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FI49570/12 Hexa-Han Della PEN3
Feminiininen. Tässä kehitysvaiheessa yleisvaikutelma hieman matalaraajainen narttupentu, jolla
kuitenkin oikea pituus rungossa. Oikealinjainen pää, hyvä otsapenger. Hyvä vahva kaula. Riittävän
kulmautunut edestä. Hyvä vahva raajaluusto. Oikea rintakehän pituus. Erinomaiset ranteet ja
käpälät. Hyvät värimerkit, hyvä karvapeite. Ylälinja vielä kovin pehmeä. Oikea hännänkanto
liikkeessä. Vielä tottumaton kehätilanteeseen. Oikea ulottuvuus sivuliikkeessä.
FI45305/12 Kastetassun Dreamer PEN2
Voimakas rakenteinen narttu. Hyvä koko. Erinomaiset korvat. Hyvä otsapenger. Erinomainen
huulipigmentti. Hyvä eturinta. Olkavarsi voisi olla viistompi. Tilava rintakehä. Ei tarvitse olla
enempää massaa runkoon. Hyvät takaraajat ja alalinja. Hyvät värimerkit ja karvapeite. Hieman
turhan korkea häntä liikkeessä. Liikkuu tasapainoisesti sivulta. Miellyttävä käytös.
FI51625/12 Ridon Hennet Norah Jones PEN1 KP ROP-PENTU
Tasapainoisesti rakentunut kaunislinjainen narttupentu. Ihastuttava sukupuolileima. Kaunis pää ja
ilme. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Erinomainen karvapeite. Miellyttävä käytös. Oikea
hännänkanto liikkeessä. Erinomaisen tasapainoiset liikkeet. Erittäin lupaava narttupentu.
FI30174/12 Bom Bom's Deinhard JUN EH2
Yleisvaikutelmaltaan hieman matalaraajainen uros, mutta kuitenkin selvä sukupuolileima. Oikein
sijoittuneet erinomaiset korvat. Riittävä otsapenger. Toivoisin hieman tiiviimmät huulet. Riittävä
kaulan pituus. Kokoon sopiva raajaluuston voimakkuus. Toivoisin hieman suoremmat eturaajat.
Oikea rintakehän syvyys, mutta se saisi olla pidempi. Hyvät värimerkit ja karvapeitteen laatu.
Liikkuu tasapainoisesti sivulta. Miellyttävä käytös.
FI19089/12 Kultaruskan Ace-Of-Spades JUN EH3
Hyvän kokoinen uros. Oikea raajakorkeus. Oikein sijoittuneet hieman kookkaat korvat. Hyvä
otsapenger. Riittävä kuono-osan vankkuus. Huulet saisivat olla tiiviimmät. Toivoisin
korostuneemman eturinnan. Hyvä raajaluusto. Rintekehän pitää vielä pyöristyä ja rintakehä saisi
olla pidempi. Hieman turhan voimakkaasti kuroutunut alalinja. Hyvä karvapeite ja värimerkit.
Korkeahko häntä liikkeessä. Toivoisin yhdensuuntaisemmat etuliikkeet. Antaa itsestään pitkähkön
yleisvaikutelman liikkeessä.
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico JUN H
Hyvänkokoinen maskuliininen, jolla oikea raajakorkeus ja rungon mittasuhteet. Hieman kapeahko
kallo-osa. Otsapenger saisi olla korostuneempi. Toivoisin hieman lisää leveyttä alaleukaan ja
tiiviimmät huulet. Riittävä eturinta. Hieman pehmeyttä ranteissa. Huomioiden koiran koko toivoisin
runkoon lisää volyymia ja rintekehään lisää pituutta. Syvä tanväri. Ei tänään parhaassa
karvappeitteessä. Korkea häntä liikkeessä. Liikkeessä tulisi kokonaisuudessaan olla enemmän
ulottuvuutta ja joustavuutta.
FI38031/12 Zweierteam Ulmus JUN EH1
Voimakasrunkoinen uros, joka saisi olla hieman itsevarmempi käytökseltään. Antaa itsestään
seistessä hieman neliömäiset rungon mittasuhteet. Hyvä kallo-osa. Selvä otsapenger. Toivoisin
leveämmän ja voimakkaamman alaleuan. Hyvä eturinta. Riittävä kaulan pituus. Taipumusta kääntää
eturaajojaan ulospäin. Oikea rungonmalli, mutta rintakehä saisi olla pidempi. Hyvä leveä reisi.
Hyvä karvapeite. Pyöristää ajoittain ylälinjaansa seistessään. Toivoisin hieman lämpimämmän
ilmeen. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä. Oikea ylälinja liikkeessä. Takaraajojen liike saisi olla
vaivattomampaa.
FI54506/11 Hexa-Han Casper NUO H
Tänään ujostelevasti käyttäytyvä hyvänkokoinen uros, joka selkeästi vierastaa kehätilannetta.
Hyväilmeinen pää. Erinomainen purenta. Eturinta saisi olla korostuneempi. Niukasti kulmautunut
edestä. Toivoisin hieman lisää volyymiä runkoon. Hyvät takaraajat. Lyhyt häntä. Ei tänään
parhaassa karvapeitteessä. Liikkuu kinnerahtaasti takaa, riittävällä ulottuvuudella sivulta. Hyvä
tiivis ylälinja liikkeessä.

FIN22532/07 Bom Bom's Aventinus AVO ERI1 SA PU1 ROP SERT FI MVA
Maskuliininen, voimakasrakenteinen uros. Oikeat pään mittasuhteet. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvin kulmautunut ja rakentunut edestä. Tiivis jäntevä ylälinja. Erinomainen pitkä
oikeanmallinen rintakehä. Vahva matala kinner, hyvä leveä reisi. Erinomaisessa karvapeitteessä.
Hyvä käytös. Oikea hännänkanto liikkeessä, erinomaiset vapat liikkeet.
FI22975/11 Bom Bom's Casalferro AVO ERI2 SA PU3 VASERT
Hyvä koko, maskuliininen. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä kallo-osa. Otsapenger voisi olla
korostuneempi. Toivoisin tummemmat silmät. Hieman kookkaat oikein sijoittuneet korvat. Kaunis
vahva kaula. Hyvin rakentunut edestä. Rintakehä voisi olla pidempi. Vahva matala kinner, hyvä
vahva reisi. Liikkuu riittävällä ulottuvuudella sivulta. Eturaajojen liike voisi olla yhdenmukaisempi.
FI38109/09 Lipasun Luckyman AVO EH3
Hyvän kokoinen uros. Selvä sukupuolileima. Erinomainen pää ja ilme kokonaisuudessaan. Riittävä
eturinta. Taipumusta kääntää hieman eturaajojaan ulospäin. Voisi olla lanneosaltaan hieman
lyhyempi. Hyvä leveä reisi. Erinomaiset kootut käpälät. Liikkuu melko leveästi edestä. Toivoisin
lisää jäntevyyttä takaliikkeisiin. Hyvä häntä.
FI60233/10 Zweierteam Sylvestris AVO T
Yleisvaikutelmaltaan matalaraajainen uros, jolla erittäin avoin ja miellyttävä luonne ja käytös. Hyvä
pää ja ilme kokonaisuudessaan. Riittävä eturinta. Niukasti kulmautunut edestä. Olkavarsi saisi olla
selkeästi viistompi. Riittävä rintakehän pituus. Voimakkaasti laineikas karvapeite. Hyvät värimerkit.
Korkea häntä niin liikkeessä kuin seistessä. Toivoisin lisää niin etu- kuin takaliikkeisiin.
FIN31951/05 Zweierteam Krameris VAL ERI1 SA PU2
Maskuliininen oikeat rungon mittasuhteet omaava uros. Kaunis vahva kaula. Hyvä pää ja ilme.
Hyvin rakentunut edestä. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Tänään hieman turhan
pulskassa kunnossa. Erinomainen raajaluusto. Erinomainen leveä reisi. Ylipaino rungossa heijastuu
liikkeisiin. Kaunis hännänkanto liikkeessä.
FI34353/12 Alpweiden With Love JUN EH2
Feminiininen kokonaisuus. Hyvä raajakorkeus. Vielä kovin kapealinjainen pää. Hyvä kaula.
Riittävästi kulmautunut edestä. Riittävä rintakehän pituus. Hyvä karvapeite ikäisekseen. Miellyttävä
käytös. Korkeahko häntä liikkeessä. Liikkeiden tulee vielä vakiintua. Valloittava käytöksinen
juniori, joka tarvitsee vielä aikaa valmistuakseen.
FI30178/12 Bom Bom's Dooleys JUN ERI1 SA PN2 SERT
Feminiininen kokonaisuus. Riittävä raajakorkeus. Erinomainen pää ja ilme. Hyvin kulmautunut ja
rakentunut edestä. Tilava runko. Hyvät takaraajat. Viimeistelty näyttelykunnostus. Pitkä hyvä häntä.
Erinomainen käytös. Erinomaiset tehokkaat liikkeet. Oikea ylälinja liikkeessä.
SHSB/LOS701535 Luminara Vom Ruederthal NUO H
Hyvän kokoinen narttu, joka esitetään tänään hyvin niukassa karvapeitteessä. Hyvä raajakorkeus.
Oikea kaulan pituus. Kapealinjainen pää, jossa otsapenger saisi olla selkeämpi. Kevyt kuono-osa.
Alaleuka saisi olla kokonaisuudessaan voimakkaampi ja leveämpi. Tarvitsee lisää eturintaa ja
etukulmauksia. Hyvät takaraajat. Miellyttävä käytös. Liikkuu hieman ahtaasti takaa.
Yhdensuuntaisesti ja hyvin edestä. Esiintyy hyvin. Esiintyy hyvin.
FI36502/11 Zweierteam Tomentella NUO H
Hyvänkokoinen narttu, jolle toivoisin kokonaisuudessaan rodunomaisilta yksityiskohdiltaan
paremman pään ja ilmeen. Nartulla on seistessään oikeat rungon mittasuhteet, mutta esitetään
tänään melko pehmeässä kunnossa. Voimakas hyvä raajaluusto. Riittävät polvikulmaukset. Melko
laineikas ja laadultaa pehmeähkö karvapeitteen laatu. Toivoisin puhtaammat ja kirkkaammat TANmerkit erityisesti päässä. Liikkuu tasapainoisesti sivulta. Tänään kovin vaisu käytökseltään.
FI38113/09 Lipasun Lemondaisy AVO ERI1
Feminiininen kokonaisuus. Riittävä raajakorkeus. Hyvä pää ja ilme. Selvä otsapenger. Riittävästi
kulmautunut edestä. Kaunis kaula. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hyvä karvapeite. Oikea
hännänkanto liikkeessä. Toivoisin hieman lisää jäntevyyttä ja ulottuvuutta sivuliikkeisiin.
Rauhallinen käytös.

FI35293/10 Sinikarhun Bella AVO EH2
Feminiininen kokonaisuus. Seistessään oikeat rungon mittasuhteet. Kapealinjainen pää. Hyvä vahva
kaula. Eturinta saisi olla korostuneempi. Hyvä runko. Hieman pehmeä karvapeitteen laatu. Hieman
pehmeyttä ranteissa. Liikkuu hyvin edestä. Toivoisin lisää jäntevyyttä takaliikkeisiin. Antaa
käsitellä kauniisti.
FIN41548/05 Momandan Serafiina VAL ERI2 SA PN3
7½-vuotias edelleen tasapainoisesti liikkuva narttu. Oikeanmallinen pää, hyvä ilme. Kaunis vahva
kaula. Riittävästi kulmautunut edestä. Voimakas runko. Hieman laineikas karvapeite. Erinomainen
käytös. Oikea hännän kanto liikkeessä. Esiintyy hyvin.
FI22671/09 Vinkizz Original VAL ERI1 SA PN1 VSP
Kauttaaltaan feminiininen kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Erinomaisesti rakentunut edestä. Hyvä
pitkä rintakehä. Riittävä raajakorkeus.Erinomainen raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut.
Erinomaiset, tehokkaat, vaivattomat oikean ulottuvuuden omaavat liikkeet. Erinomainen ylälinja
liikkeessä.
FIN44776/03 Hexa-Han Quality Girl VET EH1
9½-vuotias hyvänkokoinen veteraaninarttu. Oikeat rungon mittasuhteet ja raajakorkeus. Riittävästi
kulmautunut edestä. Tilava runko. Kapealinjainen pää, jossa kuitenkin hyvä rodunomainen ilme. Ikä
alkaa näkyä karvapeitteen laadussa. Erinomainen käytös. Liikkuu riittävällä ulottuvuudella sivulta.
Kennel Bom Bom's (Deinhard,Aventinus,Casalferro,Dooleys) KASV1 KP
Selvät sukupuolileimat. Tilavat rungot. Vahvat raajaluustot. Oikealinjaiset päät joissa selvät
otsapenkereet. Hyvät värimerkit ja karvapeitteet. Tasapainoiset sivuliikkeet.

