20110709 Lammi R Maija Mäkinen
MET07535 Labanc-Völgyi Robinsson PEN1
7kk, vahva, maskuliininen urospentu. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat, kauniit silmät. Tasapurenta, lievästi miltei
alapurenta. Hyvä kaula. Lapa voisi olla hieman viistompi, muuten hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. Tässä
kehitysvaiheessa hieman takakorkea. Säkä saa vahvistua. Hyvä rintakehän malli. Lupaava turkki. Värit ok. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, löysästi edestä. Miellyttävä käytös.
FI61010/10 Willabernes Blender PEN2
7kk, hieman ujosti käyttäytyvä nuorukainen, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja ylälinja. Kevytpiirteinen pennun pää,
hyvä otsapenger. Hyvät korvat. Turhan vaaleat silmät. Purenta ok. Toivoisin hieman leveämmät leuat. Hyvä kaula.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko. Liikkuu hyvin edestä, ahtaasti takaa ja seisoo tällä hetkellä takaraajat pihdissä.
Lupaava turkki, hyvät värit. Hyvä häntä. Saisi olla rohkeampi.
MET07641 Fanny Girl Von Haus Himer PEN2 KP
7kk, feminiininen narttupentu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää jossa sopiva vahvuus. Hyvät korvat, vaaleat
silmät- Alakulmahampaat vielä puhkeamatta (alut ikenen alla). Viisi alaetuhammasta ja hieman kapea alaleuka. Hyvä
kaula. Lupaava runko. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella iänmukaisesti löysästi edestä.
Lupaava turkki, hyvät värit. Miellyttävä käytös.
FI61015/10 Willabernes Batseba PEN1 KP ROP-PEN
7kk, feminiininen narttupentu, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pennun pää. Hyvät korvat ja purenta.
Vaaleat silmät. Hyvä kaula, lupaava runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu
hyvin edestä, ahtaasti takaa. Takaliikkeet voisivat olla vapaammat. Lupaava turkki, värit ok. Miellyttävä käytös.
FI49279/10 Arttu JUN T
11kk, vielä hyvin pentumainen, turhan hoikassa kunnossa ja tänään ujosti esiintyvä nuorukainen. Selvä sukupuolileima,
oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä kehityskelpoinen pää. Hyvät korvat ja silmät. Purenta ok, mutta toivoisin leveämmän
alaleuan. Huono pigmentti kuonossa ja silmissä. Hyvä kaula. Vielä hyvin kevyt runko mitä laihuus korostaa. Hyvät
tasapainoiset kulmaukset. Hyvä raajaluusto. Hyvä häntä. Lyhyt kevyt turkki, hyvät värit mutta valkoinen puolikauluri.
Käytös vaikuttaa palkintoon.
Suhtautuminen tuomariin - väistää
LV24232/10 Milbu Lord Lancelot JUN ERI1 SA PU2 SERT
1v 2kk, hyvin kehittynyt juniori, joka antaa hieman matalan vaikutelman. Voimakas pää, jossa urosmainen ilme. Hyvät
korvat ja purenta. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Vahva rintakehä joka ei saa tulla enää
syvemmäksi. Tasapainoiset kulmaukset. Kokoon sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti
hyvällä askeleella ja napakalla takapotkulla. Turkki ja värit ok. Miellyttävä käytös.
FI56300/10 Xantran Damn-The-Weather JUN ERI2
9kk, hyvin kehittynyt maskuliininen junior. Hyvä ylälinja, hyvä urosmainen pää. Hyvät korvat, kauniit silmät. Hyvä
purenta. Hyvä kaula. Vielä kapea edestä ja kääntää etutassujaan ulospäin. Hyvä, pitkä rintakehä, mutta myös hieman
pitkä lanne. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta vielä kauttaaltaan
löysästi. Tällä hetkellä hieman kihartuva turkki. Valkoinen väri puuttuu etukäpälistä. Miellyttävä käytös, kärsii
kuumasta.

FI46668/09 Tassupihan Akvavitix NUO EH
Maskuliininen nuorukainen, joka voisi olla hieman lyhyempi rungoltaan. Hyvä urosmainen pää, hyvät korvat ja purenta.
Toivoisin tummemmat silmät. hyvä kaula. Vielä kapea edestä ja kevyt eturinta. Kääntää tassujaan seistessä ulospäin.
Runko kesken, sopivasti kulmautunut takaa. Hyvä matala kinner, hyvä luusto ja käpälät. Hieman korkea häntä. Liikkuu
hyvin sivusta ja takaa, mutta löysästi edestä. Liikkeessä pehmeä selkä. Hyvä karva ja värit, miellyttävä käytös.
FIN51301/08 Bandolero’s Awesome Maradona VAL ERI1 SA PU1 VSP
Maskuliininen uros, joka voisi olla hieman lyhyempi rungoltaan. Hyvä uroksen pää, hyvät korvat, keskiruskeat silmät.
Hyvä purenta. Kaunis kaula. Hyvä eturinta. Hyvä rintakehä. Hieman pitkä lanne. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä
luusto. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvin joustavalla askeleella, melko yhdensuuntaisesti mutta liikkeessä hieman
pehmeä selkä. Mustassa karvassa hieman kesän rusketusta. Miellyttävä käytös.
FI49239/10 Hirsimajan Bambi JUN EH
10kk, feminiininen, vielä hieman pentumainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kesken kehityksen oleva pää.
Otsapenger voisi olla hieman voimakkaampi ja kuono leveämpi. Hyvät korvat, kauniit silmät. Purenta ok. Hyvä kaula,
vielä kevyt edestä ja kääntää etutassujaan ulospäin. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto. Hyvä lantio ja häntä.
Turkki tulossa, värit ok. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, mutta vielä kapeasti sekä edestä että takaa. Tarvitsee aikaa.
FI49240/10 Hirsimajan Brinsessa JUN EH
Feminiininen narttu, 10kk, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyväilmeinen pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä
kaula. Hyvä rinnan leveys, hyvin kehittynyt runko. Kääntää hieman etutassuja ulospäin. Liikkuu hyvin sivusta, löysästi
edestä ja varvasahtaasti takaa. Hyvä häntä. Auringon ruskettama pentuturkki joka on lähdössä. Hyvät värimerkit.
Ystävällinen käytös.
LV24238/10 Milbu Mille Grazie JUN ERI1
1v. Sivukuvaltaan kaunis juniori jolla hyvä ylälinja ja oikea sukupuolileima. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja
purenta. Kaunis kaula. Vielä hyvin kevyt eturinta ja kyynärpäät saisivat liittyä tiiviimmin runkoon. Runko kesken
kehityksen. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvin sivulta, löysästi
edestä ja hieman ahtaasti takaa. Hyvä turkki, hyvät värimerkit. Rauhallinen käytös.
FI56302/10 Xantran Dizzy Design JUN ERI2
9kk, feminiininen juniori jolla hyvät rungon mittasuhteet ja ylälinja. Narttumainen pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta.
Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Iänmukaisesti vielä kapea edestä. Ikään nähden hyvä runko. Sopivasti
kulmautunut takaa. Hyvä selkä, lantio ja häntä. Liikkuu hyvin sivulta, löysästi edestä. Kihartuva pentukarva. Värit ok,
toisesta etukäpälästä puuttuu valkoinen. Miellyttävä käytös.
FI57445/10 Zweierteam Ramonda JUN H
9kk, feminiininen juniori jolla hyvät rungon mittasuhteet. Narttumainen pää, otsapenger saisi olla selvempi. Hyvät
korvat ja purenta. Vaaleat silmät. Hyvä kaula. Hyvä rinnan leveys mutta eturinta puuttuu vielä. Hyvät suorat eturaajat.
Sopivasti kulmautunut edestä mutta polvikulma saisi olla parempi. Hyvä luusto ja käpälät. Lupaava runko. Liikkuu
hyvin edestä mutta jäykästi takaa ja takaliike jää rungon alle. Köyristää liikkeessä lantiota ja häntä nousee. Hyvä
karvanlaatu, kirkkaat värit. Viehättävä käytös.
FI54094/09 Amanda NUO ERI1 SA PN4 SERT
Vankka nuori narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä voimakas pää. Hyvät korvat ja purenta. Vaaleat silmät.
Hieman roikkuvat huulet. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä
selkä ja häntä. Liikkuu hyvin sivusta, aavistuksen ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä karva ja värit. Miellyttävä
käytös.

FI26074/09 Av Myreborg Alfa AVO H
2v. Tänään hyvin lyhyessä turkissa ja osittain sen vuoksi kevyen vaikutelman antava. Kaunis narttumainen pää,
ihastuttava ilme. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Riittävä kaula. Kevyt eturinta. Toivoisin tilavamman rintakehän.
Melko tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva luusto. Vahva selkä, korkea häntä. Liikkuu tasapainoisesti hieman ahtaasti
takaa. Tarvitsee uuden turkin. Hyvät värit, joskin tan-väri voisi olla syvempi. Viehättävä käytös, esiintyy erittäin hyvin.
FIN43038/08 Bernario Chinon AVO ERI2
3-vuotias vahva narttu jolla hyvä sukupuolileima. Hyvä vahva pää, kaunis ilme. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä
kaula. Hyvä runko. Hyvä rinnan leveys mutta eturinta voisi olla selvempi. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä
luusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysästi edestä ja liikkeessä pehmeä selkä. Hyvä karva ja häntä. Hieman
pehmeät ranteet ja kääntää seistessä etutassujaan ulospäin.
FI56013/09 Sennetta’s Cover Girl AVO EVA
2 vuotta nuori, feminiininen narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet. Narttumainen pää, hyvät korvat, silmät ja purenta.
Hyvä kaula ja rinnan leveys. Hyvät suorat eturaajat. Hyvä rintakehä. Vahva selkä. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu
tasapainoisesti. Hyvä karva ja väri. Valitettavasti ontuu tänään toista eturaajaansa. Kokonaisolemus muuten
erinomainen. Miellyttävä käytös.
FIN19596/07 Zweierteam Muscosa AVO ERI1 SA VA-SERT
4-vuotias ultra feminiininen narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet ja vakaa ylälinja. Narttumainen pää, otsapenger voisi
olla selvempi ja leuat hieman leveämmät. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula. Eturinta saisi olla selvempi.
Kaunis kaula ja niska. Runko ok. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Hyvä matala kinner. Vahva
selkä, hyvä häntä. Liikkuu hyvin sivulta itsensä hyvin kantaen, hyvin edestä. Kevyt kesäturkki. Hyvät värit. Miellyttävä
käytös.
FIN28344/06 Bendoran Adele VAL ERI2 SA PN2
Vahva narttu jolla oikea sukupuolileima. Isorunkoisena antaa hieman matalan vaikutelman. Hyvä vahva pää. Hyvät
korvat ja purenta. Erinomaisen leveät leuat. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Todella tilava
rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvä luusto. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin sivusta, hieman löysästi edestä ja
liikkeessä pehmeä selkä. Kaunis turkki. Värit ok. Miellyttävä käytös.
FIN15305/08 Valkeakoivun Emerentia VAL ERI3
3-vuotias narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet, ylälinja ja oikea sukupuolileima. Otsapenger saisi olla selvempi. Hyvät
korvat ja purenta. Kauniit silmät mutta hieman hämmentynyt ilme. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Hyvä rintakehä.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto. Tehokkaat liikkeet, hieman löysyyttä edessä. Kevyt kesäturkki, hyvät värit.
Käytös ok.
FIN19594/07 Zweierteam Montana VAL ERI2 SA PN3
4-vuotias vahva narttu jolla hyvät nartun mittasuhteet ja oikea sukupuolileima. Narttumainen pää. Hyvät korvat ja
silmät. Oikea purenta mutta alaleuka voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä kaula ja eturinta. Vahva tilava runko,
tasapainoiset kulmaukset. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvin edestä, takapotku voisi olla voimakkaampi. Turkki
kihartuu selältä, kesäkuntoisessa turkissa. Värit ok. Miellyttävä käytös.

FIN20199/03 Alte Sage Akorina Fürzwei VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET
8,5 vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Narttumainen kokonaisuus jolla erittäin hyvät rungon
mittasuhteet ja vakaa kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula. Kevyt eturinta. Hyvä
runko, vahva selkä. hyvä lantio ja häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin tehokkain tasapainoisin
askelin. Hieman löysyyttä edessä. Mustassa karvassa hieman kesän kulotusta. Hyvät värimerkit. Erinomainen
temperamentti.

