paranee kehittyessään.
Ragdolls Dauntless Dude FI36418 JUN EH1
Miellyttävä uros. Hyvä pää & ilme. Terveet liikkeet, mutta lanne saisi olla hieman lyhyempi ja turkki saisi olla
paremmassa kunnossa.
Goldbear´s Richaed Gere FI11156/09 NUO ERI1 PU3 SERT
Hyvä, urosmainen, erittäin hyvä luusto & massa. Tällä hetkellä hieman ahdas takaa, mutta terve. Miellyttävä tyyppi.
Maroussia Oracle Sign of Amor FI20520/09 NUO EH2
Hyvä uros. Urosmainen, hyvä luusto & kaikin puolin hyvät mittasuhteet. Pää voisi olla hieman parempi & etuliikkeiden
pitää olla myös paremmat. Kaula voisi olla hieman pitempi parempaan kokonaiskuvaan.
Asso V.d. Hausmatt FIN32271/08 AVO EH3
Miellyttävä, urosmainen. Pää on ok. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut. Merkit voisivat olla hieman paremmat
& turkin pitää olla paremmassa kunnossa. Terve ja hyvä uros kaikin puolin.
Merry Mistel´s Sandor FIN39377/06 AVO EH2
Hyvän tyyppinen uros. Pidän sen päästä & tasapainoisuudesta, mutta se on hyvin kapea takaa ja tarvitsee paremman
potkun liikkeeseen.
Shedcape Birger FIN41573/08 AVO ERI1 VASERT
Iso, urosmainen, hyvä tyyppi & hyvät rungon mittasuhteet. Terveet liikkeet, mutta etuliikkeet voisivat olla hieman
paremmat.
Bernandos Aygon FIN42441/06 VAL ERI
Laadukas uros. Pidän sen koosta & rungon mittasuhteista. Terveet liikkeet. Kaula saisi olla parempi parempaan
kokonaiskuvaan.
Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 VAL ERI2 PU2 VACACIB
Pidän hänestä, urosmainen, hyvä pää & erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Merkit voisivat olla hieman paremmat, mutta
valionarvon arvoinen.
Bernarossa Fanalino FIN57599/09 VAL ERI
Erittäin hyvin liikkuva uros. Pää saisi olla hieman parempi ja hieman enemmän massaa. Mutta antaa erittäin hyvän
kokonaiskuvan.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 VAL ERI4
Miellyttävä, urosmainen. Pää voisi olla hieman parempi samoin takaosa. Mutta kaunis tyyppi ja melko terveet liikkeet.
Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 VAL ERI
Miellyttävä, urosmainen. Rotutyypiltään ok. Merkit voisivat olla hieman paremmat. Takaosa saisi olla paremmin
kulmautunut, mutta antaa kokonaiskuvan.
Funatic Roquefort FIN50216/07 VAL ERI
Hyvin liikkuva uros. Pidän sen kokonaiskuvasta. Koko & ilme voisivat olla paremmat.
Goldbear´s Patriot FIN40651/04 VAL ERI3 PU4
Hyvin liikkuva uros. Erittäin miellyttävä tyyppi & rakenne. Pää voisi olla hieman parempi, mutta erittäin miellyttävä
kokonaiskuva.
Life Spring´s Manpower FIN24950/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Miellyttävä, urosmainen. Miellyttävä pää & ilme. Kaikin puolin hyvä rakenne. Terveet liikkeet.
Maglod-Falvi X-Man FI18754/07 VAL ERI
Miellyttävä, tyypillinen uros. Hyvät terveet takaliikkeet. Pää & etuliikkeet voisivat olla hieman paremmat, mutta kaiken
kaikkiaan hyvä tyyppi.
Uj Jezuska Av Lee Armand FIN35273/08 VAL ERI
Miellyttävä uros. Pää voisi olla hieman maskuliinisempi kokoiselleen urokselle. Antaa
liikkeessä miellyttävän kokonaiskuvan, mutta lisäisin tämän kokoiseen hieman lisää massaa .
Maroussia Odysseus-Oensis FIN25347/00 VET ERI1 ROP-VET
Miellyttävä uros. Liikkuu yhä hyvin ikäisekseen. Pää voisi olla urosmaisempi, mutta koira on hyvä rotutyypiltään.
Alpigiano Felice Fiore FI54477/09 JUN EH1
Miellyttävä, narttumainen, joka antaa hyvän kokonaiskuvan liikkeessä. Pään & rungon mittasuhteet ok. Näyttää vielä
hyvin pennulta, mutta sillä on tulevaisuus.
Alpigiano Felice Flaviana FI54478/09 JUN EH3
Miellyttävä narttu, mutta silmät & ilme saisivat olla paremmat. Rungon mittasuhteet ok, liikkeessä pitää asettua
saadakseen paremman ylälinjan & liikkeet.
Av Myreborg Alfa FI26074/09 JUN EH4
Narttumainen, miellyttävä pää & ilme, mutta turkin kunto voisi olla parempi samoin liikkeet voisivat olla paremmat.
Pandemian Cum Bacter FI60677/09 JUN EH2

Narttumainen, pää voisi olla ilmeikkäämpi. Tarvitsee parempaa harjoitusta kehittääkseen liikkeitään.
Aplweiden Funny Girl FIN47464/08 NUO ERI4
Terve narttu. Antaa hyvän kokonaiskuvan liikkeessä. Pää voisi olla narttumaisempi, rotutyypiltään & rungon
mittasuhteiltaan ok .
Alpweiden Golden Jackpot FIN61236/08 NUO ERI3
Miellyttävä, narttumainen. Pää on ok. Ylälinja voisi pysyä paremmin koossa liikkeessä, mutta antaa kokonaiskuvan.
Aurinkomurskyn Angelina FI11246/09 NUO EH
Narttumainen, turkki voisi olla paremmassa kunnossa. Pää voisi olla hieman parempi & liikkeet ovat melko kehnot
tänään. Muuten ok.
Ireen vom Gipfelfeuer FI51488/09 NUO ERI1 PN4 SERT
Elegantti narttu. Hieman korkeat jalat tällä hetkellä. Pidän hänen päästään ja hänellä on hyvin terveet liikkeet. Ajan
kanssa hänestä tulee hyvin kaunis narttu.
Pandemian Af Marmelad FIN47843/08 NUO EH
Miellyttävä narttu. Pää on ok, mutta ylälinja saisi olla parempi ja liikkeet voisivat olla paremmat, etenkin takaliikkeet.
Prinses Arabella v.d. Buut Vrij Hoe NHSB2745316 NUO ERI2
Miellyttävä, narttumainen, joka antaa hyvän kokonaiskuvan liikkeessä vaikkakin etuosa voisi olla hieman parempi.
Mutta pidän hänen rotutyypistään & rungon mittasuhteistaan.
Apoletano´s Yogi´s Sister N09480/06 AVO EH4
Miellyttävä narttu. Ilme voisi olla hieman narttumaisempi & merkit voisivat olla paremmat. Turkki ei ole
parhaimmillaan. Pää voisi olla hieman parempi, mutta rungon mittasuhteet ovat hyvät ja hänellä on terveet liikkeet.
Berndante Esme-Ralda FIN33275/05 AVO EH
Miellyttävä narttu. Silmät & ilme voisivat olla paremmat. Rungon mittasuhteet ok. Ylälinja & turkki voisivat olla
paremmat. Muuten ok.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO EH
Miellyttävä narttu, mutta purenta saisi olla parempi. Pää voisi olla hieman parempi. Jalat voisivat olla hieman
korkeammat parempaan kokonaiskuvaan. Melko terveet liikkeet.
Maroussia Enya-Edelina FIN10620/06 AVO EH3
Miellyttävä narttu. Kaula voisi olla parempi parempaan yleisvaikutelmaan. Pää voisi olla hieman parempi, mutta on
tyypillinen. Ylälinja voisi olla vahvempi liikkeessä. Muuten miellyttävä narttu käsitellä.
Momandan Tiramisu FIN25867/07 AVO ERI2
Tyypillinen narttu. Pidän sen päästä & kaulasta & etuosasta, vain hieman liian matalat jalat, mutta liikkeessä miellyttävä
kokonaiskuva.
Nalacho`n Aloretta Larah FIN40549/08 AVO H
Miellyttävä narttu, joka tarvitsee enemmän harjoittelua asianmukaiseen käsittelyyn.
Shedcape Bodil FIN41571/08 AVO ERI1 VASERT
Miellyttävä, tyypillinen narttu, jolla on terveet liikkeet, miellyttävä pää & hyvät rungon mittasuhteet.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI3 PN3
Hyvä narttu. Ilme voisi olla hieman narttumaisempi & ylälinja voisi säilyä paremmin, mutta ei epäilystäkään laadusta.
Valionarvon arvoinen.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 VAL EH
Miellyttävä narttu, mutta ei ole nyt valioluokan kunnossa. Pitäisi olla parempi pää & enemmän runkoa & turkin laatua
tähän luokkaan.
Berndante Geisha Ciril FIN36292/07 VAL ERI2 PN2 VACACIB
Miellyttävä narttu, hyvä kokonaiskuva liikkeessä. Rungon mittasuhteet ok & miellyttävä pää.
Goldbear´s Qismet FIN16049/07 VAL ERI4
Hyvä, narttumainen. Hyvä pää & kaikin puolin hyvin tasapainoinen.
Ragdolls Ambrosia FIN47435/04 VAL EH
Hyvä narttu. Voisi olla hieman narttumaisempi ilmeeltään. Ylälinja voisi olla parempi, pää voisi olla hieman parempi.
Muuten hyvin miellyttävä.
Zweierteam Montana FIN19594/07 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Elegantti narttu. Antaa hyvän kokonaiskuvan liikkeessä. Mukavan tuntuinen käsitellä.

