20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI
FI54776/10 Bollbölen Petit Prince PEN1 KP VSP-PEN
8kk vanha, erinomaiset mittasuhteet. Vahva urospentu. Erinomainen purenta. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula.
Tasainen selkä. Oikein kulmautunut takaa. Suorahko olkavarsi. Hännän päässä viimeisessä nikamassa häntämutka.
Liikkuu hyvällä askelmitalla, vielä löysästi edestä. Oikea väritys ja karvanlaatu. Miellyttävä käytös, esitetään hyvin.
FI54779710 Bollbölen Passe-Partout PEN3
8kk vanha, feminiininen. Hyvä purenta. Kauniit silmät, mutta toivoisin kuono-osaan lisää vahvuutta. Hyvä kaula. Vielä
takakorkea, joka näkyy erityisesti liikkeessä. Lyhyt lantio, sopiva luusto. Oikein kulmautunut takaa. Etuaskeleen tulisi
olla ulottuvampi. Kantaa häntänsä korkealla liikkeessä. Hyvä väritys ja karvanlaatu. Miellyttävä käytös ja esitetään
hyvin.
FI50706/10 Goldbear’s Vivienne Westwood PEN1 KP ROP-PEN
8kk feminiininen. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä ylälinja ja kaula. Lupaava runko. Tasapainoisesti
kulmautunut. Sopiva luusto. Liikkuu vielä pentuahtaasti takaa. Hyvä väritys ja karvanlaatu. Toivoisin paremman
suupigmentin. Kantaa häntänsä oikein liikkeessä. Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen.
EST03106/10 Ridon Hennet Hypnotiq PEN2 KP
8 kk feminiininen. Hyvä purenta. Tummat silmät. Kaula voisi olla hieman pidempi. Hyvä ylälinja. Lupaava runko.
Keskivahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Aavistuksen lyhyt häntä. Liikkuu hyvällä joustolla. Kantaa häntänsä
mallikkaasti liikkeessä. Vielä pentuahtautta liikkeessä. Hyvä karva ja väritys. Miellyttävä luonne ja esitetään edukseen.
FI10730/10 Doremis Indian TriQ JUN EH
1v 5kk keskikokoinen, oikean vahvuuden omaava uros, jolle toivoisin pituutta enemmän päähän. Keskiruskeat silmät.
Korostuneet kulmakaaret. Hyvä purenta. Graffitinharmaa kirsupigmentti. Lyhyt kaula. Hyvä selkä. Tilava runko. Tilava
eturinta. Kokoon nähden sopiva luusto. Liikkeessä voisi olla joustoa enemmän. Hyvä karva ja väritys. Kantaa häntänsä
mallikkaasti. Miellyttävä käytös ja esitetään hyvin.
FI17166/10 Goldbear’s U Rock My World JUN EH
15 kk aavistuksen pitkänomainen. Sopivan vahvuuden omaava nuori herra. Hyvä purenta. Alahuulen tulisi olla tiiviimpi
ja suupigmentin parempi. Vaaleat silmät. Hyvä kaula ja selkä. Sopiva runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto.
Liikkuu hyvällä joustolla mutta takatyönnön tulisi olla parempi ja etuaskeleen ulottuvampi. Hyvä karva ja väritys.
Miellyttävä käytös ja esitetään hyvin.
FI53336/09 Goldbear’s Toffifee NUO ERI1 SA PU2 SERT VACACIB
19kk vanha, ihastuttava nuori herra. erinomainen pää, purenta ja silmät. Suupigmentti voisi olla tummempi.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Lupaava runko. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä häntä. Sopiva luusto.
Erinomainen väritys ja karvanlaatu. Liikkuu erinomaisella askelpituudella ja joustolla. Miellyttävä käytös ja esitetään
hyvin.
FI50949/09 Lapinlauhan Monticola NUO EH
19kk suuri vahva uros. Oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta. kauniit silmät. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Luisu lantio.
Tilava runko. Vahva luusto. Sopivasti kulmautunut. Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi. Kantaa häntänsä liian
korkealla liikkeessä. Hyvä karva ja väri. Miellyttävä käytös ja esitetään hyvin.
FI51484/09 Life Spring’s Precious Prince NUO H
Keskikokoinen 20kk vanha uros, joka tänään esitetään turhan pulskassa kunnossa, joka häiritsee koko yleisilmettä.
Hyvä purenta. Tummat silmät. Riittävä kaula. Toivoisin viistomman lavan. Suorahko olkavarsi. Riittävät
takakulmaukset. Keskivahva luusto. Ylipaino näkyy liikkeissä. kantaa häntänsä hyvin. Hyvä väritys ja karvanlaatu.
Valitettavasti ei tänään näyttelykunnossa. Miellyttävä käytös ja esitetään hyvin.
FI38109/09 Lipasun Luckyman NUO ERI2 SA
22kk. Kauniit ääriviivat omaava aavistuksen pitkän omainen uros. Erinomaiset pään mittasuhteet. Hyvä purenta.
Erinomainen kaula ja selkä. Sopivasti kulmautunut. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Sopiva luusto. Liikkuu hyvällä
askelpituudella ja joustolla, mutta vielä löysästi edestä. Hyvä karva ja väritys. Miellyttävä käytös ja esitetään edukseen.
Aavistuksen hoikassa kunnossa.
FI36418/09 Ragdolls Dauntless Dude NUO H

Keskikokoinen keskivoimakas uros. Hyvä purenta. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Pysty lapa. Hyvä
selkä. Riittävä runko. Toivoisin paremman polvikulman. Aavistuksen lyhyt häntä. Vielä nokisuutta tanderissa. Lyhyt
lantio. Kantaa häntänsä turhan korkealla liikkeessä. Koiran tulee kauttaaltaan ti. Miellyttävä käytös ja esitetään hyvin.
FI25424/09 Alte Sage Ether AVO ERI1 SA PU4 VASERT
2 -vuotias. Erinomaista tyyppiä. Hyvä purenta. Erinomainen pigmentti. Keskiruskeat silmät. Erinomainen kaula, selkä
ja runko. Aavistuksen suora olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut. Erinomainen luusto. Liikkuu joustavasti
erinomaisella askelpituudella. Aavistuksen lyhyt häntä. Erinomainen karva ja väritys. Miellyttävä käytös ja esitetään
edukseen.
FIN28659/07 Amandelman Buster VAL ERI
4v kookas, vahva uros. Erinomainen pää. Tummat silmät. Suupigmentti voisi olla tummempi. Erinomainen kaula ja
selkä. Erinomainen runko. Tasapainoiset kulmaukset. Eturinta voisi olla hieman täyteläisempi. Kantaa häntänsä hyvin
liikkeessä. Kaunis karva. Miellyttävä käytös. Liikkuu joustavasti, joskin takatyöntö voisi olla voimakkaampi.
FIN58378/07 Bernario Bvlgari Diesel VAL ERI SA
4 -vuotias hyvä kokoinen, oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Täyteläinen eturinta.
Hyvä kaula ja selkä. Tilava runko. Tasapainoiset kulmaukset. Aavistuksen lyhyt häntä, jonka kantaa mallikkaasti
liikkeessä. Liikkuu hyvällä askelmitalla, joustolla. Tanderrit päässä voisi olla kirkkaammat. Miellyttävä käytös.
Esitetään hyvin.
FIN50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI3 SA
2,5 v keskikokoinen, erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Sopiva vahvuus. Hyvä purenta ja ilme. Kaunis kaula.
Tasainen selkä. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. Kantaa häntänsä hyvin liikkeessä. Liikkuu joustavasti, joskin
takatyöntö saisi olla parempi. Hyvä väritys ja karva. Miellyttävä käytös, esitetään hyvin.
FIN26045/05 Fridkullas Triumph VAL ERI2 SA PU3
11 ja 13 hammastodistus esitetty. Keskikokoinen. Hyvän vahvuuden omaava 6-v uros. Hyvä ilme. Uroksen pää. Hyvä
kaula. Tasainen selkä. Tilava runko. Kauniisti kulmautunut. Vahvaluustoiset raajat. Aavistuksen lyhyt häntä.
Erinomainen pigmentti. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelpituudella. Erinomainen karva ja väritys. Miellyttävä
käytös.
FIN24950/07 Life Spring’s Manpower VAL ERI
4v aavistuksen pitkänomainen rungoltaan oleva uros. Tasapurenta. Ilmettä häiritsee turhan pyöreät ja suurehkot silmät.
Hyvä kaula. Tasainen selkä. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut takaa. Suorahko olkavarsi. Sopiva luusto.
Aavistuksen lyhyt häntä, jonka kantaa hyvin. Erinomainen karva ja väritys. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja joustolla.
Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
FIN24954/07 Life Spring’s My Way VAL ERI
4v keskikokoinen vahva uros . Hyvä ilmeinen uroksen pää. Tasapurenta. Hyvä kaula ja selkä. Aavistuksen luisu lantio.
Tilava runko. Erinomainen eturinta. Vahva luusto. Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi ja kantaa häntänsä turhan
korkealla. Hyvä karva ja väritys. Miellyttävä käytös.
FIN25406/06 Riccarron Pink Panther VAL ERI1 SA PU1 VSP CACIB
4v erinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen uroksen pää. Hyvä purenta. Ihana kaula ja selkälinja. Tilava
runko. Tilava eturinta. Vahva luusto. Liikkuu joustavasti, hyvällä askelpituudella, mutta löysästi edestä. Suupigmentti
saisi olla parempi. Kaunis karva ja väritys. Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen.
FIN51019/07 Zweierteam Napellus VAL ERI4 SA
Kookas vahva uros, jolla erinomainen pään pituus. Hyvä purenta ja silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko.
Eturinta voisi olla hieman täyteläisempi. Tasapainoiset kulmaukset. Välikämmen voisi olla hieman viistompi. Liikkuu
hyvällä askelmitalla , hieman löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu, joskin tänään esitetään niukassa turkissa. Miellyttävä
käytös. esitetään edukseen.
FI36729/10 Bollbölen Ottilia JUN H
11kk tänään pulskassa kunnossa esitetty nuori neiti. Keskikokoinen, keskivoimakas. Hyvä purenta. Turhan vaaleat
silmät häiritsevät ilmettä. Lyhyehkö kaula. Tasainen selkä. Riittävästi kulmautunut. ylipaino näkyy liikkeissä. Koiran
tulee kiinteytyä kauttaaltaan. Hyvä karva ja väritys. Harmaa kirsupigmentti. Miellyttävä käytös ja esitetään hyvin.
FI60287/09 Dajm JUN T

2x P1 ylhäällä oikealla. Hyvä kokoinen narttu. Tummat silmät. hyvä kaula ja selkä. Rungon tulisi olla tilavampi ja
eturinnan täyteläisempi. Suora olkavarsi. Kevyt luusto. Polvikulman tulisi olla voimakkaampi. Kantaa häntänsä rullalla
liikkeessä. Lyhyt, pysty lantio. Liikkuu kovin lyhyellä askeleella, ilman joustoa. Hyvä karvapeite ja väritys. Miellyttävä
luonne ja esitetään edukseen.
FI38265/10 Ragdolls Enchantress JUN EH
12 kk, vielä kovin pentumaisen vaikutelman antava. Hyvä purenta, kaunis pigmentti. Tummat silmät. Hyvä kaula ja
selkä. Hyvä runko ja lupaava etuosa. Kokoon nähden sopiva luusto. Liikkuu joustavasti hyvällä askelpituudella. Kantaa
häntänsä hyvin mallikkaasti liikkeessä. Tarvitsee aikaa! Hyvä karva ja väritys. Miellyttävä luonne ja esitetään hyvin.
FI60288/09 Vienetta JUN HYL
Kookas, kovin kevyen ja ilmavan vaikutelman antava narttu. Ilmettä häiritsee turhan näkyvät sidekalvot. Tasainen
selkä. Lavan tulisi olla viistompi, samoin olkavarren. Välikämmenen tulisi olla joustavampi. Riittävät takakulmaukset.
Hyvä häntä. Liikkuu kovin tehottomasti ja lyhyellä askeleella. Erinomainen karva ja hyvä väritys. Miellyttävä käytös ja
esitetään hyvin. Purenta määrää palkintosijan. Tasapurenta.
FI54477/09 Alpigiano Felice Fiore NUO EH
19kk, erinomaista tyyppiä oleva nuori neiti jonka yleisilmettä häiritsee karvattomuus. Hyvä purenta. Kaunis ilmeinen
pää. erinomainen kaula ja selkä. Lupaava runko. Sopivasti kulmautunut. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Hyvä häntä,
jonka kantaa hyvin liikkeessä. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelpituudella. Miellyttävä käytös. Erittäin lupaava!
Esitetään hyvin.
FI28199/09 Alpweiden I Want It All NUO T
Lähes 2v keskikokoinen keskivoimakas. Hyvä purenta. Turhan vaaleat ja pyöreät silmät. Alahuulen tulisi olla tiiviimpi.
Hyvä kaula ja selkä. Oikein kulmautunut takaosa. Valitettavasti koiran eturaajat ovat aivan liian käyrät. Kantaa
häntänsä hyvin liikkeessä. Eturaajojen käyryys näkyy selvästi liikkeessä. Kaunis karva. Miellyttävä käytös.
Palkintosijan määrää eturaajojen epäterve rakenne.
FI53439/09 Alpweiden Look At Me NUO EH
1,5v keskikokoinen keskivoimakas, oikeat ääriviivat omaava narttu. Hyvä purenta. Alahuuli saisi olla tiiviimpi. Hyvä
kaula ja selkä. Lupaava runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella joskin vielä kapeasti takaa.
Hyvä karvapeite ja väritys. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
NHSB2763014 Fanny van’t Rijkenspark NUO EH
20kk keskikokoinen tänään hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu. Tasapurenta. Tummat silmät. Hyvä kaula ja
selkä. Erinomainen eturinta. Vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Kantaa häntänsä hyvin liikkeessä. Koiran tulee
tiivistyä. Erinomainen karva ja väritys. Mukava käytös ja esitetään hyvin. Muutamia ruskeita pilkkuja kuonon
valkoisessa.
FI53333/09 Goldbear’s Tia Maria NUO H
19kk hyvä kokoinen narttu. Hyvä purenta. Vaaleahkot silmät häiritsevät ilmettä. Valkoinen päässä ulottuu 2 sorrmen
leveyttä suupielen yli. Hyvä kaula ja selkä. Lupaava runko. Eturinnan tulee täyttyä tukeakseen paremmin kyynärpäitä.
Riittävät takakulmaukset. Turhan suora olkavarsi. Liikkuu löysästi edestä. Erinomainen karva. Miellyttävä luonne.
Tarvitsee aikaa. Kantaa häntänsä turhan korkealla liikkeessä.
FI44806/09 Zweierteam Qulmaria NUO ERI1 SA PN3 VASERT
20kk keskikokoinen kauniit ääriviivat omaava narttu. Feminiininen pää. Hyvä purenta. Kaunis kaula. Tasainen selkä.
Lupaava runko ja eturinta. Keskivahva luusto. Hyvin kulmautunut takaa. Aavistuksen suora olkavarsi. Tehokkaat
maatavoittavat liikkeet. Kantaa häntänsä oikein liikkeessä. Hyvä karva ja väritys. Miellyttävä käytös ja esitetään hyvin.
FIN47460/08 Alpweiden Face The Winner AVO ERI4 SA
2 vuotias erinomaisen vahvuuden ja mittasuhteet omaava, jolla kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä purenta. Kaunis kaula
ja selkä. Tilava runko. Kauniisti kulmautuneet vahvaraajaiset raajat. Täyteläinen eturinta. Liikkuu joustavasti
erinomaisella askelpituudella. Kaunis karva ja väritys. Miellyttävä luonne. Esitetään hyvin.
FIN61236/08 Alpweiden Golden Jackpot AVO EH
2v3kk keskikokoinen keskivoimakas. Vaaleat silmät. Hyvä purenta. Toivoisin täyteliäisemmän kuono-osan. Hyvä kaula
ja selkä. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Toivoisin hieman vahvemman luuston. Sopivasti kulmautunut. Lyhyehkö lantio.
Kantaa häntänsä hyvin liikkeessä. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta hieman löysästi edestä. Hyvä karva ja väri.
Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.

FIN24443/08 Amoretta AVO H
3v hieman alle keskikoon oleva narttu jonka pään tulisi olla kauttaaltaan hieman vahvempi. Pyöreähköt silmät. Hyvä
kaula. Tasainen selkä. Hieman luisu lantio. Kevyt luusto. Oikein kulmautunut takaa. Suora olkavarsi. Liikkuu löysästi
edestä, muuten ok. Kantaa häntäänsä välillä turhan korkealla. Erinomainen karva, joka kauniisti kunnostettu näyttelyyn.
Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
FI17497/09 Bernerdalens Desdemona AVO ERI3 SA
26kk kauniit ääriviivat omaava narttu. Hyvä purenta. Erinomainen pään pituus, mutta kuono-osa voisi olla hieman
täyteliäisempi. Kaunis kaula. Tasainen selkä. Tilava runko. Kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmin rungon myötäisesti.
Vahva luusto. Liikkuu erinomaisella askelmitalla, mutta löysästi edestä. Kaunis karva ja väritys. Miellyttävä käytös.
Esitetään hyvin.
FI51488/09 Ireen vom Gipfelfeuer AVO ERI1 SA PN1 SERT MVA CACIB ROP
2-v todellinen eye catcher. Ihana pää kuten yksityiskohdat. Kaunis kaula ja ylälinja. Upea runko. Täyteläinen etuosa.
Täyteläinen luusto. Upeat liikkeet. Onnittelut omistajalle tästä upeasta yksilöstä!
FIN49243/08 Matildan Pieni Liekki AVO H
2,5v pienehkö narttu. Keskiruskeat silmät. Toivoisin kauttaaltaan vahvemman pään. Riittävä kaula. Tasainen selkä.
Hyvä runko. Eturinnan tulee täyttyä. Seisoo mielellään ranskalaisittain. Riittävä luusto kokoon nähden. Hyvä häntä.
Liikkuu joustavasti, mutta kovin löysästi edestä. Hyvä karva. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
FI10030/09 Mooglen Avaemmiina AVO H
2,5 v hyvän kokoinen, kauniit ääriviivat. Hyvä purenta. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Erinomainen
huulipigmentti. Hyvä kaula ja selkä. Riittävä runko. Eturinnan tulee täyttyä vielä. Sopiva luusto. Oikein kulmautunut
takaa. Turhan suora olkavarsi. Välikämmenen tulisi olla joustavampi. Liikkuu kovin löysästi edestä, muuten ok. Kantaa
häntänsä hieman liian korkealla liikkeessä. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
FIN10195/08 Ninicon Alberta AVO H
Keskikokoinen narttu. Hyvä purenta. Keskiruskeat hieman pyöreät silmät. Kaunis kaula ja selkä. Hyvä runko. Pysty
lapa ja suora olkavarsi. Eturinnan tulee täyttyä. Kevyt luusto. Liikkuu kovin löysästi edestä ja etuaskeleen tulisi olla
ulottuvampi. Kauniisti laitettu karva. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
FIN24444/08 Ronetta’s Ambrosia AVO H
3v keskikokoinen kevyt narttu. Hyvä purenta. Hieman pyöreät vaaleahkot silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula.
Tasainen selkä. Riittävä runko. Hyvin takakulmautunut. Suora olkavarsi. Eturinnan tulee täyttyä. Kevyt luusto. Liikkuu
löysästi edestä, muuten ok. Hyvä karvanlaatu, mutta ei tänään täydessä turkissa. Esitetään hyvin.
FI11638/10 Szarazpataki Igeret AVO ERI2 SA PN4
2,5 v erinomaista tyyppiä jolla kauniit ääriviivat. Kaunis ilmeinen nartun pää. Hyvä purenta. Kaunis kaula ja selkä.
Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Vahva luusto. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Kantaa häntänsä hyvin.
Erinomainen karva ja väritys, joka laitettu näyttelykuntoon kauniisti. Käyttäytyy hyvin. Esitetään edukseen.
FIN19596/07 Zweierteam Muscosa AVO ERI SA
3-v keskikokoinen erinomaisen vahvuuden omaava narttu. Hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. Tilava runko.
Riittävä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu joustavasti, hyvällä askelpituudella. Kantaa häntänsä mallikkaasti.
Kauniisti näyttelyyn kunnostettu karva, joka hieman laineikas.
FIN16049/07 Goldbear’s Qismet VAL ERI1 SA PN2 VACACIB
4-vuotias ihanat ääriviivat omaava narttu jolla kaunis pää rotutyypillisine yksityiskohtineen. Kaunis kaula. Tilava
runko. Kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Kantaa häntänsä
erinomaisesti. Ihana karva, kaunis väritys. Valiotittelinsä arvoinen.
FIN56763/08 Szarazpataki Gestenye VAL ERI2 SA
4v kookas feminiininen narttu. Hyvä purenta. Kaunis ilmeinen nartun pää. Kaunis kaula. Tasainen selkä. Tilava runko.
Keskivahva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelmitalla, mutta löysästi edestä. Kaunis karva.
Kaunis pigmentti. Miellyttävä käytös. Hyvin esitetty.
FIN30263/05 Zweierteam Japonica VAL ERI3 SA

5v keskikokoinen vahva narttu. Vahva nartun pää. Hyvä purenta. Erinomainen luusto. Tasainen selkä. Erinomainen
täyteläinen eturinta jota tapaa enää harvoin. Vahva luusto. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelpituudella. Kantaa
häntänsä mallikkaasti. Hyvä käytös. Esitetään edukseen.
FIN20199/03 Alte Sage Akorina Fürzwei VET ERI1 SA ROP-VET
8v keskikokoinen erinomaisen vahva narttu, joka edelleen erinomaisessa kunnossa. Feminiininen pää. Oikea purenta.
Suupigmentti voisi olla tummempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Tilava runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Vahva luusto.
Liikkuu kuin nuoret tytöt.
FIN13807/03 Charonjen Occean Fever VET H
8v keskikokoinen kevyt narttu. Hyvä purenta. Kuono-osan tulisi olla täyteliäämpi. Hyvä kaula ja tasainen selkä.
Eturinnan tulisi olla täyteliäämpi. Kevyt luusto. Oikein kulmautunut takaa. Hieman suora olkavarsi. Liikkuu hyvällä
askelmitalla, mutta löysästi edestä. Kuitenkin hyvässä kunnossa esitetty narttu, josta onnittelut omistajalle!
KENNEL ZWEIERTEAM KASV1 KP
4 eri yhdistelmästä koostuva homogeeninen ryhmä. Hyvät purennat. Tilavat rungot. Vahvat luustot välittyvät ryhmästä.
Onnittelut kasvattajalle!

