20102208 HEINOLA K, Tanya Ahlman-Stockmari
Bernarossa Jetro FI59559/09 JUN ERI1
Vahva maskuliininen uros. Oikeat rungon mittasuhteet. Vahva kallo-osa. vaaleat silmät. Hieman lika löysiä huulia. Ilme
voisi olla lempeämpi. Hyvin rakentunut edestä. Tilava runko. polvikulmaus saisi olla voimakkaampi. Hyvä turkki ja
värimerkit. Hyvät ranteet ja käpälät. Liikkeiden tulee takaa vakiintua. Ylälinjassa pentumaista pehmeyttä. Hyvä häntä.
Bernarossa Junior Frodo FI59561/09 JUN EVA
Vahva maskuliininen uros, jolla riittävä raajakorkeus. Vahva kallo-osa. Vaaleat silmät. Voimakas otsapenger. Riittävä
kaulan pituus. Etuosa vielä kauttaaltaan kehittymätön ja taipumusta kääntää eturaajojaan ulospäin. Tilava runko,
pehmeyttä ylälinjassa. Hyvät värimerkit. Valitettavasti ei anna tuomarin käsitellä itseään, joten palkintosija määräytyä
tästä. Liikkeiden tulee vakiintua.
Bernarossa Juventus FI5956/09 JUN H
Hieman matalaraajaisen yleisvaikutelman antava uros, toivoisin tasapainoisemman ylälinjan. Selvä otsapenger, mutta
kallon tulee vielä leventyä. Vaaleat silmät. Ilme voisi olla lempeämpi. Kevyehkö kuono-osa, lyhyt kaula. Hyvä
rintakehä. Niukasti kulmautunut edestä. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvä karvapeite. Tarvitsee lisää
itseluottamusta. Liikkuu ahtaasti takaa, ulkokierteisesti edestä.
Bom Bom’s Bourbon FI43364/09 JUN H
Oikean raajakorkeuden omaava, hyvän kokoinen uros. Kookkaat korvat. Pään tulee kehittyä iän myötä. Ilme saisi olla
lempeämpi. Lyhyt rintakehä. Niukasti kulmautunut edestä. Kauttaaltaan vielä kapealinjainen kokonaisuus. Hyvin
kulmautuneet takaraajat. Hyvä väri ja karvapeite. Erinomainen käytös. Liikkeiden tulee huomattavasti kehittyä.
Sweierteam Quercus FIN44805/09 JUN EH2
Oikeat rungon mittasuhteet omaava, tänään melko turkiton uros. Erinomainen, vahva kallo-osa. Hieman vaaleat silmät.
Oikea kaulan pituus. Aavistus löysiä huulia. Kokoon sopiva raajaluusto. Riittävä rintakehän pituus. Tasapainoiset
kulmaukset edessä ja takana. Hieman liian korkea häntä liikkeessä. Vähän matala kinner. Liikkuu oikealla
ulottuvuudella.
Alte Sage Eather FI25424/09 NUO ERI1 VASERT
Oikeankokoinen. Hyvät rungon mittasuhteet. Vahva uroksen pää, jossa oikea ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Tilava runko, erinomainen rintakehä. Oikea kaulan pituus. Hyvät värimerkit. Hyvin rakentunut takaosa. Leveäreisi.
Miellyttävä käytös. hieman ulkokierteiset ja epävakaat liikkeet.
Bendoran Bastiandenzel FIN54995/08 NUO EH2
Oikeat rungon mittasuhteet omaava vahva maskuliininen uros. Hyvä kallo-osa, selvä otsapenger. Vaaleat silmät. Liikaa
löysiä huulia. Erinomainen rintakehä. Toivoisin tiiviimmän etuosan. Seisoo ulkonevin kyynärvarsin edestä. Tumma tanväritys. Oikealaatuinen karvapeite. Miellyttävä käytös. Valitettavasti eturaajojen liike on kovin epävakaa. Palkintosija
putoaa tästä syystä.
Bendoran Berwooddenzel FIN54993/08 NUO HYL
Tässä kehitysvaiheessa hieman kevytrunkoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä kallo-osa. Ala-kulmahampailla
saisi olla enemmän tilaa ja osa ala-etuhampaista selvästi alapurennassa. Toivoisin lisää kulmauksia eteen. Riittävä
rintakehän pituus. Hyvin rakentunut takaosa. Hyvät värimerkit. Eturinta saisi olla korostuneempi yhdensuuntaiset
etuliikkeet. Palkinto määräytyy purennasta.
Bernarossa Havana FIN50832/08 NUO EH3
Oikean raajakorkeuden omaava, litteärunkoinen uros. Hyvä kaulan pituus. Erinomainen kallo-osa. Hieman pitkä kuonoosa. Kokoon sopiva raajaluusto. Puutteellinen eturinta. Polvikulmaus saisi olla selkeämpi. Ei tänään parhaassa
karvapeitteessä. Liian korea kinner. Hyvä käytös. Tasapainoiset liikkeet. Valitettavasti karvapeite tänään puutteellinen.
Bernarossa Io FIN984/09 NUO H
Vielä kovin pentumaisen yleisvaikutelman antava nuori uros. Otsapenger saisi olla selkeämpi. Oikea kaulan pituus.
Kevyt kuono-osa. Niukasti kulmautunut edestä ja kääntää voimakkaasti eturaajojaan ulospäin. Lyhyt rintakehä.
Puutteellinen eturinta. Hyvä väritys ja karvapeitteen laatu. turhan korkea kinner. Miellyttävä käytös. Hyvä häntä. Kovin
epävakaat liikkeet tässä vaiheessa.
Zweierteam Oxalis FIN60373/08 NUO H
Erinomaisen kokoinen. Oikeat rungon mittasuhteet omaava uros. Vahva kaula. Hyvä kallo-osa. Pään väritys saisi olla
parempi. Hyvä eturinta. Lyhyt rintakehä. Vahva raajaluusto, mutta ranteissa saisi olla enemmän joustoa. Ei tänään
parhaassa karvapeitteessä. Kinnerahdas takaa seistessään. Liian korkea häntä liikkeessä. Hyvä, leveä reisi, hyvä
lihaskunto. Hyvä ryhti.
Janipan Tuukka FIN52683/08 AVO H
Riittävän raajakorkeuden omaava pienehkö uros, jolle toivoisin selkeämmän sukupuolileiman. oikeat pään mittasuhteet.
Rodunomainen kaunis ilme. Lyhyt kaula. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. kokoon sopiva runko- ja
raajaluusto. Karvapeite saisi olla laadullisesti parempi, samoin kuin liian ruskeansävyinen väritys runkoturkissa. Hyvä
häntä. Miellyttävä käytös. Palkintosija määräytyy sukupuolileimasta ja värityksestä.
Pandemian Af Trolltrumm FIN47851/08 AVO H
Pienehkö uros, jolla saisi olla vielä selkeämpi sukupuolileima. Lyhyt kaula. Liikaa löysiä huulia. Lyhyt

rintakehä.Toivoisin lisää kulmauksia eteen ja taakse. Hyvä väri, mutta ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Miellyttävä
käytös. Liikkuu ulkokierteisesti edestä, oikea ulottuvuus sivuliikkeessä. Esiintyy hyvin
Zweirteam Juniperus FIN30260/05 AVO H
Vahva, vankka hieman matalaraajainen uros. Voimakas kallo-osa. Lyhyt kaula. Pään väritys saisi olla parempi.
Voimakas runko. Hyvin rakentunut takaosa, leveä reisi. Hyvät ranteet ja käpälät. Hieman vaaleat silmät. Rauhallinen
käytös. Toivoisin enemmän linjoja kokonaiskuvaa. Turhan korkealla kannettu häntä liikkeessä. Esiintyy hyvin.
Zweierteam Napellus FIN51019/07 AVO ERI1 PU3 SERT MVA
Aivan upea uros. Mahtava sukupuolileima. Erinomainen pää. Oikeat rungon mittasuhteet. Oikea kaulanpituus. Aivan
upea eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Vahva, matala kinner. Juuri oikeanlainen pitkä rintakehä. Hyvä väri. Oikea
jalouden ja voiman suhde oikea ylälinja liikkeessä.
Janipan Fantom FIN36670/05 VAL ERI3 PU4
Tasapainoinen uros. Oikeanlainen pää. Riittävä kaulan pituus. Hyvin rakentunut edestä. Hyvä runko- ja raajaluusto.
Erinomaisesti rakentunut takaosa. Vahva, matala kinner. Hyvä karvapeite ja hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös.
Liikkuu hyvin takaa. Hieman epävakaat etuliikkeet.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 VAL ERI4
Miellyttäväkäytöksinen, hyvän kokoinen uros. Oikeat pään mittasuhteet. Riittävä eturinta, vahva raajaluusto. Hieman
lyhyt rintakehä. Ei parhaassa karvapeitteessä, mutta väritys oikea. Toivoisin hieman lisää pyöreyttä runkoon. Hyvä
häntä. Liikkuu tasapainoisesti sivulta.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 VAL ERI
Seistessä oikeat rungon mittasuhteet omaava uros. Selvä sukupuolileima. Voimakas kallo-osa. Hieman vaaleat silmät.
Riittävä eturinta. Erinomainen raajaluusto. Lanneosa saisi olla lyhyempi ja rintakehä pidempi. Erinomainen, matala
kinner. Hyvät värimerkit ja karvapeite. Hyvä häntä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa.
Uj Jezuska Av Lee Armand FIN35273/08 VAL ERI1 PU1 ROP
Oikeat rungon mittasuhteet omaava , oikeankokoinen uros. Selvä sukupuolileima. Erinomaisesti kannetut korvat.
Hieman vaaleat silmät. Hyvä otsapenger. Ideaali eturinta ja etukulmaukset täysin oikeissa kohdissa. Pitkä rintakehä.
Leveä reisi. Vahva, voimakas takaosa. Hyvät värimerkit. Hyvä lihaskunto. Liikkuu hyvin sivulta.
Zweierteam krameris FIN31951/05 VAL ERI2 PU2
Kaunislinjainen, upeassa karvapeitteessä oleva uros. Erinomainen runkoturkin väri. Oikean kokoiset, hyvin sijoittuneet
korvat. Rodunomainen ilme. erinomainen runko. Riittävä raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Vahva, matala kinner.
Hyvä lihaskunto ja häntä. Liikkuu hyvin.
Goldbear’s Tia Maria FI53333/09 JUN EH2
Erinomaista kokoa oleva, oikeat rungonmittasuhteet omaava narttu. Hyvä ilmeinen pää. Oikea kaulan pituus. Kevyt
raajaluusto. Rintakehä saisi olla pidempi. Hyvät värimerkit. Hieman liian pehmeät ranteet. Miellyttävä käytös. Hieman
turhan korkea häntä liikkeessä, oikea ulottuvuus sivuliikkeessä.
Zweierteam Qulmaria FIN4406/09 JUN ERI1
Femininiininen kokonaisuus, erinomainen kallo-osa ja ilme. Hieman vaaleat silmät. Oikea kaula pituus. Etuosan tulee
vielä tiivistyä iän myötä. Riittävä rintakehän pituus. Kokoon sopiva raajaluusto. Hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös.
Liikkuu hyvin takaa. Oikea hännänkanto liikkeessä.
Ireen Vom Gipfelfeuer FIN51488/09 NUO ERI1 PN3 VASERT
Erinomaiset rungon mittasuhteet omaava, hyvän kokoinen narttu. oikea ilmeinen pää. Erinomainen huuli pigmentti.
Kaunis kaula. Erinomainen raajaluusto. Hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Oikealaatuinen karvapeite, ei tänään
parhain. hyvät ranteet ja käpälät. Erinomaiset liikkeet. Oikea ylälinja ja hännänkanto liikkeessä.
Kenda Von Wiesmadern FI17698/09 NUO H
Narttumainen kokonaisuus. Toivoisin hieman lisää raajakorkeutta. Kookkaat korvat. Kauttaaltaan hieman
kapealinjainen pää. Vaaleat silmät. Riittävä eturinta. Lanneosa saisi olla lyhyempi. Oikealaatuinen karvapeite. Vaalea
tan-väri. Erinomainen käytös. Seistessä hieman takakorkea. Hieman jyrkkä lantio. Etuliikkeiden tulee vakiintua.
Africanlilja FIN46858/07 AVO H
Hyvän kokoinen. Oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu. Vahva kaula. Hyvä kallo-osa. Vaaleat silmät, mutta oikea
ilme. Toivoisin korostuneemman eturinnan. Hyvä runko- ja raajaluusto. Hieman tottumaton käsittelyyn. Erinomainen
karvapeite. Turhan korkea häntä liikkeessä. Valitettavasti tämä narttu liikkuu kovin voimattomasti ja kinnerahtaasti
takaa ja ulkokierteisesti edestä, palkintosija tästä syystä.
Berlida Batilda FIN34941/07 AVO EH
Ujostelevasti käyttäytyvä hyvän kokoinen narttu. Kapealinjainen pää ja ilme saisi olla lempeämpi. Kovin vaaleat silmät.
Vahva raajaluusto. Hyvät värimerkit. Niukka polvikulmaus. Toivoisin korostuneemman eturinnan. Hieman takakorkea
liikkeissä, oikea ulottuvuus sivuliikkeessä.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 AVO ERI2 PN4
Kaunislinjainen, erinomaiset rungon mittasuhteet omaava narttu. Oikea ylälinja ja kaulan pituus. Hyvä ilmeinen pää.
Tasapainoiset kulmaukset. Rintakehä saisi olla pidempi. Ihastuttava sukupuolileima. Liikkuu hyvin. Hyvä häntä.
Berndate Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO EH3
Rungon mittasuhteiltaan hieman matalaraajainen narttu. Oikea kaulan pituus. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä,

vahva eturinta. Voimakas runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyväksyttävä purenta. Leveä reisi. Ei saa lisää jykevöityä.
rauhallinen käytös. Tänään hieman pehmeyttä ranteissa. Liikkuu tänään kovin ulkokierteisesti edestä.
Berniitan Taika-Taika-Tuu FIN29901/07 AVO EH4
Yleisvaikutelmaltaan hieman urosmainen narttu, erityisesti ilmeen osalta. Vaaleat, pyöreät silmät. vahva kaula. Kääntää
etutassujaan ulospäin. Tilava runko. Lanneosa saisi olla lyhyempi. Hyvin rakentunut takaa. Erinomainen karvapeite.
Toivoisin hieman kootummat käpälät. Saisi olla itsevarmempi. pehmeyttä ylälinjassa. Hieman epävakaat etuliikkeet.
Funatic Riesling FIN50218/07 AVO H
Hyvän kokoinen narttu oikealla rungon mittasuhteilla. Kapealinjainen pää. Toivoisin lempeämmän ilmeen Puutteellinen
eturinta. Riittävä rintakehän pituus. EI tänään parhaassa karvapeitteessä. Rodunomainen kiilto karvapeitteestä puuttuu.
Riittävän leveä reisi. Hyvä häntä. Riittävä ulottuvuus sivuliikkeessä.
Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO H
Vankkarunkoinen narttu. Toivoisin tiiviimmän ylälinjan. Oikea kaulan pituus. Hyvä ilme. Ranneosa saisi olla lyhyempi.
Riittävä raajaluusto. Niukat etukulmaukset. Turhan laineikas ja hieman karkea karvapeite. Miellyttävä käytös.
Epävakaat liikkeet, saisi olla tiivimmässä kunnossa.
Zweierteam Japonica FIN30263/05 AVO ERI1 PN1 SERT VSP
Femininiininen kokonaisuus. Riittävä raajakorkeus. Oikea ilmeinen pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä, vahva kuonoosa. Tilava runko. Tasapainoiset kulmaukset. Vahva raajaluusto. Hyvät värimerkit. Hieman korkea häntä liikkeessä,
säilyttää ylälinjansa liikkeessä. Liikkuu hyvin.
Alte Sage Akorina Furzwei FIN20199/03 VAL ERI1 PN2
Narttumainen kokonaisuus. Riittävä raajakorkeus. Hyvä pää ja ilme. Oikea kaulan pituus. hyvä eturinta. Kokoon sopiva
runko- ja raajaluusto. Kaunis väritys. Liian jyrkkä kinner. erinomaiset takaliikkeet, kaunis häntä liikkeessä.
Bernarossa Desiderio FIN 25514/07 VAL EH4
Oikean raajakorkeuden omaava, ei tänään parhaassa karvapeitteessä esiintyvä narttu. Toivoisin narttumaisemman ja
lempeämmän ilmeen. Kevyt alaleuka, vaaleat silmät. Niukasti kulmautunut edestä ja kääntää raajojaan ulospäin. Oikein
rakentunut takaosa. Hieman liian jyrkkä lantio. Hyvä, leveä reisi. Hieman korkea häntä liikkeessä. Epävakaat
etuliikkeet. Esiintyy hyvin.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAAL ERI2
Vahvarunkoinen, kaunislinjainen narttu. Oikea raajakorkeus. Hieman pitkä lanneosaltaan. Oikea ilmeinen pää. Hieman
vaaleat silmät. Hyvin rakentunut ja kulmautunut edestä. Kookkaat korvat. tilava runko. Vahva, jäntevä takaosa.
Erinomainen karvapeite. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Oikea ulottuvuus sivuliikkeessä.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 VAL H
Ei tänään parhaassa karvapeitteessä esiintyvä narttu. Oikeat rungon mittasuhteet. Kapealinjainen pää, jossa saisi olla
lempeämpi ja rodunomaisempi ilme. Puutteellinen otsapenger. Riittävä raajaluusto. Riittävä rintakehä. Hyvin
rakentunut takaosa. Takaraajojen osalta jyrkkä lantio, pysty häntä. Miellyttävä käytös. korkea häntä liikkeessä, riittävä
ulottuvuus sivuliikkeessä. Palkintosija putoaa pään puutteiden vuoksi.
Zweierteam Ixora FIN 39830/04 VAL ERI3
tilavarunkoinen hieman matalaraajainen narttu. Hyvä ilme. Riittävä kaulan pituus. Vahva eturinta. Hyvä raajaluusto.
Erinomaiset värimerkit. Turhan laineikas karvapeite. Erinomainen leveä reisi. Liikkuu hyvin takaa. hyvä häntä. Ei saa
lisää jykevöityä.
Momandan Peggy Sue FIN 23375/02 VET EH1
Pitkärunkoinen, vahvarakenteinen veteraani narttu. Kapea pää, jossa saisi olla korostuneempi otsapenger. Vaaleat
silmät. Hyvä raajaluusto ja eturinta. Kauniit värimerkit. Miellyttävä käytös. Ei saa lisää jykevöityä ja saada lisää
raskautta runkoon. Hyvä häntä. Pehmeyttä ylälinjassa.

