20100912 PORVOO K, Taina Nygård
Berondan Baritone FI60518/09 JUN EH4
9 kk vielä hieman mittasuhteet. Erinomainen ilme. Tiivis purenta. Lupaava kuono-osa. Saisi olla voimakkaammin
kulmautunut edestä. Hyvä tilava rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu ahtaasti takaa leveästi edestä. Hieman luisu
lantio. Toivoisin voimakkaamman takaraajojen työnnön. Hieman reilut kintereet. Vaaleahko tan-väri.
Berondan Bentley FI60519/09 JUN EH3
Oikeat mittasuhteet. Kapeahko pää. Silmät lähellä toisiaan. Hyvä purenta. Melko pysty olkavarsi. Eturinta saa vielä
täyttyä. Tilava runko. Erinomainen luusto ja käpälät. Saisi liikkua tehokkaammalla sivuaskeleella ja vakaammin edestä.
"Iloinen" häntä liikkeessä. Erinomaiset värimerkit.
Goldbear's Toffifee FI53336/09 JUN ERI1 PU2 SERT
erinomaiset mittasuhteet hyvin lupaava uroken pää. Kaunis ilme. Tummat silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvin
tasapainoisesti kulmatunut. Erinomainen lanneosa. Liikkuu hyvällä pitkällä sivuaskeleella ja edestä riittävätn
yhdensuuntaisesti. Erinomaiset värimerkit
Pandemian Cum Cupula FI60674/09 JUN H
Vielä hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo-osa. Silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Toivoisin täyteläisemmän kuono-osan.
Rintakehä vielä kesken kehityksen. Kyynärpäät eivät saa tukea ja kääntyvät sisäänpäin, mikä näkyy myös liikkeessä.
Liikkuu riittävällä sivuaskeleella. Palkintosija johtuu eturaajoista.
Revalrose Alois FI55389/09 JUN ERI2 VASERT
Erinomaiset mittasuhteet. Tummat, mutta hieman kookkaat silmät. Melko voimakas otsapenger. Erinomainen
raajaluusto ja käpälät. Lupaava rintakehä. Toivoisin voimakkaammat takaraajojen kulmaukset. Liikkuu vaivattomalla
sivuaskeleella ja riittävä yhdensuuntaisesti.
Tassupihan Akvavitix FI46668/09 JUN H
13 kk vielä kevytrunkoinen. Lupaava kallo-osa. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Tummat, mutta turhan kookkaat
silmät. Vielä kapea eturinta ja kyynärpäät kääntyvät sisään. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, mutta edestä kovin
huolimattomasti. Turhan jäykät välikämmenet. Miellyttävä käytös. Kauniit värimerkit.
Maroussia Oz The Showman FI20521/09 NUO EH2
Hyvät mittasuhteet. Erinomaisessa lihaskunnossa. Erinomainen ilme. Vaaleahkot silmät. Kuono-osa voi olla hiukan
täyteläisempi. Rintakehä saa täyttyä vielä, nyt vielä kapea eturinta. Erinomainen raajaluusto. Liikkuu riittävän pituisella
sivuaskeleella. Etuliikkeissä vielä huolimattomuutta. Hyvä vahva selkälinja. Hyvät taka- ja niukat etukulmaukset.
Kaunis väritys. Miellyttävä käytös.
Xantran Cosmopolitan FI13085/09 NUO EH1
Voimakasrunkoinen. Erittäin kaunis ilme. Tummat silmät. Hyvä vankka kuono-osa. Hyvät korvat. Hieman pysty
olkavarsi. Tilava rintakehä. Liikkeessä selkä elää melko voimakkaasti. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Toivoisin
voimakkaammat liikkeet. Liikkuu edestä "hosuen", takaa melko ahtaasti kauniit värimerkit.
Av Myreborg Vasco FIN10486/07 AVO H
3-vuotias keskivahva. Pää saisi olla kauttaaltaan leveämpi ja voimakkaampi. Pitkähkö kuono-osa. Kapea eturinta.
Rintakehä saisi olla voimakkaampi. Liikkuu takaa kovin ahtaasti. Toivoisin paremmat sivuliikkeet. Hieman litteät
käpälät. Turkki ei parhaimmillaan tänään.
Bandolero's Awesomemaradona FIN51301/08 AVO EH1
Juuri 2 vuotta, suuri uros. Melko voimakas otsapenger. Tumat silmät. Melko taakse kiinnittyneet korvat. Pysty
olkavarsi. Hyvä rintakehä. Riittävä eturinta. Hieman painuneet välikämmenet. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella,
selkä vakaana. Koira on oivassa lihaskunnossa. Edestä astuu ristiin. Kyynärpäät kääntyvät ulos. Niukka pläsi.
Miellyttävä käytös.
Merry Mistel's Sancho FIN39375/06 AVO T
Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin kaunis ilme. Tummat silmät. Epätasainen purenta. Eturaajojen kulmaukset ovat kovin
puutteelliset. Kovin kapea eturinta ja kyynärpäät ottavat lähes yhteen. Hyvä rintakehä. Etu- ja taka-askeleet ovat eri
paria liikkeessä. Liikkuu edestä täysin kriminellisti. Erinomainen luusto ja käpälät. Kauniit värimerkit. Miellyttävä
käytös.
Blumoon Tanzenite V Blackrock FI49001/10 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS3
Erittäin sujuvasti liikkuva. Rodunomaiset mittasuhteet. Vankkarakenteinen uroksen pää. Tasapurenta. Erinomainen
eturinta ja rintakehä. Kaunis ylälinja. Hyvä lanneosa. Hyvin tasapainoisesti rakentunut uros, joka liikkuu
moitteettomasti. Kauniit värimerkit.
Funatic Roquefort FIN50216/07 VAL ERI2 PU4
Suuri uros, jonka ilme saisi olla jalompi. Hieman roikkuvat silmät. Saisi olla leveämpi edestä. Voimakkaat taka- ja
niukat eturaajojen kulmaukset. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu sivusta erinomaisella askeleella, mutta edestä hieman
löysästi. Hyvin voimakas raajaluusto.
Cei-Cei Ayrton FIN38984/01 VET ERI1 PU3 VET ROP
9-vuotias hyvin tasapainoinen veteraaniuros, jolla tosin ikä jo näkyy. Hyvät pään linjat. Kaunis ilme. Hyvä kaula.
Keskivoimakas runko. Hyvä luusto. Hyvät taka- ja niukat etukulmaukset. Liikkuu erinomaisesti ikäisekseen, hyvällä

sivuaskeleella yhdensuuntaisesti sivusta katsoen. Hieman litteät käpälät. Lantio voisi olla pidempi. Kaunis syvä tanväri.
Maroussia Odysseus-Oensis FIN25347/00 VET ERI2
10-vuotias voimakas uros ja pää näyttää pieneltä suhteessa muuhun. Ikäisekseen hyvä purukalusto. Kevyehkö kuonoosa. Tummat silmät hyvä ilme. Liikkuu riittävän pitkällä sivuaskeleella, mutta leveästi edestä. Hyvässä lihaskunnossa.
Berondan Belicia FI60526/09 JUN ERI1 PN3 VASERT
Oikeat mittasuhteet. Hieman kapea pää kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Tiivis purenta. Eturinta saa täyttyä. Pysty
olkavarsi. Erinomainen rintakehä. Hyvät nartun mittasuhteet. Sopiva raajaluusto. Hieman litteät käpälät. Liikkuu
erinomaisella sivuaskeleella, hyvin myös takaa, mutta edestä vielä kerien. Kauniit värimerkit.
Bernuschka Cissi FI46304/09 JUN H
Pienehkö narttu, joka on erinomaisessa tiiviissä kunnossa. Melko kookkaat ja kevyet korvat. Hieman vierasilmeinen
pää. Hyvä kaula. Erittäin vahva selkälinja. Kokoon sopiva rintakehä. Turhan viistot välikämmenet. Litteät käpälät.
Liikkeessä on vaikea arvostella koska koira pomppii kaikki jalat yhtä aikaa ilmassa. Hyvin vilkas luonne.
Lipasun Lollydolly FI38111/09 JUN EH2
Hieman ujosti käyttäytyvä melko kevytrunkoinen narttu. Hyvä tiivis purenta. Tummat silmät. Hyvä ilme. Kuono-osa
saisi olla täyteläisempi silmien alta. Kapea edestä. Kyynärpäät kääntyvät sisään, ranteet ulos, joka näkyy löysyytenä
etuliikkeessä. Hyvä leveä reisi. Hyvät taka- ja niukat etukulmaukset. Saisi olla korkeammat käpälät. Kauniit värimerkit.
Pandemian Cum Vaccin FI60680/09 JUN H
Arkaille esiintyvä, keskivahva narttu. Hyvät pään linjat. Silmät saisivat olla tummemmat. Riittävä kaula. Kevyt
rintakehä. Kapea eturinta. Saisi liikkua tehokkaammalla askeleella. Liikkuu edestä holtioomasti. Toivoisin korkeammat
käpälät. Hyvät värimerkit. Antaa hieman pitkänomaisen vaikutelman, mistä johtuen palkintosija.
Tassupihan Andrina FI46673/09 JUN H
Pienehkö narttu, jolla kyvyt pää ja kuono. Tummat silmät. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hieman lyhyt lantio. Sopiva
raajaluusto. Litteät käpälät. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta etuliikkeessä löysyyttä. Hieman lyhyt lantio. Liikkuu
takaa ahtaasti. Hieman löysä kurkunalusnahka. Kuono-osa ja alaleuka tulisivat olla huomattavasti vankemmat. Eturaajat
kääntyvät ulospäin.
Av Myreborg Alfa FI26074/09 NUO EH1
Hyvä koko. Melko kevytrunkoinen ja tänään antaa ilmavan vaikutelman. Tummat silmät. Kaunis ilme. Melko voimakas
otsapenger. Kirsupigmentti ei aivan täysi. Vielä kapea edestä. Turhan viistot välikämmenet. Saisi olla voimakkaammin
kulmautunut, niin edestä kuin takaa. Saisi liikkua tehokkaammalla askeleella. Etuliikkeet keveät.
Black Amiikos Lucretia Luana FIN57240/08 NUO EH2
Vankka narttu. Hyvä tiivis purenta. Hieman urosmainen ilme. Lyhyt pysty olkavarsi. Hyvä ylälinja ja rintakehä. Sopiva
rajaluusto. Hieman litteät käpälät. Toivoisin pidemmän lantion ja leveämmän reiden. Etuliikkeessä kääntää kyynärpäät
ulos ja käpälät sisään. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Tänään lyhyessä turkissa. Hyvässä lihasmassassa.
Dandybern Cherie FI18056/09 NUO H
Hieman ujosti esiintyvä. Hyvä kallo-osa ja korvat. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Hyvät tiiviit huulet. Riittävän
vahva runko. Suorat eturaajojen kulmaukset ja puutteellinen eturinta. Litteät käpälät hieman pitkä lanneosa. Liikkuu
tehottoman lyhyellä askeleella. Kantaa häntäänsä korkealla niin seistessä kuin liikkeessä.
Amanda FIN23346/08 AVO H
Hieman ujostellen esiintyvä. Pitkä, kevyt, hieman vierasilmeinen pää. Kookkaat korvat. Niukka pläsi. Kevyt runko.
Lyhyt rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Keskivahva luusto. Eturaajat kääntyvät ulospäin. Litteät käpälät. Liikkuu
lyhyellä sivuaskeleella, edetä löysästi. Hyvä karvanlaatu.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 AVO EH2
Kookas narttu. Pyöreät silmät. Hyvä vankka kuono. Etuasentoinen lapa. Lyhyt olkavarsi. Kovin kapea eturinta.
Rintakehä saa vielä täyttyä. Sopivat takaraajojen kulmaukset. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella. Etuliikkeessä kyynärpäät
kääntyvät sisään ja ranteet ulos. Vaaleahko tan-väri. Kaunis karva.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO T
3-vuotias. Hyvin voimakasrunkoinen ja tukevassa kunnossa esitetty narttu. Hyvä ilme. Niukka pläsi. Puutteellinen
eturinta. Tilava rintakehä. Sopiva raajaluusto. Lyhyt pysty lantio. Toivoisin voimakkaammin kulmautuneet raajat.
Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta edestä kerien. Antaa matalaraajaisen vaikutelman. Saisi olla avoimempi käytös.
Fonacot's Ice Crystal FIN55127/07 AVO ERI1 PN1 VSP SERT
Tasapainoisesti rakentunut narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvä vankka kuono-osa. Tiivis purenta. Hyvä eturinta ja
rintakehä. Hyvät taka- ja riittävät etukulmaukset. Liikkuu hyvillä ulottuvilla sivuaskeleella, mutta kinnerahtaasti takaa
ja löysästi edestä. Kauniit värimerkit. Iloinen käytös.
Freudenbringer Haidi FIN34610/08 AVO EH3
Tänään hieman tukevassa kunnossa esitetty vankkarunkoinen narttu. Hyvä vahva kuono-osa. Hyvä ilme. Raajaluusto
voisi olla voimakkaampi. Etuasentoinen lapa. Pysty olkavarsi. Liikkuu melko lyhyellä sivuaskeleella, edestä kerien.
Saisi olla tiiviimmät käpälät. Vaaleahko tan-väri. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä.
Momandan Serafiina FIN41548/05 AVO EH4
5-vuotias vankka narttu, jolla saisi olla hieman narttumaisempi ilme. Hyvät pään linjat. Vahva kaula. Hyvä eturinta ja

rintakehä. Niukat etukulmaukset. Liikkuu edestä kerien. Selkä antaa hieman periksi. Nostaa häntäänsä liikkeessä.
Erinomainen rajaluusto. Kaunis väritys.
Momandan Suhina Lempi FIN41546/05 AVO H
5-vuotias keskikokoinen narttu, joka antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Tiivis purenta. Suuret hampaat. Kaunis
ilme. Tummat silmät. Hyvät tiiviit huulet. Riittävä eturinta. Etuasentoinen lapa. Pysty olkavarsi. Liikkuu hyvällä
pitkällä sivuaskeleella, edestä hieman kerien, takaa yhdensuuntaisesti. Vaaleahko tan-väri. Niukka pläsi. Palkintosija
johtuu mittasuhteista.
Pandemian Af Trolleri FIN47847/08 AVO H
Kovin arkaillen täyttäytyvä. Tiivis purenta. Kuono-osa saisi olla voimakkaampi, samoin alaleuka. Tummat silmät.
Riittävä eturinta. Erinomainen raajaluusto. Pitkä lanneosa. Lyhyt lantio. Voimakkaat takaraajojen kulmaukset. Edestä
niukasti kulmautunut. Liikkuu edestä kerien. Hyvä pitkä sivuaskel. Esiintyy kovin hermostuneesti ja pälyillen. Antaa
turhan pitkän ja matalan vaikutelman.
Cei-Cei Cindy Crawford FIN43167/05 VAL ERI1 PN2
5-vuosias vankka narttu. Saisi olla jalompi ilme. Hyvä tilava rintakehä. Erinomaiset takaraajojen kulmaukset. Niukat
eturaajojen kulmaukset. Erinomainen raajaluusto. Hyvät käpälät. Liikkuu sujuvalla sivuaskeleella, riittävän
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hieman luisu lantio. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Hyvät värimerkit.

