20101009 Hämeenlinna, Tuulos, Yvonne, Ruotsi
Berndante Hercules-Fun 51552/09 JUN EH1
Voimakas pää. Hiukan alaskiinnittyneet korvat. Hyvä silmien väri. Erittäin hyvä kuono-osa. Löysät huulet. Hiukan
etuasentoinen lapa ja jäykkä olkavarsi. Hyvä runko. Hyvä luusto, mutta voisi olla enemmän takakulmauksia. Pehmeät
välikämmenet. Varpaat ulospäin. Tulee kiinteytyä edestä. Hyvä turkki. Hyvin esitetty.
Berondan Bentley 60519/09 JUN EH3
Urosmainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvin kannetut korvat. Hiukan pyöreät silmät. Hyvä kuono ja alaleuka.
Hiukan etuasentoinen lapa, hiukan jäykkä olkavarsi. Hyvä runko ja lantio. Hiukan pitkä lanne. Keskivahva luusto. Voisi
olla paremmat kulmaukset. Tulisi olla kiinteämmät liikkeet ja parempi askelpituus. Hyvä turkki ja väri.
Goldbear’s U Put A Spell On Me 17165/10 JUN H
9kk, erittäin pentumainen. Urosmainen pää, jonka pitää tulla leveämmäksi. Hyvät korvat. Tänään ei ihan oikea purenta.
Hyvä kaula. Tarvitsee vakaantua edestä. Hyvä runko, luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, erittäin jäykästi
edestä. Hyvin hoidettu turkki, hiukan laineikas. Hyvin esitetty.
Goldbear’s U Rocky My World 17166/10 JUN EH2
8kk. Urosmainen pää. Tarvitsee hiukan leventyä. Hyvät mittasuhteet kallo/kuono, mutta voisi olla täyteläisempi silmien
alta. Hyvärunkoinen, hyvä lantio. Hyvä lavan pituus, mutta jäykkä olkavarsi. Hyvä luusto. Pehmeät välikämmenet,
varpaat ulospäin. Voisi olla enemmän polvikulmaa. Liikkuu silti hyvin takaa, vielä jäykästi edestä. Hyvä turkki. Hyvin
esitetty. Löysät huulet.
Life Spring’s Peacemaker 51482/09 JUN EH4
Päässä tasapainoinen ilme ja hyvät mittasuhteet. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula ja lapa. Jäykkä olkavarsi.
Hyvärunkoinen. Keskivahva luusto. Riittävät takakulmaukset. Pehmeät välikämmenet, varpaat ulospäin . Liikkuu
erittäin hyvin takaa, aivan liian löysästi edestä, täytyy tulla vakaammaksi. Hyvä turkki. Hyvin esitetty.
Alte Sage Ether 25424/09 NUO EH4
Urosmainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvin kannetut korvat. Hyvät silmät. Hyvin täyttynyt kuono. Hiukan
etuasentoinen lapa, vielä kehittymätön etuosa. Hyvät rungon mittasuhteet. Keskivahva luusto. Riittävästi kulmautunut.
Hiukan lyhyt lantio. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta tulee kiinteytyä edestä. Hiukan iloinen häntä. Hyvin
hoidettu turkki.
Fonacot’s Judicious Joe 27333/09 NUO EH2
Kokonaisuudessaan hiukan matalarakenteinen. Hyvämuotoinen pää, tasapainoinen ilme. Hyvät mittasuhteet. Hyvä
kaula. Hyvin kehittynyt etuosa. Hiukan lyhyt tasainen lantio. Hyvä runko. Hyvä luusto. Pehmeät välikämmenet,
varpaat ulospäin. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, mutta tulee kiinteytyä edestä. Iloinen häntä.
Hyvä turkki.
Momandan Uncle Scrooge 21169/09 NUO EH3
Urosmainen pää. Hiukan raskaat korvat. Hyvät silmät. Voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvät mittasuhteet
kallo/kuono. Hyvät värimerkit päässä. Hyvä ylälinja. Hiukan jäykkä olkavarsi. Hyvä eturinta. Hyvät rungon
mittasuhteet. Keskivahva luusto. Hyvin kulmautunut. Hyvät suorat eturaajat. Liikkuu hyvin sivusta, mutta vielä
epävakaat kintereet ja täytyy tulla kiinteämmäksi edestä. Iloinen häntä. Hyvin hoidettu ja esitetty.
Xantran Cosmopolitan 13085/09 NUO EH1
Hyvämuotoinen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hiukan suuret, mutta hyvin kannnetut korvat. Hyvät silmät. Hyvä kaula
ja lapa, hiukan jäykkä olkavarsi. Hyvä eturinta. Hyvärunkoinen. Hiukan lyhyt lantio. Keskivahva luusto. Seistessä
hiukan kinnerahdas, varpaat ulospäin. Tarvitsee enemmän voimaa liikkeisiin takana ja kiinteytyä edestä. Hyvin esitetty.
Hyvä turkki ja väri.
Zweierteam Oxalis 60373/08 NUO H
Hiukan kevyt. Urosmainen pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvä silmien väri ja muoto. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula ja
lapa, jäykkä olkavarsi ja vielä kehittymätön eturinta. Hyvät rungon mittasuhteet, mutta hiukan litteä rintakehä. Hyvä
luusto. Hiukan varpaat ulospäin. Voisi olla kulmautuneempi takaa. Iloinen häntä. Liikkeiden tulee kehittyä. Tänään ei
turkissa. Hyvin esitetty.
Bandolero’s Awesome Maradona 51301/08 AVO ERI1 PU3 SERT MVA
Hyvämuotoinen pää. Kaunis ilme ja hyvät mittasuhteet. Hyvä pigmentti huulissa. Hyvin kannetut korvat. Hyvä ylälinja
ja lantio. Hiukan suora olkavarsi. Hyvä eturinta. Riittävä luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin sivusta,
mutta varvasahtaasti ja löysin kyynärpäin. Hyvä turkki. Hyvin esitetty.
Bendoran Bartolomedenzel 54996/08 AVO ERI4
Voimakas, hyvä pää. Erittäin hyvä kuono. Hyvin kannetut korvat. Hyvärunkoinen. Hyvä lavan pituus ja erittäin hyvä
eturinta. Hiukan jäykkä olkavarsi. Hyvä lantio. Hyvä luusto. Voisi olla hiukan enemmän polvikulmaa. Erittäin hyvät
tassut. Liikkuu hyvin, mutta voisi olla enemmän tehoa askeleessa. Hyvä turkki ja väri.
Beneco’s Dumbo 44808/06 AVO ERI2 PU4 VASERT
Esitetty eläinlääkärintodistus hammaspuutoksista, M2 ja 2xP1. Hyvämuotoinen pää, jossa erittäin hyvät mittasuhteet.
Hyvin kannetut korvat. Hyvät silmät. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä lavan pituus. Hyvin kehittynyt eturinta. Hiukan lyhyt

lantio. Hyvä runko, hiukan varpaat ulospäin. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu hyvin, mutta hiukan löysät
kyynärpäät ja hiukan iloinen häntä. Erinomainen turkki.
Bernandos Astorius 42443/06 AVO H
Pieni. Päässä hyvät mittasuhteet, ilme voisi olla urosmaisempi. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula. Hiukan
etuasentoinen lapa. Hyvä runko. Hyvä lantio. Hiukan kevyt luusto. Riittävät kulmaukset. Hiukan varpaat ulospäin.
Liikkuu hyvin, mutta epävakaat kintereet. Hyvin hoidettu turkki. Hyvin esitetty.
Bertus Laurens van’t Rijkenspark 48069/07 AVO EH
Urosmainen pää. Hyvin kannetut korvat. Hyvät silmät. Voisi olla hiukan enemmän leveyttä takakallossa. Hyvät rungon
mittasuhteet, mutta etuasentoiset lapa. Hiukan ahdas edestä. Hyvä rinnan syvyys. Keskivahva luusto. Voisi olla
enemmän takakulmauksia. Hyvät tassut. Hyvä lantio. Liikkuu hyvällä pituudella edestä, lyhyellä takaa, mutta epävakaat
kintereet. Hyvin hoidettu turkki. Hyvin esitetty.
Cloude-Niilo De Vico Fortianae 33970/09 AVO H
Urosmainen, hiukan pitkänomainen pää. Erittäin hyvä silmien väri ja hyvä ilme. Löysät huulet. Hyvin kannetut korvat.
Melko hyvä lavan pituus, mutta jäykkä olkavarsi ja etuosa. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä lantio. Hyvä luusto.
Varpaat ulospäin. Niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu erittäin jäykästi ja töpöttäen takaa, tulisi olla kiinteämpi edestä.
Hyvin esitetty, hyvin hoidettu turkki.
Funatic Spongebob 54673/06 AVO ERI
Päässä hyvät mittasuhteet. Voisi olla enemmän valkoista piirtoa ja voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä kallon
leveys. Hyvin kannetut korvat. Hyvärunkoinen. Erittäin hyvä eturinta. Hyvä luusto. Varpaat ulospäin. Polvikulmaa voisi
olla enemmän. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta voisi olla enemmän temperamenttia liikkeessä. Hyvin hoidettu
turkki. Hyvin esitetty.
Jaarlin Birger 43521/07 AVO EH
Urosmainen pää. Hyvä silmien väri. Voisi olla täyteläisempi silmien alta. Löysät huulet häiritsevät. Hyvin kannetut
korvat. Hyvä kaula ja lapa ja runko. Jäykkä olkavarsi. Hyvä lantio. Hiukan pehmeät välikämmenet. Varpaat ulospäin.
Keskivahva luusto. Polvikulmaa voisi olla enemmän. Liikkuu hiukan lyhyesti ja ahtaasti takaa, leveästi ja löysästi
edestä. Tarvitsee kiinteytyä. Hyvin hoidettu turkki.
Maroussia Eros-Emporio 10617/06 AVO EH
Urosmainen pää ja hyvä ilme. Hyvät silmät ja korvat. Voisi olla täyteläisempi kuono. Hiukan etuasentoinen lapa,
hiukan jäykkä olkavarsi. Hyvät rungon mittasuhteet. Keskivahva luusto. Polvikulmaa voisi olla enemmän. Liikkuu
hyvällä askelpituudella takaa, aivan liian löysästi edestä ja aivan liian pehmeät välikämmenet liikkuessa. Hyvin hoidettu
turkki. Hyvin esitetty.
Maroussia Jazzy-Jewel 26499/07 AVO ERI
Päässä hyvät mittasuhteet. Hyvä pään leveys. Hyvät silmät ja kuono. Kiinteät huulet. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä
eturinta ja lantio ja luusto. Hiukan varpaat ulospäin. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hiukan löysät kyynärpäät, tänään
ei turkissa.
Maroussia Multiäly Eero 37986/08 AVO ERI3
Hyvämuotoinen, voimakas pää. Hyvin kannetut korvat. Voisi olla täyteläisempi silmien alta. Erittäin hyvä ylälinja.
Hyvä lavan pituus. Hiukan suora olkavarsi. Hyvä eturinta. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hiukan lyhyt lantio. Hiukan
pehmeät välikämmenet, varpaat ulospäin. Liikkuu hyvällä askelpituudella, erittäin löysästi edestä. Hyvä turkki, mutta ei
täydessä turkissa. Voisi olla enemmän valkoista piirtoa.
Night Rider De Marais Champagne 36101/08 AVO ERI
Hiukan matalarakenteinen. Urosmainen pää. Hyvät yksityiskohdat, mutta voisi olla enemmän valkoista piirtoa.
Hyvärunkoinen ja hyvä ylälinja. Hyvä eturinta, mutta hiukan suora olkavarsi. Hyvä lantio. Hyvä rinnan syvyys.
Keskivahva luusto. Hyvin kulmautunut. Varpaat ulospäin. Liikkuu erittäin hyvin sivuista, hiukan löysästi edestä. Hyvin
esitetty. Hyvin hoidettu turkki.
Life Spring’s Marvelous 24951/07 AVO ERI
Urosmainen pää. Hyvät mittasuhteet kallo/kuono. Hyvin kannetut ´korvat. Pyöreät silmät. Hyvärunkoinen. Hyvä
eturinta. Hiukan etuasentoinen lapa ja hiukan suora olkavarsi. Hyvä rinnansyvyys. Keskivahva luusto. Polvikulmaa
voisi olla enemmän. Liikkuu löysin kyynärpäin. Askeleessa voisi olla enemmän tehoa takana. Hyvä hyvin hoidettu
turkki.
Bendoran Athos 28347/06 VAL ERI4
Urosmainen pää. Voisi olla hiukan täyteläisempi kuono, muuten hyvä. Kaunis ylälinja. Hyvä eturinta. Hyvät rungon
mittasuhteet. Vahvat, suorat raajat. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hiukan varpaat ulospäin. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Hyvin hoidettu turkki. Voisi olla parempi valkoinen piirto.
Funatic Roquefort 50216/07 VAL ERI2 PU2
Voimakas valio, jolla hyvä pää ja ilme. Hyvärunkoinen. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu tehokkaasti, mutta
epävakaasti ja löysästi edestä. Hyvä turkki.
Riccarron Pinocchio 25404/06 VAL ERI1 PU1 ROP RYP2
Voimakas valio, jolla hyvämuotoinen pää hyvin yksityiskohdin. Päässä epätasainen väritys päässä. Erinomainen etuosa,
runko, luusto ja kulmaukset. Liikkuu tehokkaasti, mutta hiukan pehmeät välikämmenet. Hyvä turkki.

Blumoon Tanzenite v Blackrock WS18117701 VAL ERI3
Tasapainoisesti rakentunut valio, jolla hyvä pää ja ylälinja. Hyvät rungon mittasuhteet. Hiukan jäykkä olkavarsi. Hyvä
lantio, luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta hiukan länkisäärisesti. Hyvä turkki.
Cei-Cei Ayrton 38984/01 VET EH2
8vuotias veteraani. Keskisuuri. Urosmainen pää, jossa vielä virkeä ilme. Voisi olla täyteläisempi kuono. Hiukan kevyt
runko, mikä on vanhalle herralle hyvä. Sopiva luusto. Suorat ? raajat. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu hyvin
ikäisekseen. Tänään ei täydessä turkissa. Onnea.
Maroussia Odysseus-Oensis 25347/00 VET ERI1 VSP-VET
10, v. Urosmainen pää, joka voisi olla vahvempi. Hyvin kannetut korvat. Edelleen hyvärunkoinen ja erittäin hyvä
eturinta. Hyvät rungon mittasuhteet. Keskivahva luusto. Hyvä lantio ja kulmaukset. Liikkuu edelleen jäntevällä
askeleella. Hyvin hoidettu turkki.
Berlida Camelia 41057/09 JUN EH
Hiukan kevyt. Narttumainen pää, hyvät mittasuhteet. Voisi olla hiukan täyteläisempi kuono. Hyvä ylälinja ja lavan
pituus, mutta jäykkä olkavarsi. Hyvä rinnansyvyys. Hyvä lantio. Keskivahva luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, mutta länkisäärinen ja löysä edestä. Tarvitsee hiukan enemmän voimakkuutta. Hyvin hoidettu
turkki. Hyvin esitetty.
Berondan Belicia 60526/09 JUN ERI1 PN4 VASERT
Erittäin hyvin kehittynyt juniorinarttu, jolla kaunis ilmeikäs pää. Hyvä korvien asento. Hyvät rungon mittasuhteet.
Erittäin hyvä eturinta, joka kokonaisuudessaan hyvänmallinen. Hyvä luusto. Liikkuu tehokkaasti joka suhteessa, hiukan
laineikas turkki. Erittäin tasapainoinen juniorinarttu.
Berondan Berlinetta 60523/09 JUN EH2
10kk. Päässä hyvät mittasuhteet. Hyvä silmien väri. Hyvin kannetut korvat. Pitää kehittyä hiukan silmien alta.
Hyvärunkoinen. Hiukan jäykkä olkavarsi. Hyvä eturinta. Hiukan varpaat ulospäin. Hyvä lantio. Keskivahva luusto.
Riittävästi kulmautunut. Tarvitsee enemmän voimaa takaliikkeisiin ja paljon kiinteämmäksi edestä. Hyvä turkki.
Bollbölen Nebo Naomi 51718/09 JUN EH3
Kaunis ilmeikäs pää, jossa hyvät silmät ja hyvin täyteläinen kuono. Hiukan alas kiinnittyneet korvat. Hyvä runko ja
lapa, jäykkä olkavarsi. Hyvä etuosan leveys, mutta varpaat ulospäin. Hyvä lantio, luusto ja kulmaukset. Voisi olla
enemmän voimaa takaliikkeissä ja tulee kiinteytyä edestä. Hiukan laineikas turkki. Mukavasti esitetty.
Ella 53969/09 JUN H
Päässä hyvät mittasuhteet. Vaaleat pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Voisi olla enemmän otsapengertä. Hyvä kuono.
Hiukan etuasentoiset lavat. Tarvitsee kehittyä edestä. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä lantio. Hyvä
rinnansyvyys. Varpaat ulospäin. Hyvä luusto. Voisi olla enemmän kulmauksia takana. Liikkeiden pitää kehittyä. Hyvin
esitetty. Hyvä turkki.
Pandemian Cum Tetani 60678/09 JUN EH4
Narttumainen pää, pitäisi hiukan leventyä, muuten hyvät mittasuhteet kallo/kuono. Hyvin kannetut korvat. Hiukan
vaaleat silmät. Hyvä ylälinja, hiukan suora olkavarsi. Hiukan pitkä lanne. Keskivahva luusto. Hyvät kulmaukset.
Liikkuu hyvin, tulee kiinteytyä edestä. Hyvä turkki.
Ireen vom Gipfelfeuer 51488/09 NUO ERI1
Hyvämuotoinen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvä silmien väri. Hyvin täyttynyt kuono. Hyväasentoiset korvat.
Erinomainen ylälinja. Hyvä lavan pituus. Hiukan suora olkavarsi. Hyvä lantio, hyvät mittasuhteet rungossa. Erittäin
hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Vahva selkä. Ei täydessä turkissa.
Dear Delilah von der Maburg 49036/09 NUO EH3
Narttumainen pää, hiukan kapea takakallosta. Hyvä silmien väri ja hyvät mittasuhteet kallo/kuono. Hyvä lavan pituus.
Suora olkavarsi, hyvä eturinta. Hyvät rungon mittasuhteet. Keskivahva luusto, voisi olla enemmän kulmauksi takana.
Liikkuu takakorkeasti. Erittäin löysät kyynärpäät ja varvasahdas. Hyvä turkki ja väri.
Latolly Top Abigail NUO EH4 20982/09 NUO EH4
Narttumainen pää. Erittäin hyvä silmien väri ja tasapainoinen ilme. Hiukan raskaat, mutta hyvin kannetut korvat. Hyvä
kaula ja lavan pituus. Hiukan ahdas edestä. Hiukan litteä rintakehä. Hyvä lantio. Sopiva luusto. Voisi olla enemmän
takakulmauksia. Etuliikkeiden pitää kiinteytyä. Tänään ei täydessä turkissa.
Zweierteam Plumeria 60376/08 NUO EH2
Kaunis nartunpää, jossa tasapainoinen ilme ja hyvät yksityiskohdat. Hyvä kaula ja lavan pituus, hiukan suora olkavarsi.
Hyvä runko. Hyvä lantio, korkea häntä. Hyvä luusto. Voisi olla enemmän kulmauksia. Voisi olla enemmän tehoa
liikkeissä ja kiinteämmät kyynärpäät.
Bernario Chinon 43038/08 AVO ERI4
Narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvä pigmentti suussa. Hyvä kuono. Hyvin kannetut korvat. Hyvä lavan
pituus. Hyvä eturinta, hiukan jäykkä olkavarsi. Hyvä runko. Keskivahva luusto. Varpaat ulospäin. Liikkuu hyvin, mutta
pitää kiinteytyä edestä. Hyvä turkki ja väri.
Berndante Esme-Ralda 33275/05 AVO ERI3

Hyvämuotoinen pää, jossa tasapainoinen ilme. Hyvin kannetut korvat. Hyvät silmät, voisi olla täyteläisempi silmien
alta. Hyvärunkoinen ja hyvä etuosa. Hyvä lantio. Keskivahva luusto. Voisi olla enemmän polvikulmaa. Liikkuu
tehokkaasti takaa, hiukan löysät kyynärpäät. Hyvä turkki ja väri.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO ERI
Hyvämuotoinen pää ja hyvin kannetut korvat. Hiukan vaaleat silmät. Hiukan epätasaiset inkisiivit. Hyvärunkoinen
erittäin hyvä eturinta. Pehmeät välikämmenet, varpaat ulospäin. Hyvä lantio. Voisi olla hiukan leveämpi reisi ja
enemmän takakulmauksia. Liikkuu hyvin takaa, pitää kiinteytyä edestä. Kokonaisuudessaan erittäin tyypikäs narttu.
Hyvä turkki.
Bernandos Avenzina 42440/06 AVO EH
Narttumainen, mutta hiukan kapea pää. Hyvin kannetut korvat. Hiukan pyöreät silmät. Hyvä kaula. Hyvä eturinta,
hiukan suora olkavarsi. Keskivahva luusto. Pehmeät välikämmenet, varpaat ulospäin. Seisoo ja liikkuu ahtaasti takaa.
Voisi olla hiukan enemmän kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella edestä, mutta löysästi ja tarvitsee enemmän
tehoa taakse. Hyvä turkki.
Bernoban Voipulla 48921/08 AVO EH
Narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Voisi kantaa korvansa paremmin. Hyvä kuono, mutta voisi olla
täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula, hyvä eturinta. Hiukan pitkä lanne. Hyvä luusto. Voisi olla leveämpi reisi.
Hiukan varpaat ulospäin. Epävakaat kintereet liikkuessa ja erittäin löysä edestä, etenkin vasemmalta puolelta. Hyvä
turkki.
Bollbölen Exquisite 18739/04 AVO ERI
Narttumainen pää, jossa voisi olla enemmän silmien alla. Hiukan ? korvat. Hiukan pyöreät silmät. Hyvärunkoinen,
mutta tänään selkä antaa periksi. Hyvä etuosa. Hyvä lantio. Hyvä luusto ja kulmaukset. Varpaat ulospäin. Liikkuu
hyvin, mutta tarvitsee kiinteytyä. Kokonaisuudessaan hyvätyyppinen narttu.
Bom Bom’s Amaretto Coffee 22529/07 AVO ERI
Narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvät korvat. Pyöreät silmät. Hyvä alaleuka. Hyvärunkoinen. Hyvä
eturinta. Keskivahva luusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti takaa, mutta hiukan länkisäärinen. Löysästi
edestä. Hiukan varpaat ulospäin. Hyvin esitetty. Hyvä turkki.
Funatic Riesling 50218/07 AVO ERI
Narttumainen pää. Hiukan vaaleat silmät. Hyvä kuono ja alaleuka. Hyvä korvat. Voisi olla enemmän valkoista piirtoa.
Erittäin hyvä etuosa ja runko. Hyvä lantio. Keskivahva luusto, varpaat ulospäin. Hyvin kulmautunut. Liikkuu
erinomaisesti takaa. Hiukan löysät olkavarret. Hyvä turkki.
Hexa-Han Unelma 15660/07 AVO ERI
Hyvämuotoinen pää, jossa hyvät mittasuhteet. hyvin kannetut korvat. Hyvä kuono ja alaleuka. Hyvä silmien väri.
Erittäin hyvät rungon mittasuhteet ja erinomainen etuosa. Hyvä lantio. Hiukan varpaat ulospäin. Keskivahva luusto.
Hyvin kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin takaa, jäykästi edestä. Hyvä turkki ja väri.
Jaarlin Baltic- Pearl 43523/07 AVO EH
Pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hiukan suuret korvat. Vaaleat silmät. Hyvä kuono-osa ja alaleuka. Hyvä ylälinja
seistessä. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvät rungon mittasuhteet ja hyvä luusto ja kulmaukset. Taka-askel voisi olla
pidempi ja kintereet kiinteämmät. Kyynärpäiden tulee kiinteytyä. Hyvä turkki.
Merry Mistel’s Sharni 39372/06 AVO EH
Narttumainen pää, joka hiukan kapea. Hyvin kannetut korvat. Tummat silmät. Hyvä kaula, vielä hiukan kehittymätön
etuosa. Hyvä rinnan syvyys. Hiukan pitkä lanne. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hiukan lyhyt lantio. Liikkuu hyvin takaa,
löysästi ja ahtaasti edestä. Hiukan iloinen häntä. Mukavasti esitetty. Hyvin hoidettu turkki.
Riccarron One Smiling Sun 52418/05 AVO ERI
Ilmeikäs pää ja hyvät mittasuhteet. Hyvin kannetut korvat. Voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hiukan etuasentoiset
lavat. Erittäin hyvä runko. Hyvä olkavarsi ja lantio. Keskivahva luusto. Voisi olla leveämpi reisi, kauttaaltaan hyvin
kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin takaa, mutta leveästi edestä. Seistessä hiukan varpaat ulospäin. Hyvä turkki. Hyvin
esitetty.
Riccarron Quick Step 48213/08 AVO ERI2
Voimakas. Hyvämuotoinen pää. Hyvät mittasuhteet. Tasapainoine n ilme. Hyvärunkoinen, hyvä lavan pituus ja eturinta.
Hyvä lantio. Hyvä luusto. Polvikulmaa voisi olla enemmän. ? Varpaat ulospäin. Liikkuu hyvin sivusta, mutta hiukan
löysästi edestä. Ei täydessä turkissa.
Zweierteam Japonica AVO ERI1 PN3 SERT MVA
Hyvämuotoinen pää ja tasapainoinen ilme. Hyvärunkoinen hyvä lavan pituus. Erittäin hyvä eturinta. Hiukan lyhyt
lantio. Hyvä luusto. Erittäin kootut tassut. Riittävästi kulmautunut, Liikkuu erittäin hyvin, mutta hiukan iloinen häntä.
Hyvä turkki. Hyvin esitetty.
Bernario Adalmina 46893/07 VAL ERI1 PN1 VSP
Valio, jolla ihana säteily. Kaunis pää, tasapainoinen ilme. Voimakas runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin
kaikilta osin. Erinomainen hyvä hyvin hoidettu turkki.
Cei-Cei Cindy Crawford 43167/05 VAL ERI3

Hiukan pitkänomainen, hyvä voima. Vahva. Narttumainen pää, jossa hyvä ilme. Erittäin hyvä etuosa. Ihana luusto.
Hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan löysät kintereet ja löysät olkavarret. Hyvä väri. Hyvin esitetty.
Goldbear’s Qismet 16049/07 VAL ERI2 PN2
Erittäin hyväntyyppinen valio, jolla kaunis ilme ja ihana pää. Hyvärunkoinen. Erittäin hyvä eturinta. Hyvä luusto ja
kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti sivusta, hiukan epävakaat kintereet. Hyvä turkki ja väri.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL H
Narttumainen pää. Hyvin kannetut korvat. Hyvät silmät. Voisi olla täyteläisempi kuono. Hyvä kaula ja lavan pituus,
mutta hiukan suora olkavarsi. Hyvä selkä ja lantio. Keskivahva luusto. Hiukan kapea edestä. Polvikulmaa voisi olla
enemmän. Inkisiivit ovat siirtyneet ja ovat väärässä paikassa alaleuassa. Tänään ei täydessä turkissa.
Momandan Peggy Sue 23375/02 VET ERI1 ROP VET
Hyvämuotoinen pää tasapainoinen ilme. Hyvärunkoinen hyvällä eturinnalla. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu kuin
3-vuotias. Hyvin hoidettu veteraani.
Riccarron Honey Bunny 40908/02 VET ERI2
Kaunis ilmeikäs pää, jossa erittäin hyvät yksityiskohdat. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät kulmaukset kauttaaltaan.
Hyvä luusto. Tänään ei täydessä turkissa. Liikkuu erittäin hyvin. Mukavasti esitetty.

