18.2.2012 LOHJA ERIKOISNÄYTTELY
Jelly de Jong Boll
48164/11 Leniences Friderica BABY 1 KP PN2-PENTU
7kk vanha narttu. Hyvä koko. Täydellinen leikkaava purenta. Silmät hiukan avonaiset ja punaiset(iän vaikutus) Hyvä
korvien kanto. Hyvä kaulan pituus. Vahva selkä. Edessä ja takana riittävät kulmaukset. Tasapainoiset liikkeet. Hyvä
luonne. Hyvin esitetty.
36477/11 Alpweiden Simply The Best PEK
8kk vanha narttu. Hyvä koko. Keskivahva luusto. Purenta on tiukka leikkaava purenta. Erittäin tummat silmät. Korvien
kanto hiukan takana. Selän tulisi olla vahvempi. Edessä ja takana riittävät kulmaukset. Turkin laatu tällä hetkellä hiukan
laineikas. Liikkeet: koira peitsaa. Hiukan vähän valkoista kaiken kaikkiaan ja tumma tan.
36479/11 Alpweiden Star is Born PEK
9kk vanha narttu. Keskivahva luusto. Erittäin kaunis pää. Tummat hyväasentoiset silmät. Vahva leikkaava purenta.
Hyvä ylä- ja alalinja. Riittävästi kulmautunut. Hännänkanto liian korkea. Liikkeissä paljon temperamenttia, liikkuu
edestä löysästi. Kaunis turkki, iloinen luonne.
41031/11 Cei-Cei Fiorano PEK
7kk vanha narttu. Kaunis pää, erittäin tummat silmät. Vahva leikkaava purenta. Selän tulisi olla vahvempi. Edestä
niukasti kulmautunut, takaa riittävästi. Liikkeet: edestä vielä löysästi, takaa hyvin. Erittäin hyvä hännänkanto.
Miellyttävä pentu ja hyvin esitetty.
46441/11 Eoszline Oprah PEK
7kk, elegantti narttu. Erittäin kaunis pää. Silmät keskiruskeat. Hyvä korvien kanto. Vahva selkä. Erittäin hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Kaunis turkki. Sujuvat liikkeet. Takaa hiukan ahdas. Miellyttävä luonne, hyvin esitetty.
45046/11 Funatic Kiss And Tell PEK 1 KP ROP-PENTU BIS 3-PENTU
7kk. Tasapainoisesti rakentunut narttu. Erittäin kaunis pää. Tummat silmät. Hyvin kannetut korvat. Vahva selkä. Hyvä
alalinja. Hyvät kulmaukset. Hyvä hännänkanto. Kauniisti hoidettu turkki. Sujuvat liikkeet. Miellyttävä luonne ja hyvin
esitetty.
45043/11 Funatic Kiss Kiss Bang Bang PEK
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
7kk vanha narttu, jolla keskivahva luusto. Hiukan poskia. Pyöreät, keskiruskeat silmät. Täydellinen, vahva leikkaava
purenta. Riittävästi kulmautunut. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkeissä edessä tassut sisäänpäin ja takaa kinnerahtaasti. Ei
esiinny tänään optimaalisesti. Tarvitsee kehätottumusta tai koirakoulua.
44076/11 Maroussia Rosebud PEK
7kk, keskikokoinen narttu. Sopiva luuston vahvuus. Hiukan pyöreät, mutta erittäin tummat silmät, hyvä asento. Hyvä
korvien kanto. Täydellinen leikkaava purenta. Erittäin hyvät kulmaukset edessä ja takana. Selän tulisi olla vahvempi.
Tasapainoiset liikkeet, valitettavasti hännänkanto sivulla. Kaunis turkki. Hyvin esitetty ja miellyttävä luonne.
39493/11 Mettänpeikon Intellektu-Elli PEK
8kk vanha narttu. Keskivahva luusto. Kuono kapea. Erittäin tilava leikkaava purenta. Tummat silmät. Hyvä korvien
kanto. Lyhyt kaula, siksi edestä suora. Polvikulmaa voisi olla enemmän. Liikkeiden tulisi vielä parantua. Hyvin esitetty,
miellyttävä luonne.
43164/11 Soo-Soo American Beauty PEK 2 KP
7kk, erittäin vahva narttu. Vahva luusto. Keskiruskeat silmät, hiukan pyöreät. Hyvä kallo ja korvien kanto. Vahva
leikkaava purenta. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä turkki. Hyvät liikkeet. Miellyttävä luonne.
42975/11 Soo-Soo Bonnie and Clyde PEK
7kk vanha narttu, hiukan kevyt luusto. Hyvä korvien kanto. Tummat, hiukan pyöreät silmät. Niukat kulmaukset.
Laineikas turkki (pentuturkki). Liikkeessä takaa ahdas, edestä vielä hiukan löysä. Miellyttävä luonne, hyvin esitetty.
42976/11 Soo-Soo Bridget Jones PEK
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
7kk vanha narttu, keskivahva luusto. Pyöreät, tummanruskeat silmät, jotka ovat nyt punaiset. Korvien kanto takana.
Hyvä ylä- ja alalinja. Kulmaukset kunnossa. Liikkeessä edestä löysä ja takaa ahdas. Kauniit värimerkit ja turkki. Narttu
tarvitsee kehäharjoitusta tai koirakoulua.
43481/11 Thelma PEK
7kk. Erittäin kaunis narttu. Ikäisekseen vahva luusto. Erittäin kaunis pää, jossa paljon ilmettä. Erittäin hyvä ylä- ja
alalinja. Kaunis turkki. Sujuvat liikkeet. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
43479/11 Theresa PEK
7,5 kk. Hiukan kevyt luusto. Pää sopii runkoon. Korvat hiukan takana kannettu. Selkä voisi olla vahvempi. Riittävät
kulmaukset. Liikkuu edestä löysästi, takaa hyvin. Koira on tänään leikkisä.
36501/11 Zweierteam Tazetta PEK 3 KP

8kk. Erittäin vahva narttu. Silmät avoimet ja punaiset tänään. Niukka leikkaava purenta. Hyvä korvien kanto. Jäntevä
selkä. Hyvin kulmautunut edestä, tarvitsisi hieman enemmän kulmauksia polviin. Liikkuessa löysä edestä, erittäin hyvin
kannettu häntä. Hyvin esitetty ja miellyttävä luonne.
36505/11 Zweierteam Tomentella PEK
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
8kk. Vahva narttu. Avoimet, keskiruskeat silmät. Leikkaava purenta. Hyvä korvien kanto. Hyvä ylä- ja alalinja.
Kulmaukset suorat edessä ja takana. Kantaa häntää jalkojen välissä. Liikkuu edestä tassut sisäänpäin, takaa hiukan
ahtaasti. Koira tarvitsee kehäharjoitusta tai koirakoulua.
36503/11 Zweierteam Tomentosa PEK 4 KP
8kk. Vahva narttu. Kaunis pää. Leikkaava purenta. Hyvä korvien kanto. Tummat, hiukan pyöreät silmät. Hyvä ylä- ja
alalinja. Edessä hyvät kulmaukset, pitäisi olla hiukan enemmän polvikulmaa. Sujuvat liikkeet. Miellyttävä luonne.
Petra Schultheiss
27845/11 Av Myreborg Blancheflor JUN EH
11kk keskivahva vielä hieman kapea narttu, tyypillinen pää, tummat silmät, hieman lyhyt kaula, vielä niukka rinnan
leveys, hieman niukat kulmaukset, seistessä etujalat allaan, tasapainoiset liikkeet, ei aivan vapaat etuliikkeet, hyvin
hoidettu laineikas turkki, ystävällinen ei aivan varma luonne.
24225/11 Bernario Fiddling Helmi JUN EH
11kk hieman pieni tasapainoinen narttu, tyypillinen pää tummat silmät, hieman lyhyt kaula, rinta ei vielä aivan
muotoutunut, seisoo jalat suorassa, sujuvat ja tasapainoiset liikkeet hyvällä maatavoittavuudella, edestä saisi liikkua
kiinteämmin, ystävällinen luonne.
24226/11 Bernario Flourishing Helmi JUN EH
11kk hieman pieni tasapainoinen narttu, hyvä luustonvahvuus, narttumainen pää tummat silmät, rinta ei vielä täysin
muotoutunut, seisoo jalat suorassa, sujuvat ja tasapainoiset liikkeet selkä ei kiinteä, hyvin hoidettu suora turkki,
ystävällinen luonne.
39578/11 Black Indira’s Fairytale JUN EH
9kk keskivahva tasapainoinen narttu, tyypillinen pää, tummat hiukan syvälle asettuneet silmät, sopiva rinnan muoto,
seisoo jalat suorassa, sujuvat ja tasapainoiset liikkeet, sopivat kulmaukset, edestä ei aivan kiinteä, hyvin hoidettu turkki,
ystävällinen luonne.
39582/11 Black Indira’s Firestorm JUN EH
9kk keskivahva tasapainoinen narttu, tyypillinen pää tummat silmät, hyvä rinnanmuoto, siisti leikkaava purenta, seisoo
jalat suorassa, välikämmenet edessä eivät ole aivan kiinteät, sujuvat ei aina tasapainoiset liikkeet, edestä saisi olla
selvästi kiinteämpi, hyvinhoidettu laineikas turkki, ystävällinen luonne.
RKF3041095 Braitness of ze Nait Valkeasaari JUN ERI 1 SA ROP-JUN
9kk vielä aika kapea narttu, jolla hyvä koko, kapea pää, tummat silmät, hyvä rinnansyvyys, vahva yhdensuuntainen
askel, sujuvat maatavoittavat liikkeet, joissa paljon potkua, hyvin hoidettu turkki, ystävällinen luonne.
23835/11 Fridkullas Zuleica JUN EH
11kk pieni keskivahva narttu, jolla sopiva pää, tummat silmät, ? tasapurenta, rinta iästä johtuen ei vielä täysin
muotoutunut, seisoo jalat suorassa, sujuvat liikkeet tosin takaa varvasahtaat, etuliike pitäisi olla kiinteämpi, ystävällinen
ei aivan varma luonne.
1412/11 Funatic Miss Behaving JUN ERI2 SA
13kk, tyypillinen tasapainoinen narttu, sopiva pää, tummat silmät, huulten pitäisi olla paremmin asettuneet, jo hyvä
rinnan muoto, seisoo jalat suorassa, sujuvat tilavat maatavoittavat liikkeet, hyvin hoidettu suora turkki, ystävällinen
luonne.
14126/11 Funatic Mulberry JUN EH
14kk vahva kompakti tasapainoinen narttu, ilmeikäs pää, tummat silmät, jo erittäin hyvä rinnanmuoto, valitettavasti
narttu on aivan liian hyvin ruokittu, seisoo jalat suorassa, sujuvat tasapainoiset liikkeet. Paino pilaa tämän nartun!
Selvästi pyörivä selkä, hyvin hoidettu turkki, ystävällinen luonne.
58457/11 June Vom Moosmüli JUN EH
9kk vahva tyypillinen narttu, ilmeikäs pää, tummat silmät, vielä niukat kulmaukset, rinta ei aivan täysin muotoutunut,
seisoo jalat suorassa, sujuvat liikkeet ei paljon maatavoittavuutta, suora selkä, ystävällinen mukava luonne.
LOSH1091482 Khalifa Van’t Stokerybos JUN ERI3
10kk vahva keskisuuri tasapainoinen narttu, tyypillinen pää, hyväasentoiset tummat silmät, jo hyvä rinnanmuoto, seisoo
jalat suorassa, sujuvat maatavoittavat liikkeet edestä hiukan varvasahdas, iloisesti kannettu häntä, hyvin hoidettu turkki,
ystävällinen mukava luonne.
43857/11 Light Afire Bella Porto JUN EH
10kk vahva hieman suuri narttu, ilmeikäs pää, tummat silmät, vielä hieman vähän rinnan leveyttä, seisoo jalat suorassa,
temperamentikas ei aina kontrolloidut liikkeet joissa erittäin hyvä askellus, valitettavasti narttu ei tänään esitä
liikkeitään, tarvitsee harjoitusta! Ystävällinen luonne.

32581/11 Lipasun Moonshine JUN ERI 4
9kk keskivahva keskikokoinen tasapainoinen narttu, tyypillinen pää tummat silmät, kuono ei täysin pigmentoitunut, iän
mukainen rinnanmuoto, seisoo jalat suorassa, sujuvat tasapainoiset liikkeet takaa hieman varvasahdas, lavat eivät
kiinteät, hyvin hoidettu turkki, ystävällinen luonne.
35859/11 Piharinteen Vella-Kaunokki JUN EH
9kk vahva kompakti tasapainoinen narttu, tyypillinen pää, tummat silmät, iän mukainen rinnanmuoto, runko tällä
hetkellä hyvin pehmustettu, seisoo jalat suorassa, selkälinja tällä hetkellä painunut, liikkeet eivät aina sujuvaa ja
tasapainoista ravia. Paino haittaa narttua! Hyvin hoidettu turkki, ystävällinen mukava luonne.
35858/11 Piharinteen Vilja-Leinikki JUN EH
9kk hieman pieni vahva tasapainoinen narttu, vielä hieman kapea pää, tummat silmät, iän mukainen rinnan muoto,
seisoo jalat suorassa, sujuvat tasapainoiset liikkeet hyvällä tilavuudella, hieman niukat kulmaukset, nartulla tulisi olla
selvästi enemmän itseluottamusta, ystävällinen luonne.
26832/11 Tarunhohtoinen Alfiina JUN H
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
10kk vahva tasapainoinen vielä hieman kapea narttu, tyypillinen pää, hiukan avoimet korvat, tummat silmät, rinta iän
mukaan ei täysin muotoutunut, seisoo jalat suorassa, liikkeiden arvostelu on miltei mahdotonta koska narttu joko vetää
tai peitsaa kehässä. Narttu on täysin hukassa näyttelyssä.
57445/10 Zweierteam Ramonda JUN EH
16kk vahva kompakti tasapainoinen narttu, jolla ilmeikäs pää, tummat silmät, erittäin hyvä rinta ja runko, seisoo jalat
suorassa, etuliikkeet erittäin hyvät, takaa melko jäykkä etenkin polvet kääntyvät sisäänpäin, hyvin hoidettu kiiltävä
karva, ystävällinen mukava luonne.
60235/10 Zweierteam Stellaria JUN ERI
15kk vahva tasapainoinen narttu, tyypillinen pää, ruskeat silmät, ei vielä täysi rinnanleveys, seisoo jalat suorassa,
etuvälikämmenet eivät aivan kiinteät, sujuvat tasapainoiset liikkeet keskinkertaisella maatavoittavuudella, hyvin
hoidettu sileä turkki, ystävällinen luonne.
Jelly de Jong Bol
28140/10 Barlis Lisbeth NUO EH
23kk, keskikokoinen narttu. Keskivahva luusto. Tummat silmät. Leikkaava purenta. Hyvä kaula, ylä- ja alalinja. Edessä
hyvät kulmaukset, polvikulmaa saisi olla hieman enemmän. Hiukan laineikas turkki. Sujuvat liikkeet. Korkea hännän
kanto. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
28142/10 Barlis Luna NUO H
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
2-vuotias narttu. Keskivahva luusto. Tällä hetkellä liian hyvin syötetty. Erittäin kauniit tummanruskeat silmät. Kuonon
valkoinen epäsymmetrinen. Selkä saisi olla vakaampi. Kulmaukset ok. Sujuvat liikkeet. Korkea hännänkanto.
Kehäkäytöksen vuoksi H.
40418/10 Bernario Esperanza NUO ERI 1 SA
21kk. Erittäin tyypillinen narttu. Luusto kokonaisuuteen sopiva. Erittäin kaunis pää. Keskiruskeat, hyväasentoiset
silmät. Hyvä korvien kanto. Vahva selkä. Erittäin hyvät kulmaukset. Paljon säteilyä. Liikkuu hyvin hyvä hännänkanto.
Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
34372/11 Bernerdalens Google NUO H
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
21kk. Hiukan pieni narttu, joka ei tänään käyttäydy kovin hyvin kehässä. Sopiva luusto. Vahva selkä. Sujuvat liikkeet.
Valitettavasti käytöksen vuoksi H. Tarvitsee kehäharjoitusta.
RKF2736826 Charming Bear Uriel NUO ERI 3
2- vuotias. Tyypillinen narttu. Erittäin kaunis pää. Hyvät silmät. Leikkaava purenta. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät
kulmaukset. Häntä voisi olla pidempi. Syvänmusta turkki, tumma tan. Sujuvat liikkeet. Hännänkanto iloinen. Hyvin
esitetty. Miellyttävä luonne.
50704/10 Goldbear’s Veronica Mars NUO ERI 2 SA
18kk. Vahva narttu. Sopiva luusto. Korvat hiukan alaskiinnittyneet. Kauniit tummat silmät. Vahva selkä. Hyvät
kulmaukset. Sujuvat liikkeet.
16109/11 Omaia von Wirsmadern NUO ERI 4
18kk. Keskikokoinen narttu. Sopiva luusto. Kuono voisi olla lyhyempi. Tummat, hyväasentoiset silmät. Vahva selkä.
Hyvät kulmaukset. Täydellinen seisonta. Hyvä turkki, tumma tan. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne. Sujuvat
liikkeet.
17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq NUO EH
18kk. Keskisuuri narttu. Keskivahva luusto. Tummat silmät. Leikkaava purenta. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä turkinlaatu.
Kulmaukset ok. Sujuvat liikkeet ja hyvin kannettu häntä.
52737/08 Bellaffen Estelle AVO ERI

3-vuotias, hieman pieni narttu. Kompakti rakenne. Erittäin kaunis pää, jossa paljon säteilyä. Hyvä selkä ja ylälinja.
Täydellinen leikkaava purenta. Kauniit silmät. Kulmaukset ok. Sujuvat liikkeet. Hyvin kannettu häntä. Miellyttävä
luonne. Hyvin esitetty.
45266/09 Beregen Baranette AVO EVA
Yleisesti: pelokas.
Narttu ei anna koskea. Pelkää. Mies kertoo syyksi sen, että saanut koiran vuosi sitten.
34941/07 Berlida Batilda AVO EH
5-vuotias narttu. Keskivahva luusto. Selkä ei aivan suora ja liian pitkä. Pää: keskiruskeat, pyöreät silmät. Leikkaava
purenta. Korvat taakse sijoittuneet. Syvän musta turkki. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
43038/08 Bernario Chinon AVO ERI 2 SA PN4 VASERT
3,5-vuotias, erittäin vahva narttu. Seisoo erittäin hyvin jaloillaan. Erittäin kaunis pää. Hyvä purenta, silmät ja korvien
kanto. Vahva selkä. Vahva etuosa ja hyvät kulmaukset takana. Sujuvat liikkeet. Hyvä hännänkanto. Erittäin hyvin
esitetty. Miellyttävä luonne.
59563/09 Bernarossa Jade AVO ERI
2,5v. Vahva narttu. Keskivahva luusto. Seisoo hyvin jaloillaan. Keskiruskeat silmät. Leikkaava purenta, mutta hampaat
ovat hiukan pienet. Hiukan heikko selkä. Erittäin hyvä etuosa. Takaa hyvin kulmautunut. Sujuvat liikkeet ja hyvä
hännänkanto. Miellyttävä luonne.
1963/10 Berndream’s Coconut Geisha-Fun AVO EH
2-vuotias, vahva narttu, erittäin hyvää tyyppiä. Vahva luusto. Erittäin kaunis pää. Tummat silmät. Leikkaava purenta.
Selkä voisi olla vahvempi. Vahva etuosa. Polvikulma pitäisi olla parempi. Sujuvat liikkeet.
50804/08 Berondan Autumn Princess AVO ERI 3
3,v keskikokoinen narttu. Sopiva luusto. Kaunis pää ja silmät. Leikkaava purenta. Vahva selkä. Erittäin hyvät etu- ja
takakulmaukset. Sujuvat liikkeet, edestä hiukan löysä, takaa hiukan ahdas.
60523/09 Berondan Berlinetta AVO ERI
2v 3kk. Tiivis rakenteinen narttu. Keskiruskeat silmät. Leikkaava purenta. Selkä saisi olla vahvempi. Hyvät kulmaukset
edessä ja takana. Sujuvat liikkeet, tosin etuliike ei oikea. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne. Kokonaiskuvan
vuoksi ERI.
60524/09 Berondan Blackbeauty AVO EH
Keskisuuri 2-vuotias narttu. Vahva luusto. Seisoo hyvin. Silmät saisivat olla tummemmat. Ylä- ja alalinja ok. Hyvin
kulmautunut edestä, polvikulma vähäinen. Liikkeet: edestä tassut sisäänpäin, takaa ahtaasti. Hyvä turkki, erittäin tumma
tan. Kuonossa vähän valkoista. Rauhallinen, miellyttävä luonne.
44185/06 Bollbölen Isla Negra AVO ERI
5,5 v narttu. Keskivahva luusto. Kuono voisi olla lyhyempi. Keskiruskeat silmät. Leikkaava purenta. Hyvä korvien
asento. Selkä voisi olla vahvempi. Hyvä etuosa. Hyvät kulmaukset takana. Sujuvat liikkeet. Koira on erittäin hyvässä
kunnossa(kuiva). Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
53756/09 Cei-Cei Elisabeth Taylor AVO EH
2-vuotias keskisuuri narttu. Keskivahva luusto. Kaunis pää ja silmät. Purenta ok. Erittäin tummat silmät. Erittäin vahva
selkä. Kulmaukset ok. Edestä hiukan löysä. Hännänkannon vuoksi EH.
4902/09 Diamond Nella von der Maburg AVO H
3-vuotias narttu. Korkea, selkä ei suora. Lanne korostunut. Erittäin tummat silmät. Leikkaava purenta. Pitäisi olla
paremmat kulmaukset. Häntä liian korkealla kannettu. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
53969/09 Ella AVO EH
2-vuotias vahva narttu. Niukka leikkaava purenta. Vaaleanruskeat silmät. Hyvä selkä, hyvä ylä- ja alalinja. Edestä ja
takaa niukasti kulmautunut. Erittäin tumma tan. Hyvä turkki. Rauhallinen koira, hyvin esitetty. Ei liiku takaa ihan
oikein. Tyypin vuoksi EH.
38749/09 Fridkullas Yade AVO EH
2,-vuotias, keskisuuri hyvätyyppinen narttu. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Sujuvat liikkeet.
Juuri nyt hieman niukka turkki. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
54674/06 Funatic Supernatural AVO ERI 4
5-vuotias keskisuuri narttu, sopiva pää. Silmät saisivat olla hieman tummemmat. Vahva leikkaava purenta. Hyvä ylä- ja
alalinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Kaunis turkki. Sujuvat liikkeet. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
50217/07 Funatic Razzmatazz AVO H
4-vuotias pitkänomainen narttu. Pää: syvälle asettuneet tumman ruskeat silmät, leikkaava purenta. Näyttää huulia. Selkä
saisi olla vahvempi. Hyvä turkki. Liikkeessä edestä erittäin löysä, takaa vahva. Vähän valkoista rinnassa, miellyttävä
luonne. Hyvin esitetty.
50881/07 Gunhild vom Gipfelfeuer AVO EH
5-vuotias pieni narttu. Tasapainoinen rakenne. Päässä paljon ilmettä. Hyvät silmät ja purenta. Vahva selkä. Erittäin
hyvät kulmaukset. Sujuvat liikkeet, joissa paljon potkua. Häntä ei aivan suora(eläinlääkärintodistus). Erittäin hyvin
esitetty. Miellyttävä luonne.
22740/10 Hexa-Han Adelfina AVO H

2-vuotias narttu. Kevyt luusto ja litteä selkäosa. Tummat silmät. Leikkaava purenta. Vahva selkä. Syvänmusta turkki,
tumma tan. Sujuvat liikkeet. Häntä iloisesti kannettu. Koiralla tulisi olla ikään nähden kaikkea enemmän.
17698/09 Kenda von Wiesmadern AVO H
3-vuotias narttu. Liian kevyt luusto. Kaunis pää, purenta ja silmät. Suora selkä. Hiukan korostunut lanne. Sujuvat
liikkeet. Kaunis turkki, tumma tan. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
43658/05 Mettänpeikon Hertta-Ässä AVO EH
6,5 v, hieman pieni narttu. Tyypillinen pää. Tummat silmät. Leikkaava purenta. Selkä saisi olla vahvempi. Kulmaukset
ok. Liikkuminen oli hiukan hankalaa. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
25867/07 Momandan Tiramisu AVO EH
4-vuotias. Vahva narttu. Matala(selkä liian pitkä). Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Selkä antaa periksi. Häntä liian
lyhyt. Hiukan laineikas turkki. Hyvät värimerkit. Sujuvat liikkeet.
60678/09 Pandemian Cum Tetani AVO EH
3-vuotias hyvänkokoinen narttu. Tyypillinen pää. Keskiruskeat silmät, hyväasentoiset. Leikkaava purenta. Hyvä ylä- ja
alalinja. Hyvät kulmaukset. Kaunis turkki. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuessa oli alkuvaikeuksia. Silti kaunis koira.
46584/11 Private-Stefal Ira-Ithaka AVO ERI
Melkein 3-vuotias, erittäin vahva narttu. Vahva luusto. Erittäin tilava leikkaava purenta. Silmät saisivat olla
tummemmat. Hyvä ylä- ja alalinja. Näyttävä rintakehä. Liikkeet ahtaat edestä ja takaa. Miellyttävä luonne, hyvin
esitetty.
52420/05 Riccarron Octobussy 52420/05 AVO EH
6-vuotias pitkänomainen narttu. Tummat silmät. Leikkaava purenta. Eilisestä asti verikorva. Selkä ei vahva. Hiukan
laineikas turkki. Sujuvat liikkeet. Miellyttävä luonne.
48212/08 Riccarron Quess Why AVO EH
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
3,5-vuotias erittäin vahva rotutyypillinen narttu. Erittäin kaunis pää, silmät ja hampaat ok. Ylä- ja alalinja ok. Erittäin
kaunis turkki. Erinomaiset värimerkit. Valitettavasti seistessä narttu on häntä ? Sujuvat liikkeet.
56013/09 Sennetta’s Cover Girl AVO EH
2-vuotias keskisuuri, pitkärakenteinen narttu. Keskivahva luusto. Tyypillinen pää. Tummat silmät. Leikkaava purenta.
Hyvä ylä- ja alalinja. Kaunis turkki. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
54094/09 Willabernes Amanda AVO ERI1 SA PN2 SERT
2,5-vuotias, erittäin vahva narttu, rotumääritelmän mukainen. Keskiruskeat silmät. Leikkaava purenta. Vahva selkä.
Erittäin hyvät kulmaukset. Sujuvat liikkeet. Hyvin esitetty. Rauhallinen, miellyttävä luonne.
19596/07 Zweierteam Muscosa AVO EH
Keskisuuri 3-vuotias narttu. Keskivahva luusto. Hieman niukasti otsapengertä. Tummat silmät. Leikkaava purenta.
Selkö ok. Riittävät kulmaukset. Sujuvat liikkeet ja hyvin kannettu häntä. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
46893/07 Bernario Adalmiina VAL ERI
4-vuotias vahva narttu. Vahva luusto. Erittäin kaunis pää. Erittäin tummat hyväasentoiset silmät. Hyvä kaulan pituus.
Vahva etuosa ja takakulmaukset. Liikkuessa edestä tassut sisäänpäin. Erittäin kauniit värimerkit. Rauhallinen luonne.
Hyvin esitetty.
25514/07 Bernarossa Desiderio VAL EH
5-vuotias vahva narttu. Vahva luusto. Tummat silmät. Leikkaava purenta. Hyvä selkä. Seisoo hyvin jaloillaan. Hyvät
kulmaukset. Pitkä turkki. Takaliike ei oikea.
25515/07 Bernarossa Dimare VAL ERI
4,5 vuotias vahva narttu. Tummat silmät. Leikkaava purenta. Näyttää hiukan huulia. Hyvä ylä- ja alalinja. Erittäin hyvät
kulmaukset. Liikkeissä paljon potkua, hiukan pehmeät välikämmenet.
57603/07 Bernarossa Farfalla VAL ERI
4-vuotias vahva narttu. Erittäin hyvä purenta. Tummat silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät kulmaukset. Hyvä turkki.
Liikkeissä paljon potkua, edessä löysät välikämmenet. Hyvin esitetty.
50837/08 Bernarossa Huanita VAL ERI
3,5-vuotias keskisuuri narttu. Erittäin kaunis pää. Erittäin tummat silmät. Hyvin niukka leikkaava purenta. Rinta hieman
litteä ja voisi olla syvempi. Lanne hiukan laskeva. Riittävästi kulmautunut. Sujuvat liikkeet.
46812/07 Bouncy Buffoon’s Annie Hall VAL ERI
4-vuotias narttu. Keskisuuri sopiva luusto. Keskiruskeat silmät. Leikkaava purenta. Hyvä rintakehä. Vahva selkä.
Liikkeet hieman estyneet.
NHSB2763014 Fanny van’t Rijkenspark VAL ERI
3-vuotias keskisuuri narttu, jolla hyvä tyyppi. Kaunis pää. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvät kulmaukset edessä ja
takana. Sujuvat liikkeet. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
39975/05 Fonacot’s Happy Halliwell VAL ERI 2 SA
Melkein 7-vuotias hieman pieni mutta tasapainoisesti rakentunut. Erittäin kaunis pää. Tummat silmät. Leikkaava
purenta. Erittäin hyvin kulmautunut. Sujuvat liikkeet, joissa paljon potkua. Hyvin kannettu häntä. Miellyttävä luonne.
Erittäin hyvin esitetty.

27331/09 Fonacot’s Joyful Jessica VAL ERI
2,5-vuotias keskisuuri narttu. Kaunis pää. Tummat silmät. Erittäin niukka leikkaava purenta. Hyvä kaulan pituus, selkä,
ylä- ja alalinja. Hyvä luonne. Erittäin tumma tan. Sujuvat liikkeet hyvä hännänkanto.
10069/06 Fridkullas Ultra Bra VAL ERI 3
6-vuotias tasapainoisesti rakentunut narttu. Päässä paljon ilmettä. Tummat silmät. Leikkaava purenta. Selkä saisi olla
vahvempi. Kulmaukset ok. Sujuvat liikkeet, takaa hieman ahtaat. Erittäin vaikuttava koira. Hyvin esitetty. Miellyttävä
rauhallinen luonne.
16049/07 Goldbear’s Qismet VAL ERI
5-vuotias vahva narttu. Hieman matala. Kaunis pää. Erittäin syvä rinta. Hyvät kulmaukset. Kauniit värimerkit. Sujuvat
liikkeet. Sileä karva. Syvänmusta, tumma tan. Rauhallinen, miellyttävä luonne. Hyvin esitetty.
16050/07 Goldbear’s Qualitystreet VAL ERI
5-vuotias. Matala narttu. Leikkaava purenta. Tummat silmät. Korvat taakse kiinnittyneet. Hiukan pitkä ja heikko selkä.
Niukka eturinta. Suora turkki. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
11155/09 Goldbear’s Rene Russo VAL EH
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
Keskisuuri 3,5-vuotias narttu. Keskivahva luusto. Leikkaava purenta. Tummat, pyöreät silmät. Hyvä ylä- ja alalinja.
Edessä voisi olla paremmat kulmaukset, takaa ok. Koira esiintyy tänään rauhattomasti.
51488/09 Ireen vom Gipfelfeuer VAL ERI
3-vuotias keskisuuri narttu. Sopiva luusto. Keskiruskeat silmät. Leikkaava purenta. Selkä antaa periksi. Kulmaukset ok.
Syvänmusta turkki, tumma tan. Liikkeissä edestä tassut sisäänpäin. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
41548/05 Momandan Serafiina VAL ERI
6-vuotias. Keskivahva luusto. Erittäin kaunis, tummat silmät. Tilava leikkaava purenta. Suora selkä. Pitäisi olla edestä
paremmin kulmautunut, takaa ok. Kaunis turkki. Sujuvat liikkeet, edestä tassut sisäänpäin.
25734/04 Riccarron Madam Tosca VAL ERI
Melkein 8-vuotias, erittäin vahva narttu. Matala. Tyypillinen pää, silmät voisivat olla tummemmat. Selkä voisi olla
vahvempi. Erittäin kaunis turkki. Kulmaukset ok. Edestä löysä, takaa hyvä liikunta. Hyvin esitetty.
EST-03113/08 Ridon Hennet Elisee VAL ERI 1 SA PN1 VSP
Vahva 3-vuotias narttu. Tasapainoisesti rakentunut. Keskiruskeat silmät. Hyvä leikkaava purenta. Kiinteä selkä. Hyvät
kulmaukset. Vahvat liikkeet. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
26671/09 Vinkizz Original VAL ERI
2,5-vuotias keskisuuri narttu. Leikkaava purenta. Keskiruskeat silmät. Vahva selkä. Edessä niukat kulmaukset, takaa
hyvät. Kaunis turkki, tumma tan. Sujuvat liikkeet.
30263/05 Zweierteam Japonica VAL H
Melkein 7-vuotias. Vahva tasapainoisesti rakentunut. Tyypillinen pää. Vahva selkä. Hyvä alalinja. Hyvin kulmautunut.
Erittäin kaunis turkki. Valitettavasti koira ei tänään liiku takaa oikein. Siksi palkintosija H.
22386/06 Zweierteam Lunaria VAL ERI4
Melkein 6-vuotias, tasapainoisesti rakentunut narttu. Erittäin kaunis pää. Leikkaava purenta, tummat silmät. Hyvä yläja alalinja. Erittäin rotutyypillinen narttu. Erittäin hyvät liikkeet. Miellyttävä luonne. Hyvin esitetty.
19594/ Zweierteam Montana VAL ERI
4-vuotias vahva narttu. Leikkaava purenta. Tummat silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät kulmaukset. Kaunis turkki. Tan
hiukan vaalea. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne. Sujuvat liikkeet. Kantaa häntänsä sivulla.
Kennel Bernario KASV 4 KP
Fiesta for Triumph, Esperanza, Chinon, Adalmiina
Uros ja kolme narttua. Yhtenäinen tyyppi. Suuresti muistuttavat toisiaan.
Kennel Bernarossa KASV 2 KP
Juventus, Jetro, Dimare, Farfalla
Kaksi urosta ja kaksi narttua. Urokset tyypiltään muistuttavat toisiaan, samoin nartut. Kaikilla tummat silmät.
Kennel Berondan KASV 3 KP
Albin, Baritone, Autumn Princess, Berlinetta
Kaksi narttua ja kaksi urosta, jotka muistuttavat paljon toisiaan. Kaunis ryhmä.
Kennel Funatic KASV
Mucho Gusto, Taittinger, Miss Behaving, Mulberry
Kaksi urosta ja kaksi narttua. Yksi narttu on hieman pieni, muuten hyvä ryhmä.
Kennel Goldbear’s KASV 1 KP BIS KASV
Tic Tac, Toffifee, Quality Street, Rene Russo
Kaksi urosta ja kaksi narttua, joilla melkein yhtenäinen ulkonäkö. Vahva luusto. Kaunis ryhmä.
Kennel Zweierteam KASV
Krameris, Muscosa, Lunaria, Montana
Uros ja kolme narttua. Nartut muistuttavat hyvin toisiaan. Uros on vahva ja sillä on vähemmän valkoista kuonossa.

