20110611 PIEKSÄMÄKI K, PAULA HEIKKINEN-LEHKONEN SUOMI
FI59694/10 Matildan Obladii Oskar PEK1 KP ROP-PENTU
Normaalisti kehittynyt tarpeeksi vahva nuori uros. Hyvät mittasuhteet, vankka luusto, terverakenteiset raajat. Pitkä
kuono, kapea kallo, korkea otsapenger. Tummat silmät. Hyvä selkälinja, hyvät raajojen kulmaukset. Tiiviit käpälät.
Voimakkaasti kihartuva karva. Hyvät selvät värimerkit.
FI59696/10 Matildan Obladii Ofelia PEK2 KP
Normaalisti kehittynyt vankkaluustoinen nuori narttu. Kooltaan vielä pienehkö. Terverakenteiset raajat, vaivattomat
liikkeet. Pitkä kuono, kapea kallo, korkea otsapenger. Tummat silmät. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus.
Voimakkaasti kihartuva karva. Puhtaat selvät värimerkit. Toivottavasti kasvaa vielä isommaksi.
FI59697/10 Matildan Obladii Onerva PEK1 KP VSP-PENTU
Normaalisti kehittynyt, vankkaluinen nuori narttu. Pieni ja kapea pää, korkea otsapenger. Tummat silmät.
Terverakenteiset raajat ja vaivattomat liikkeet. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Vahva leveä takaosa. Puhtaat
värimerkit, mutta valkoinen menee molempien suupielien yli. Voimakkaasti kihartuva karva.
FI36068/10 Galileo Galilei av Hiselfoss JUN-H
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Pitkä runko varsinkin lanneosa. Hieman pystynokkainen kuonon profiili. Korkea ja jyrkkä
otsapenger. Hieman avoimet alaluomet. Epätasainen purenta osa etuhampaista lähes alapurennassa. Hyvä selkälinja.
Hyvät raajojen kulmaukset. Vankka luusto. Hyvä rintakehän syvyys. Turkki ei ole parhaimmillaan karvanlähdön jäljiltä.
Kauniit puhtaat värimerkit.
FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo NUO-ERI NUK1 SA PU2 SERT
Iso voimakas uros. Hyvät mittasuhteet. Hyvä kuonon pituus. Kupolimainen kallo ja korkea otsapenger. Hyvä selkälinja.
Terverakenteiset raajat. Etuliikkeet hieman leveät. Syvä ja tilava rintakehä. Selästä hieman kihartuva karva. Selvät
värimerkit.
FI59560/09 Bernarossa Jules AVO-EH
Ei kovin suuri, mutta tarpeeksi vankka kokoonsa nähden. Voisi olla maskuliinisempi varsinkin pää. Jyrkkä otsapenger,
tummat silmät. Hyvä selkälinja. Hyvä etuosa, melko niukat takakulmaukset. Liikkuu kuitenkin vaivattomasti. Paksu
harottava karva. Selvät värimerkit.
FIN20536/07 Dandybern Aramis AVO-EH
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hyvät mittasuhteet, vankka luusto. hyvä kuonon pituus. Pyöreä kallo, lyhyt kaula. Hyvä
selkälinja. Hieman painuneet ranteet. Tarpeeksi syvä, mutta hieman kapea rintakehä. Liikkuu vaivattomasti. Selvät
puhtaat värimerkit, selässä kihartuva karva. Epätasainen purenta, pari etuhammasta alapurennan puolella.
FIN41573/08 Shedcape Birger VAL-ERI VAK1 SA PU1 ROP
Iso voimakas uros. Hyvät mittasuhteet, vankka luusto. Hyvä kuono, pyöreä ja kupolimainen kallo. Tummat silmät, hyvä
selkälinja. Syvä ja tilava rintakehä. Voimakkaasti painuneet ranteet, eturaajat eivät aivan suorat. Hyvät takakulmaukset.
Erittäin kaunis turkki, selvät värimerkit.
FI14355/10 Bernissimo Dolce JUN-ERI JUK1 SA PN1 SERT VSP
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hyvät mittasuhteet, vankka luusto. Kuono voisi olla hivenen lyhyempi. Pyöreä ja korkea
kallo. Hyvä selkälinja. Hyvät raajojen kulmaukset. Vaivattomat liikkeet. Turkki vielä pentumainen ja pörröinen. Selvät
puhtaat värimerkit.
FI14356/10 Bernissimo Duchess JUN-ERI JUK2
Hyvä koko, hieman pitkä runko, vankka luusto. Hyvä pään profiili, mutta kuono saisi olla lyhyempi. Hyvä selkälinja.
Erinomaiset raajojen kulmaukset ja tehokkaat liikkeet. Syvä ja tilava rintakehä. Vuodenajasta johtuen karva on melko
lyhyttä. Selvät värimerkit.
FI54476/09 Alpigiano Felice Filomena NUO-EH
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Tekee hieman matalajalkaisen vaikutelman. Vankka luusto. Täyteläinen kuono, korkea
otsapenger, kupolimainen kallo. Tummat silmät. Hieman pysty lapa ja olkavarsi. Hyvä selkälinja. Takakulmaukset
voisivat olla voimakkaammat. Selästä voimakkaasti kihartuva turkki. Selvät värimerkit.
FI45703/09 Bernoban Pihlajanbanimo NUO-EH

Hieman pitkärunkoinen. Tarpeeksi suuri narttu. Saisi esiintyä ryhdikkäämmin. Hyvä pään profiili. Hieman pitkä kuono.
Vankka luusto, hyvät raajojen kulmaukset. Hieman painunut selkä. Tarpeeksi tilava rintakehä, mutta koira on hoikassa
kunnossa. Karvanlähdön jäljiltä turkki ei ole parhaimmillaan. Ruskea nousee raajoissa turhan ylös. Etukäpälissä saisi
olla enemmän valkoista.
FIN35204/08 Bernarossa Gemma AVO-ERI AVK1 SA PN2 VASERT
Erittäin kaunisturkkinen tiivis narttu. Vankka luusto. Täyteläinen kuono, pyöreä kallo, korkea otsapenger. Tummat
silmät. Raajat voisivat olla voimakkaammin kulmautuneet. Liikkuu kuitenkin vaivattomasti. Syvä ja tilava rintakehä.
Selvät kirkkaat värimerkit.
FI14229/09 Bernoban Bistä Baremmaks VAL-ERI VAK2
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Terverakenteiset raajat. Vankka luusto. Täyteläinen sopivan pituinen kuono. Pyöreä kallo.
Keskiruskeat silmät. Hyvä selkälinja, mutta voisi liikkua ryhdikkäämmin. Täyteläinen rintakehä, pitkä lanneosa.
Karvanlähdön jäljiltä karva on lyhyttä. Valkoinen menee toisen suupielen yli. Musta karva on auringon polttama ja
ruskehtava.
FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL-ERI VAK1 SA PN3
Suuri komea narttu. Terverakenteiset raajat. Turhan pitkä pää ja korkeat otsaluut. Hyvä ryhti ja ylälinja. Eturinta voisi
olla täyteläisempi . Erinomaiset takakulmaukset, vaivattomat liikkeet. Selästä hieman kihartuva karva. Selvät puhtaat
värimerkit. Korvat hieman alas kiinnittyneet ja isot.

