20110618 KOTKA KV, ELENA RUSKOVAARA SUOMI
FI28848/10 Bernarossa Kevin JUN-ERI JUK1 SA PU2 VASERT
Erinomainen tyyppi. Vahvat raajat joissa tarpeeksi korkeutta. Laadukas tanakka runko. Eturinta saa vielä täyttyä ja
takaosa tulla vähän painokkaammaksi. Tarpeeksi kaulaa. Erinomainen pää, ilme ja olemus. Vähän korkea häntä. Hyvä
askelpituus, karva ja esiintyminen.
FI60676/09 Pandemian Cum Vagus NUO-ERI NUK1 SA PU3 VARACA
Oikea tyyppi, sopiva luusto. Oikea tilavuus rungossa tähän ikään. Erinomainen pää, ilme. Vähän kapea alaleuka. Vahva
kaula. Kohtuulliset kulmaukset takana. Hyvä leveys edessä, täytettä saa tulla lisää. Korkea häntä. Hyvät yhden
suuntaiset takaliikkeet. Erinomainen rytmikäs ja etenevä sivuliike. Kiva käytös.
FI59562/09 Bernarossa Juventus NUO-EH
Erinomainen tyyppi. Vahvat raajat ja hyvä runko. Voimakas kaula jossa tarpeeksi pituutta. Maskuliininen pää. Selvä
otsapenger. Keskiruskeat silmät. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Sopivat takakulmaukset, tarpeeksi edessä.
Erinomainen karvanlaatu. Tumma sävykäs tan. Seistessään hyvin komea ja askelpituus on hyvä mutta rungosta puuttuu
kiinteys tehden olemuksesta turhan löysän ja rullaavan. Erinomainen esiintyminen ja koira joka ei nyt täydellisessä
kunnossa.
FI59559/09 Bernarossa Jetro AVO-ERI AVK1 SA PU1 SERT CACIB VSP
Erinomainen tyyppi. Vahvat, varma-asentoiset raajat. Maskuliininen ilmeikäs pää. Vahva tarpeeksi pitkä kaula. Hyvä
vielä solakka runko tähän ikään. Häntä saisi olla tyylikkäämpi liikkeessä. Liikkuu erinomaisella asenteella. Etenevä
hyvä askelpituus. Esitetään hyvin.
FIN29898/07 Berniitan Taika-Nalle AVO-ERI AVK2
Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima. Hyvin vahva ja täyteläinen pää. Ylhäällä välihammas puutos. Huulet saisi olla
tiiviimmät. Kaunis vahva kaula. Jykevät raajat ja hyvät kulmaukset. Hyvä häntä ja karva. Keskipitkä askel. Valitettavan
kapea ja ahdas takaa. Hieno käytös ja esiintyminen.
RKF2418433 Noire Le Vent De Soie AVO-EH
Reipas ja nuorekas, rungoltaan riittävän maskuliininen ja vahva uros, joka ei täydessä karvassa. Kulmaukset erittäin
hyvät, edessä tulisi olla voimakkaammat. Alalinja on taakse nouseva ja hännänpäässä loiva kaarros sivulle.
Keskiruskeat silmät. Kuonon tulisi olla jykevämpi. Leveä etuaskel ja korkea häntä. Leveät liikkeet edestä korkeat ja
vähän lyhyet.
RKF2728492 Beryll Baltic Star Eos Everestas JUN EH
Erittäin vahvarunkoinen ja vielä pentumainen narttu, jolla vielä kapea ja kokoon nähden pieni pää. Sopiva silmien väri.
Kaula on lyhyt ja raajoissa voisi olla voimakkaammat kulmaukset ja olemus varmaraajaisempi. Hyväksyttävä häntä ja
vahva karva. Sopiva askelpituus. Liikkeet vielä kovin löysät ja pentumaiset. Tarvitsee aikaa.
FI49003/10 Funatic Now I´m Stepping Out JUN-ERI JUK1 SA SERT
Erinomainen tyyppi. Hyvin kauniisti ja tasapainoisesti rakentunut. Iloinen ja reipas. Reilusti valkoista päässä ja silmien
tulisi olla tummemmat. Erinomainen kaula, runko ja varma-asentoiset raajat. Oikea pään malli. Hyvä luusto ja kauniit
terveet liikkeet kaikilta suunnilta. Hyvä häntä, vahva karva.
FI53756/09 Cei-Cei Elisabeth Taylor NUO-ERI NUK1 SA VASERT
Erinomainen tyyppi. Hyvä luusto ja haluttu reipas käytös. Erinomainen kallo ja ilme. Kuono voisi olla vahvempi.
Erinomainen kaula ja runko ikään nähden, laadukas ja vahva ja varma-asentoinen takaosa. Eteen saa tulla lisää täytettä.
Riittävät etukulmaukset. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä. Hyväksyttävä häntä liikkeessä. Erinomainen esiintyminen.
FI60680/09 Pandemian Cum Vaccin NUO-EH
Erinomaisen tyyppinen hyväraajainen narttu joka nyt niukassa karvassa. Hyvin narttumainen pää tarpeeksi tummat
silmät ja riittävä otsapenger. Hyvin rakentunut takaosa. Tarpeeksi täytettä edessä. Jäntevä runko. Liikkuu hyvin sivusta
katsottuna, tarpeeksi ponnekkaasti takaa ja vähän korkea häntä. Miellyttävä esiintyminen ja käytös.
FIN36291/07 Berndante Ghandi Bibienne AVO-ERI AVK1 SA
Erinomainen tyyppi. Hyvin kaunis narttumainen lempeäilmeinen pää. Epätasainen purenta. Hyvä jykevä, tanakka
runko. Kohtuullinen luusto ja tarpeeksi raajakorkeutta. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella ja varsin yhdensuuntaisesti myös
edestä. Lyhyt mutta hyväasentoinen häntä, laadukas karva.

FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL-ERI VAK4 SA PN4
Erinomainen tyyppi. Kauniit mittasuhteet. Keskivahvat raajat. Hyvärunkoinen narttu, kohtuulliset kulmaukset. Päässä ja
erityisesti kuonossa voisi olla hiukan enemmän voimaa, samoin eturinnassa täytettä. Reipas liikkuja ja yhdensuuntaiset
etu- ja takaliikkeet. Hyvä häntä. Hyvät sivuliikkeet.
FIN32300/04 Funatic Versace VAL-ERI VAK2 SA PN2 VARACA
Erinomainen tyyppi. Kaunis täyteläinen runko ja erinomainen kunto tähän ikään. Erittäin varma-asentoiset raajat ja
kauniit linjat. Vahva kaula. Epätasainen purenta. Keskiruskeat silmät ja kyllin leppoisa ilme. Hyvä kallo. Ilmeiset
korvat. Liikkuu terveesti ja etenevästi kaikilta suunnilta. Hyvä häntä, kaunis karva ja ensiluokkainen esiintyminen.
FIN16049/07 Goldbear´s Qismet VAL-ERI VAK1 SA PN1 CACIB ROP
Erinomainen tyyppi, erinomaiset varma-asentoiset raajat. Laadukas luusto. Hyvät matalat kintereet ja hyvin rakentunut
takaosa ja hyvin rento(?) takaliike. Erinomainen pää ja ilme. Laadukas sileä karvapeite. Hyvin vetävä ja etenevä
sivuaskel, leveät etuliikkeet. Hieno käytös ja eteneminen. Kokoa voisi olla enemmän.
FI11155/09 Goldbear´s Rene Russo VAL-ERI VAK3 SA PN3
Hyvin tasapainoinen ja etenevästi liikkuva tasapainoinen hyvin feminiininen kokonaisuus. Narttumainen pää, tummat
silmät. Tarpeeksi voimaa kuonossa. Etuosa voisi olla täyttyneempi. Hyvä takaosa ja erinomaiset yhdensuuntaiset
liikkeet. Hyvä häntä, erinomainen esiintyminen.

