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PENNUT
FI46441/11 Eoszline Oprah PEK1 KP ROP
8 kk. Hyvät rungon mittasuhteen narttu pentu, jolla hyvä rungon mittasuhteet. Hiukan liian voimakkaasti laskeva lantio.
Lupaava etuosa. Tasapain.kulmaukset. Kaunis nartun pää. Pyöreähköt silmät. Hyvä purenta. Hyvät etu- ja sivuliikkeet.
Kapeat mutta suorat takaliikkeet. Kauniit värimerkit.
FI46442/11 Eoszline Orchidea PEK2 KP
8 kk, hyvät rungon mittasuhteet omaava narttupentu. Lupaava rungon tilavuus, vielä ymmärrettävää pehmeyttä
ylälinjassa. Tasap.kulm. eturinta täyttyy iän myötä, hyvä pään profiili, alaleuka voimistuu vanhetessaan, kevyet korvat,
hyvät sivu- ja takaliikkeet. Etuliikkeissä vielä pentumaisuutta. Hyvät värimerkit.
FI45044/11 Funatic Kiss This PEK3
8 kk, vielä ymmärrettävän pentumainen, voimakas, hyvä raajaluusto, hyvä rungon tilavuus, tasapainoiset kulmaukset
mutta raajoissa vielä liikaa pehmeyttä, lupaava eturinta, hyvä pään profiili. Täyteläinen kuono-osa, hyvä purenta, vielä
turhan pehmeä liikkeessä, ikä ja lenkit auttavat asiaa.
FI34957/11 Vuorenpeikon Einari JUN ERI1
11 kk. Erittäin lupaava miellyttävä luonteinen junioriuros. Hyvä raajaluusto, tasap.kulmaukset, vielä ymmärrettävää
pehmeyttä ylälinjassa, aavistuksen pitkä lanneosa, lupaava etuosa joka täyttyy iän myötä, erinom.kulmaukset, hyvä
pään profiili, kaunis kuono-osa, kehittyvä kallo, hyvä suu, erinom.sivuliikkeet, eestaas liikkeissä vielä ymmärrettävää
kapeutta, hyvät värimerkit. Uroksella on valoisa tulevaisuus.
FI44530/10 Bouncy Buffoon´s Stormy May Day NUO ERI2
21 kk, riittävän lyhyt uros, raajakorkeus saisi olla runsaampi. Kokoonsa nähden hyvä rungon tilavuus,
tasap.kulmaukset, aavistus pehmeyttä ylälinjassa, hyvä raajaluusto, hyvä pään profiili, hyvä kuono-osan pituus ja
täyteläisyys. Kallo saa vielä täyttyä, niukka huulipigmentti, hyvät taka- ja sivuliikkeet, riittävän leveät etuliikkeet.
Hyvät värimerkit.
FI50700/10 Goldbear´s Val Kilmer NUO ERI1 SA PU2 SERT
19 kk, seistessä erinom.kaunis nuori uros, jonka etuliikkeet eivät ole samaa tasoa, hyvät sivu, erinom.takaliikkeet.
erinom.raajaluusto, hyvä ylälinja, hyvät etukulmaukset. Riittävä kinner, erinom.eturinta, kaunis voimakas kaula.
Erinom.pään mittasuhteet, ihana kuono-osa. Kallo täyttyy iän myötä, hyvä purenta, aavistus löysyyttä huulissa. Hyvät
värimerkit, viisi valkoista karvaa hännässä.
FI54474/09 Alpigiano Felice Fidenzio AVO ERI2
2,5 –vuotias. Sukupuolileimaltaan selvä uros joka antaa itsestään työkoiravaikutelman. Hyvä raajaluusto, hieman
pehmeyttä ylälinjassa, riittävät mutta tasapain.kulmaukset, riittävän pitkä kaula, voimakas pää, täyteläinen kuono-osa.
Hiukan takaluisu kallo, turhan paljon nahkaa kaulassa, liikkuu riittävän pitkällä askeleella. Eestaas liikkeessä turhaa
pehmeyttä.
FIN50537/07 Alpweiden Come´s To Win AVO EH
4 vuotta 7 kk. Pitkä tänään löysässä kunnossa oleva uros. Hyvä raajaluusto, riittävät kulmaukset, eturinta voisi olla
täyteläisempi. Tänään niukassa turkissa, hyvä pään profiili, täyteläinen kallo. Hyvä purenta. Ikä näkyy liikaa hampaissa.
Liikkuu tänään turhan pehmeästi.
FI50949/09 Lapinlauhan Monticola AVO ERI1 SA PU3 VASERT
2 v 7 kk, kookas & voimakas & vilkas, korkea häntä häiritsee liikkeessä. Kaunis pää, hyvä kallo. Etuosa voisi olla
hiukan täyteläisempi. Hyvä ylälinja. Tasap.riittävät kulmaukset. Turkki tänään matta, hyvät liikkeet.
FIN24950/07 Lifespring´s Manpower VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP4
Kaunis tasapainoinen erinom.liikkeet omaava uros. Hyvä rungon tilavuus, kaunis ylälinja, hyvä etuosa. Hyvä uroksen
pää, joskin suurehkot silmät häiritsevät ilmettä. Karvapeite voisi olla luonnollisemman oloinen.
FI60276/10 Alpweiden Pretty As Paint JUN ERI1 SA
16 kk, rungon mittasuht.erinom..jun.narttu, jolla ? liikkeessä korkealla kannettu häntä. Riittävät mutta tasapainoiset
kulm. Etuosa voisi olla hiukan täyteläisempi. Hyvä värinen, kaunis pää jossa hyvä ilme, erinom. Takaliikkeet, tiiviit
riittävän leveät etuliikkeet.
FI35778/11 Bearessence Dacosen Daisy JUN EH3
11 kk, korkeussenttinsä nuorena kasvanut juniori, joka tarvitsee iän myötä lisää tilavuutta runkoonsa (ei läskiä). Riittävä
raajaluusto, hyvä rungon pituus, hyvät takakulmaukset. Etuosa vielä kovasti kesken kehityksen, mikä näkyy varsinkin
liikkeessä, pysty olkavarsi, hyvä pään profiili, iloinen luonne. Hyvät värimerkit.
FI34954/11 Vuorenpeikon Emma JUN ERI2
11 kk, mittasuht.hyvä jun.narttu, jolla erinom.takaliikkeet. Lupaava rungon tilavuus, tasapain.riittävät kulmaukset,
etuosan tulee täyttyä iän myötä. Hyvä pään profiili. Hyvä suu, kauniit värimerkit.
FI17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq NUO ERI1 SA PN3 VASERT
19 kk, liikeessä erinomainen nuori narttu, liikkeessä erinomaiset rungon mittasuhteet. Liikkeessä tasapain.kulmaukset.
pää kesken kehityksen seistessä ja liikkeessä, seistessä vaatimaton olemus.
FI53441/09 Alpweiden Lovely Jackpot AVO ERI2 SA PN4

2,5 v. Tasapainoinen liioittelematon narttu, jolla hyvä rungon tilavuus, hyvä etuosa. Tasapainoiset kulmaukset, hiukan
pehmeyttä ylälinjassa, hyvä pään profiili. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Tasapainoiset liikkeet.
FIN55713/07 Ragdolls Cinderella AVO ERI1 SA PN2 SERT
4 v. Seistessä erittäin kaunis mittasuht.erinom. hyvä raajaluusto, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä etuosa,
erinom.pää, jossa ihana ilme. Täyteläinen kuono-osa. Erinomainen ?linja, erinom.korvat, ihanat silmät. Tasapainoiset
liikkeet.
FIN46812/07 Bouncy Buffoon´s Annie Hall VAL ERI1 SA PN1 VSP
4 v. Seistessä rungoltaan erinom.narttu. Ihana rungon tilavuus, hyvä raajaluusto, riittävät tasapain.kulm. Hyvä ylälinja.
Erinom.täyteläinen etuosa, muuten hyvä pää mutta mitätön otsapenger pilaa ilmettä. Voisi liikkua halukkaammin.

