201009113 VANTAA R, Maija Mäkinen
Berondan Baritone 60518/09 JUN EH3
Reipas juniori, jolla hyvä sukupuolileima. Antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Lupaava pää, jossa hyvä profiili.
Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät, oikea purenta. Vahva kaula, hyvä rinnanleveys. Ikäisekseen hyvä runko. Sopivasti
kulmautunut edestä. Polvikulma saisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto ja käpälät. Pentuturkki, hyvät värit. Liikkuu
hyvin edestä, mutta takaliikkeet saavat vahvistua. Mukava käytös.
Berondan Bentley FIN60519/09 JUN EH2
Pienikokoinen uros, jolla oikea sukupuolileima. Saisi olla raajakkaampi. Pää vielä kovin kesken kehityksen. Hieman
kookkaat korvat, keskiruskeat silmät, oikea purenta. Vahva kaula, hyvä eturinta. Ikäisekseen hyvä runko. Tasapainoiset
kulmaukset. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Lupaava turkki, hyvät värit. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hieman löysästi
edestä. Miellyttävä käytös, toivottavasti kasvaa vielä.
Goldbear’s Toffifee FIN53336/09 JUN EH1
1v. maskuliininen junior, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja ylälinja. Urosmainen pää, kuono-osa saisi olla
täyteläisempi. Hieman kookkaat korvat, keskiruskeat silmät. Oikea purenta, hieman löysyyttä huulissa. Hyvä kaula ja
niska. Kevyt eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvä runko. Hyvä lantio ja häntä. Hyvä karva. Liikkuu
pitkällä askeleella, hieman löysästi edestä. Miellyttävä käytös.
Bernodan Bartolomedenzel FIN54996/08 NUO ERI1 PU2 SERT
Vahva, maskuliininen uros, joka antaa hieman matalan vaikutelman. Voimakas urosmainen pää. Hyvät korvat ja
purenta. Silmät voisivat olla tummemmat. Vahva kaula. Hyvä rinnanleveys. Tilava runko. Hyvä luusto ja käpälät.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karva. Kasvoissa voisi olla enemmän tan-väriä. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
Yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä käytös.
Blumoon Tanzenite V Blackrock AKCWS18117701 VAL ERI1 PU1 VSP
4vuotias lennokkaasti liikkuva uros, jolla kaunis ylälinja. Hyvä pää, jossa riittävä vahvat korvat, keskiruskeat silmät.
Hyvä purenta. Kaunis kaula. Eturinta voisi olla selvempi, mutta hyvä leveys. Hyvä runko, sopivasti kulmautunut edestä,
hyvin takaa. Hyvä lantio ja hyvä häntä. Hyvä karvapeite ja väri. Kevyt pitkä joustava askel. Miellyttävä käytös.
Cei-Cei Ayrton FIN38084/01 VET ERI1 PU3 ROP-VET BIS-VET3
9 vuotias maskuliininen uros, jolla hyvä ylälinja. kallo voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvät korvat, kauniit silmät,
oikea purenta. Hyvä kaula. Kevyt eturinta. Riittävä runko. Aavistuksen pitkä lanne. Hyvät tasapainoiset kulmaukset.
Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu kevyesti ja hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. Liikkuu ikäisekseen erittäin
hyvin. Tänään hieman hoikka kunto. Miellyttävä käytös.
Bernarossa Il Diiva FIN36987/09 JUN H
Feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Kevyt kapea pää. Kookkaat korvat, kauniit silmät, oikea purenta.
Hyvä kaula, kevyt eturinta. Ikäisekseen hyvä runko. Sopivasti kulmautunut. Polvikulma saisi olla voimakkaampi. Hyvä
häntä. Hyvä turkki tulossa. Liikkuu löysästi edetä ja takaliike saisi olla voimakkaampi ja pidempi. Miellyttävä käytös.
Tarvitsee aikaa.
Berondan Belicia FIN60526/09 JUN EH1
9kk keskikokoa pienempi feminiininen narttu. Antaa hieman matalan vaikutelman tässä vaiheessa. Kallo saa vahvistua,
hieman loiva otsapenger. Hyvät silmät, korvat, purenta. Hyvä kaula ja rinnanleveys. Ikäisekseen hyvä runko.
Tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat. Hyvät käpälät. Hyvä lantio ja häntä. Hyvä turkki. Etutassuissa voisi olla
enemmän valkoista. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä askelpituus. Hyvä käytös.
Bollbölen Modestie FIN44285/09 JUN H
Feminiininen juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää ja korvat. Vaaleat silmät. Vaalea kirsu. Purenta ok.
Hyvä kaula ja selkä. Ikäisekseen hyvä runko. Kevyt eturinta. Voisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä ja takaa.
Liikkuu hyvin löysästi edestä ja kinnerahtaasti takaa, lyhyellä askeleella. Seisoo takaraajat pihdissä. Hyvä karva ja värit.
Miellyttävä käytös. Esiintyy hyvin.
Black Amiikos Lucretia Luana FIN57240/08 NUO H
Feminiininen nuori narttu, joka antaa matalan vaikutelman. Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä
niska. Eturinta saisi olla selvempi , leveys ok. Hyvä runko. Niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Seistessä
takakorkea. Liikkuu sivusta erittäin hyvin, edestä löysästi ja takaa ahtaasti. Turhan korkea häntä. Lyhyt turkki, hyvät
värit. Miellyttävä käytös. Erinomainen lihaskunto.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO H
3v vahva narttu, jolla oikea sukupuolileima. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat ja silmät. Epätasainen purenta. Vahva
kaula. Hyvä rinnanleveys. Iso tilava runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto. Hyvä karva ja värit. Liikkeessä
turhan korkea häntä. Liikkuu hyvin sivusta, löysästi edestä. Miellyttävä käytös.
Bom Bom’s Amaretto Coffee FIN22529/07 AVO EH2
Feminiininen narttu, joka voisi olla hieman lyhyempi rungoltaan. Hyvä ylälinja, hyvä pää, korvat ja purenta. Pyöreät
silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula. Eturinta ok. Tasapainoiset kulmaukset. Rintakehä voisi olla
pidempi ja lanne lyhyempi. Hyvä lantio ja häntä. Hyvä karva ja värit. Liikkuu kevyesti, hyvällä askeleella. Miellyttävä
käytös.

Young Wild & Free Av Milkcreek FIN41727/03 AVO H
7-vuotias hyväkuntoinen narttu, jolla erinomainen sukupuolileima. Kapea pää, hyvät korvat, vaaleat silmät, oikea
purenta. Kaunis kaula ja niska. Kevyt eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Rintakehä voisi olla hieman pidempi.
Hyvä lantio ja häntä. Hieman pehmeät ranteet. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hieman kapeasti edestä.
Runsashelmainen aikuisen koiran turkki. Esiintyy iloisesti.
Zalaparti-Berni Cherry Queen Dantal FIN25875/09 AVO ERI1 PN1 SERT ROP
2.5-vuotias vahva narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja ylälinja. Voimakas pää, hyvä ilme, loiva otsapenger. Hyvät
korvat, silmät ja purenta. hyvä kaula ja rinnanleveys. Hyvä runko. Hyvät tasapainoiset kulmaukset, vahvat raajat. Hyvä
lantio ja häntä. Liikkuu erittäin hyvin sivusta ja takaa, hieman löysästi edestä. Karva voisi olla pidempi, hyvät värit.
Miellyttävä käytös.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI3 PN4
Feminiininen narttu, jolla hyvä ylälinja. Kaunisilmeinen pää, jossa riittävä vahvuus. Hyvät korvat, silmät ja purenta.
Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä tilava runko. Tasapainoiset kulmaukset, sopiva luusto ja käpälät. Karva voisi olla
pidempää. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, yhdensuuntaisesti. Miellyttävä käytös. Hieman korkea häntä.
Cei-Cei Cindy Crawford FIN43167/05 VAL ERI1 PN2
5-vuotias feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pää, joskin otsapenger voisi olla voimakkaampi.
Hyvät korvat ja purenta, keskiruskeat silmät. Hyvä kaula, eturinta ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto,
hyvä lantio ja häntä. Turkki ei parhaassa kunnossaan. Hyvät värimerkit, mustassa kesän rusketukset. Liikkuu erittäin
hyvin pitkällä joustavalla askeleella. Miellyttävä käytös.
Goldbear’s Qismet FIN16049/07 VAL ERI2 PN3
3-vuotias pienikokoinen feminiininen narttu, jolla kaunis ylälinja seistessä. Narttumainen pää ja ilme. Hyvät silmät,
korvat ja purenta. Hyvä kaula. Eturinta ok, hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto. Hyvät käpälät.
Liikkuu hyvin sivusta, takaa kapeasti ja edestä leveästi. Hyvä karva ja väri. Miellyttävä käytös.
Barlis Inez FIN37230/02 VET H
8-vuotias tänään kovin ujosti esiintyvä hyväkuntoinen veteraani. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä ylälinja.
Narttumainen pää, loiva otsapenger. Erinomaiset pienet korvat, hyvät silmät, purenta, kaula ja runko. Kevyt raajaluusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu kevyesti, hyvällä askeleella. Hyvä turkki. Väistää liikaa
tuomaria tämän rotuiseksi, mikä vaikuttaa palkintoon.

