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Alte Sage Eshu 25421/09 JUN H
Maskuliininen uros. Hyvä koko. Hyvä pää ja ilme. Tummat silmät. Oikea purenta. Riittävä kaula. Tulee kehittyä ja kokoonsa nähden saada lisää
syvyyttä rintakehään. Seisoo ranskalaisittain. Liikkuu edestä löysästi ja kinnerahtaasti takaa. Luusto voisi olla vahvempi. Hyvin hoidettu.
Erinomainen lihaksisto. Mukava luonne.
Momandan Uncle Scrooge 21169/09 JUN ERI1 VASERT
Urosmainen ilmeikäs kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Hyvä purenta ja leuat. Hyvä kaula. Vahva selkä. Runko hyvin kehittynyt ikäisekseen. Ihana
rintakehän syvyys. Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu hyvin sivusta, tarvitsee kiinteytyä edestä. Voisi olla tummempi tan-väri. Hyvin hoidettu.
Zweierteam Quercus 44805/09 JUN EH2
Hyvänkokoinen maskuliininen uros. Hyvä pää ja ilme. Aavistuksen suuret korvat. Kaunis kaula, vahva selkä. Tarvitsee aikaa saadakseen massaa
runkoonsa, sekä syvyyttä ja leveyttä. Riittävät kulmaukset edestä ja takaa. Liikkuu hyvin sivusta. Hyvin esitetty.
Alte Sage Ether 25424/09 NUO EH3
Urosmainen kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvämuotoiset leuat. Kauniit tummat silmät. Riittävästi kulmautunut edestä. Tarvitsee
aikaa, jotta rintakehän leveys ja syvyys kehittyisi. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, mutta vielä löysästi takaa. Ihana luonne.
Bernerdalens Emir 25932/09 NUO EH2
Erinomaisen kokoinen uros. Kaunis pää, jonka tarvitsee vielä täyttyä silmien alta. Kaunis kaula, selkälinja. Hyvämuotoinen rinta ikäisekseen.
Erinomainen luusto. Hyvät kulmaukset edessä, niukat takana. Liikkuu hyvin sivusta, vielä löysästi ja epävakaasti edestä. Voisi olla suorempi
hammasrivi. Mukavasti esitetty. Ihana luonne.
Fonacot’s Judicious Joe 27333/09 NUO ERI1 PU4 SERT
Erinomaisen tyyppinen uros. Rodunomainen ilmeikäs pää. Oikea purenta. Kaunis kaula ja selkälinja. Ihan runko ikäisekseen. Erittäin hyvä luusto ja
tassut. Liikkuu hyvin sivusta. Tarvitsee vielä kiinteytyä edestä. Esitetään erinomaisessa kunnossa.
Berniitan Taika-Nalle 29898/07 AVO EH1
Kaunis pää, jossa uroksen leima. Hyvä purenta. Hiukan haalea pigmentti kuonossa. Hyvä kaula. Vakaa selkä. Riittävä runko kokoon nähden. Niukasti
kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu hyvin sivusta, ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Ihana hyvä lihaksisto. Erittäin hyvä turkki. Miellyttävä
luonne.
Berondan Albin 50809/08 AVO EH4
Maskuliininen uros. Ihana pää, hyvä ilme. Hyvä purenta. Lyhyt kaula. Niukasti kulmautunut edestä. Erinomainen rungon pituus. Riittävä runko
kokoon nähden. Hyvät kulmaukset takana. Liikkuu riittävän pituisella askeleella sivusta, mutta löysästi edestä. Ihana turkki. Hyvät värimerkit.
Doremis Wonder Waldemar Brad 44934/06 AVO EH3
Pienikokoinen uros. Hyvä pää. Voimakas otsapenger. Hyvämuotoiset tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula. Hiukan laskenut selkä seistessä.
Riittävä runko kokoon nähden. Hyvä luusto. Heikot välikämmenet. Liikkuu ok sivusta, löysästi edestä. Ihana luonne. Hyvä lihaksisto.
Pandemian Af Trolltrum 47851/08 AVO EH2
Ihanan kokoinen uros. Kaunis pää ja ilme. Oikea purenta. Ihana kaula ja selkälinja. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen rungoltaan ja massaltaan,
leveydessä ja syvyydessä. Liikkuu ihanasti sivusta, vielä hiukan löysästi edestä. Ihana lihaksisto. Miellyttävä luonne.
Zweierteam Napellus 51019/07 VAL ERI3 PU3
Voimakas uros, mukavan mallinen. Ihana pää ja hyvä ilme. Oikea purenta. Kaunis kaula ja selkälinja. Massava runko, hyvä syvyys. Ihan luusto ja
tassut. Liikkuu hyvin sivulta, mutta hiukan löysästi edestä. Voisi olla enemmän kinnerkulmaa. Hyvin esitetty. Ihana lihaksisto.
Bernarossa Girandola 35202/08 VAL EH
Ihanan kokoinen uros. Kaunis pää. Voisi olla täyttyneempi silmien alta. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvät mittasuhteet korkeus/pituus. Tarvitsee vielä
aikaa saadakseen syvyyttä rintakehään. Liikkuu hyvin sivusta, mutta löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Esitetään erinomaisessa kunnossa. Hyvä
lihaksisto. Ihana luonne.
Funatic Roquefort 50216/07 VAL ERI2 PU2 VACACIB
Ihanan mallinen. Urosmainen kokonaisuus. Kaunis pää. Voisi olla vahvempi ?. Hyvä purenta ja leuat. Kaunis kaula. Voimakas runko. Ihana luusto.
Liikkuu hyvin sivusta, erittäin hyvä luusto, tassut ja värimerkit.
Riccarron Pinocchio 25404/06 VAL ERI1 PU1 ROP
Vaikuttava erinomaisen tyyppinen uros. Ihastuttava pää ja ilme. Erinomainen kaula. Hyvärunkoinen ja tasapainoinen. Voimakas kokonaisuus.
Liikkuu hyvin sivusta. Kivasti esitetty erinomaisessa kunnossa.
Uj Jezuska av LeeArmand 35273/08 VAL ERI
Hyvä kallo. Kuono voisi olla voimakkaampi. Aavistuksen suuret silmät. Kaunis kaula. Vakaa selkä. Hyvä runko kokoon nähden. Riittävä luusto.
Liikkuu hyvin sivusta, edestä ja takaa. Hyvä lihaksisto. Hyvin esitetty. Aavistuksen heikot välikämmenet.
Zweierteam Krameris 31951/05 VAL ERI4
Ihana pää ja rotyypillinen ilme. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula ja selkälinja. Voimakas runko, jossa ihana syvyys. Liikkuu riittävällä
askelpituudella, voisi olla enemmän luustoa kokoon nähden. Esitetään erinomaisessa kunnossa.
Zweierteam Grandis 42163/02 VET EH1
Pienikokoinen uros. Kuonopigmentti voisi olla parempi. Riittävä kaula. Voimakas runko. Liikkuu riittävällä askelpituudella sivusta. Hyvät
mittasuhteet korkeus/pituus. Voisi olla parempi kinnerkulma. Esitetään erinomaisessa kunnossa.
Berondan Belicia 60526/09 JUN ERI1
Söpö mukavan mallinen juniorinarttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvä purenta ja leuat. Keskipituinen kaula. Vakaa selkä. Liikkuu hyvin sivusta. Hyvä
rungon syvyys ikään nähden. Keskivahva luusto. Hyvin hoidettu ja esitetty.
Rival Attraction’s Ruthless Romy 59176/09 JUN EH2
10kk, nuori ja pentumainen. Narttumainen pää, jossa voisi olla voimakkaampi kuono-osa. Aavistuksen vaaleat silmät. Hyvä kaula. Vakaa selkä.
Riittävät kulmaukset edessä, niukat takaa. Liikkuu hyvin sivusta, mutta löysästi ja epävakaasti edestä. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Hyvin hoidettu.
Zweierteam Qulmaria 44806/09 JUN EH3
Pentumainen juniorinarttu, joka tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Voimakas, mutta silti narttumainen kallo. Hiukan suuret korvat. Kauniit, tummat,
hyvämuotoiset silmät. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Liikkuu hyvin sivulta. Tarvitsee voimakkaamman luuston ja enemmän kinnerkulmaa. Mukavasti
esitetty. Esitetään hyvässä kunnossa.
Av Myreborg Alfa 26074/09 NUO EH2
Suloinen pää ja ilme. Kauniit tummat silmät. Leikkaava purenta. Riittävä kaula. Vielä nuori rungoltaan ja tarvitsee kehittyä ja saada lisää rintakehää ja
syvyyttä siihen. Hyvät mittasuhteet korkeus/pituus. Niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan löysästi ja epävakaasti edestä. Hyvin
hoidettu turkki. Miellyttävä luonne.
Ireen vom Gipfelfeuer 51488/09 NUO ERI1
Kaunis kokonaisuus. Narttumainen pää. Tummat, hyvämuotoiset silmät. Ihana ilme. Ihastuttava kaula ja selkälinja. Ikäisekseen hyvä runko, joka saa
vielä syvetä. Erittäin hyvä luusto ja tassut. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan ahtaasti takaa. Turkki ei parhaassa kunnossa. Hyvin esitetty.
Africanlilja 46858/07 AVO H

Narttumainen pää. Kauniit silmät. Riittävä kaula. Vahva selkä. Hyvä runko ikäisekseen. Voisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa.
Liikkuu hyvin sivusta, mutta ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvin iloinen häntä. Hyvä turkki ja lihaksisto. Kauniit värit ja värimerkit.
Annie 29396/05 AVO H
Narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää. Ihanat tummat kauniit silmät. Oikea purenta. Riittävä kaula. Syvä pyöreä rintakehä. Liikkuu lyhyellä
sivuaskeleella, kinnerahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvin hoidettu turkki. Rotutyypillinen luonne.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi. Ihana pää ja rotutyypillinen ilme. Hyvä kuono-osa. Hyvämuotoinen alaleuka. Voimakas runko, hyvä syvyys. Hyvä rungon
pituus. Liikkuu hyvin sivusta, voisi olla vankempi edestä. Ihana luusto kokoon nähden. Tan-värissä hyvä syvyys.
Bollbölen Filippa 42721/04 AVO ERI1 PN3 SERT MVA
Kiva voimakas kokonaisuus. Kaunis pää. Ihana kaula ja selkälinja. Hyvärunkoinen, tasapainoinen. Turkki voisi olla mustempi. Liikkuu ihanasti
sivusta. Ihana luusto kokoon nähden. Hiukan löysät etuliikkeet. Hyvin hoidettu.
Fonacot’s Ice Crystal 55127/07 AVO ERI4
Narttumainen kokonaisuus. Kaunis pää ja hyvä ilme. Oikea purenta. Ihana kaula ja ylälinja. Hyvä runko kokoon nähden. Liikkuu hyvin sivusta,
erittäin ahtaasti takaa. Esitetään etunsa mukaisesti erinomaisessa kunnossa.
Niittytassun Aamuaurinko 20183/08 AVO H
Narttumainen kokonaisuus. Hyvä purenta. Kaunis pää hienoin yksityiskohdin. Riittävän syvä rintakehä. Voisi liikkua pidemmällä askeleella. Hyvät
värimerkit, mutta tan-väri voisi olla tummempi. Ei aivan rotutyypillinen luonne, ei ota kontaktia ja antaa epävarman vaikutelman. Palkinto luonteen
vuoksi.
Rival Attraction’s Peaceful Perla 33284/08 AVO H
Pieni narttu, joka mukavan mallinen. Narttumainen pää ja rotutyypillinen ilme. Voisi olla vankempi korvien kanto. Hyvä kaula. Voimakas runko.
Seisoo ja liikkuu takakorkeasti. Niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu takaraajat allaan. Ihana luusto ja hyvät tassut. Miellyttävä luonne. Hyvin
hoidettu.
Rival Attraction’s Peachy Paloma 33285/08 AVO H
Narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää, voisi olla tummemmat silmät. Riittävän leveä kuono. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko, jossa
paljon voimaa ja massaa. Hento luusto. Liikkuu ok sivusta, ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Ihana luonne. Erittäin hyvä lihaksisto.
Zweierteam Japonica 32063/05 AVO ERI2 VASERT
Kiva kokonaisuus. Erinomainen tyyppi. Kaunis pää. Ilmettä häiritsee hiukan suuret korvat. Ihana kaula. Vahva selkä. Voimakas runko. Liikkuu hyvin
sivusta, hiukan löysästi edestä. Esitetään erinomaisessa kunnossa.
Bernario Adalmina 46893/07 VAL ERI3 PN4
Kaunis valionarttu, oikean mallinen. Ihana pää, jossa rodunomainen ilme. Kaunis kaula ja selkälinja. Voimakas runko, silti narttumainen. Liikkuu
esimerkillisesti ihanalla askelpituudella. Esitetään erinomaisessa kunnossa.
Bernarossa Dimare 25515/07 VAL ERI2 PN2
Ihanan mallinen narttu. Tasapainoinen ja hyvin liikkuva. Ihana pää ja ilme. Vahva selkä. Liikkuu ihanalla askelpituudella. Kivasti esitetty. Esitetään
erinomaisessa kunnossa. Ihana luusto.
Goldbear’s Qismet 16049/07 VAL ERI1 PN1 VSP CACIB
Ihana valionarttu, oikean mallinen. Ihana pää. Oikea purenta. Hyvä kuono-osa. Ihana kaula. Vakaa selkä. Ihana runko. Erittäin hyvät mittasuhteet
korkeus/pituus. Liikkuu erinomaisesti sivusta, voisi olla kiinteämpi edestä. Esitetään tip-top kunnossa. Esimerkillinen esittäminen. Suvereeni kontakti
emäntään.
Zweierteam Ixora 39830/04 VAL ERI4
Narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää, mutta kuono-osa voisi olla vahvempi. Oikea purenta. Hyvä pigmentti. Riittävä kaula. Vakaa selkä liikkeessä,
mutta antaa hiukan raskaan vaikutelman. Hyvä askelpituus. Riittävä luusto kokoon nähden. Hyvin esitetty.
Zweierteam Montana 19594/07 VAL ERI
Narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää, mutta kuono-osa voisi olla vahvempi. Hiukan suuret korvat. Riittävä kaula. Hyvämuotoinen rintakehä kokoon
nähden. Niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu lyhyellä askeleella edestä. Esitetään erinomaisessa kunnossa. Hyvä turkki ja väri. Ihana luonne.
Momandan Peggy Sue 23375/02 VET ERI1 ROP-VET
Hyvin hoidettu mukavan mallinen veteraani. Narttumainen pää. Kuono-osa voisi olla hiukan vahvempi. Hyvä kaula ja selkälinja. Liikkuu hyvin
sivusta. Erinomainen luusto, hyvä muoto. Esitetään erinomaisessa kunnossa. Iloinen ja onnellinen.

