20130609 Kemi R, REDLICKI MIROSLAW
30995/12 Soo-Soo Casillero Del Diablo JUN ERI1
Hyvin kehittynyt, keskivahva luusto. Tasainen profiili, tarvitsee enemmän otsapengertä & vahvemman
kuonon. Tummat silmät. Hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, vahvat välikämmenet. Korkea hännän
kiinnitys. Tasapainoiset liikkeet. Kihara turkki, hyvä väri & hyvät merkit.
SE24168/2012 Werner Wix Quattro JUN ERI2
Vahva uros, vahva luusto, hyvä profiili, leveä kallo. Vahva, hieman pitkä kuono. Etu- ja takakulmaukset
voisivat olla paremmat, samoin ylälinja. Kaareva lanne, lyhyt lantio. Hyvä potku. Erinomainen turkki &
merkit.
58586/11 Fridkullas Åiva NUO EH1
Tasapainoinen, mutta ei ole tarpeeksi urosmainen. Narttumainen pää & ilme. Tummat silmät. Hyvä ylälinja.
Hieman korkea hännän kiinnitys. Etujalat eivät ole yhdensuuntaiset. Kintereet voisivat olla vahvemmat.
Hyvä turkki & väri. Liikkuu energisesti.
35381/11 Berndream´s Dark Dancer AVO ERI3
Hyvä koko & mittasuhteet. Keskivahva luusto. Hieman tasainen profiili. Tummat silmät, luppakorvat. Melko
suora lapa & olkavarsi, hyvä ylälinja & häntä. Etujalat eivät ole yhdensuuntaiset & liikkeessä löysät
etuliikkeet & potkua puuttuu. Keskinkertaiset takakulmaukset. Hyvä turkki & väri.
35382/11 Berndream´s Dark Dodge AVO ERI4
Tasapainoinen, voisi olla vahvempi. Hyvä profiili & kallo. Kuono saisi olla pitempi & vahvempi. Hyvä
ylälinja & häntä. Vahvat & yhdensuuntaiset etujalat. Keskinkertaiset takakulmaukset & potku. Erinomainen
turkki & väri.
50700/10 Goldbear´s Val Kilmer AVO ERI1 SA PU1 SERT FI MVA ROP
Miellyttävä, hyvin kehittynyt & tasapainoinen. Erittäin hyvä pää & profiili. Vahva kuono, hyvin sijoittuneet
korvat. Pitkä lapa. Hyvin ulottuvat etuliikkeet. Vahva ylälinja, takaosa & vahvat kintereet. Hyvä potku.
Välikämmenet saisivat olla vahvemmat. Hyvä turkki.
44750/09 Monte Rosan Vili AVO ERI2
Vahva uros, liikaa painoa. Melko vahva luusto. Nenä saisi olla tummempi. Vanva kaula. Vakaa etu- ja
takaosa. Hyvä häntä. Laskeva lantio. Oikeat, mutta raskaat liikkeet. Hyvä väri. Laineikas turkki.
50949/09 Lapinlauhan Monticola VAL ERI1 SA PU3
Iso uros. Hieman tasainen profiili. Tummat silmät, hyvät korvat. Vahva ylälinja. Keskinkertaiset taka- ja
etukulmaukset. Vahvat & yhdensuuntaiset etujalat. Saisi olla paremmat takakulmaukset & enemmän potkua.
Hyvä turkki.
44314/04 Rajaköörin Extemporekku VET ERI1 SA PU2 ROP-VET
Tasapainoinen, keskivahva luusto. Hyvä pää & ilme. Pitkä lapa & erinomaiset etujalat. Oikea ylälinja.
Liikkuu energisesti, mutta takaliikkeessä ikä näkyy. Erinomainen väri & merkit.
21664/12 Bicculammukan Dincatinka JUN ERI2
Hieman pitkät jalat. Melko tasainen profiili. Tummat silmät, hyvät korvat. Melko suora lapa & olkavarsi.
Hyvä ylälinja. Hyvä takapotku, mutta etuliike ei ole riittävä. Hyvä väri & hyvät merkit.
51422/12 Ragdolls Graceful JUN ERI1
Erinomainen luusto & runko. Tällä hetkellä pää ei ole aivan oikea, kuono on terävä & melko kolmion
muotoinen. Erinomaiset liikkeet. Hyvä turkki & väri.
46441/11 Eoszline Oprah NUO EH2
Vahva, hyvä luustoinen. Hyvä kallo & otsapenger. Hieman kovera kuonon profiili. Hyvä etuosa & rinta.
Virheellinen kaareva ylälinja ja laskeva lantio. Takaliikkeet eivät ole aivan terveet. Hyvä turkki & väri.
42976/11 Soo-Soo Bridget Jones NUO EH1
Hyvin kehittynyt, hyvä luuston vahvuus. Erittäin hyvä profiili, vahva kuono. Hyvä etuosa & rinta. Hyvä
ylälinja. Hieman ongelmia takaliikkeessä. Hyvä turkki & väri.
57066/08 Alppitähden Jannamiina AVO EH1
Oikeat mittasuhteet, keskivahva luusto, hyvä profiili. Hyvä kaula & lapa. Hieman tasainen profiili sivulta.
Eturintaa saisi olla enemmän. Hyvä potku, mutta ei aivan keskity & käyttäytyy poissaolevasti. Pitää kehittyä
& rauhoittua.
Suhtautuminen tuomariin: väistää
58077/10 Ninicon Cappuccino AVO EH2
Oikeat mittasuhteet, hyvä luusto. Virheelliset pään mittasuhteet, pitkä & voimakas kuono, liian lyhyt kallo
kuonoon verrattuna. Litteät kylkiluut, löysä edestä. Oikeat liikkeet. Hyvä väri & merkit. Pehmeä selkälinja

liikkeessä.
12343/06 Alpweiden Yes I´m Jackpot VAL ERI2
Narttunainen, hyvä luusto. Hyvät mittasuhteet. Kuono saisi olla tummempi. Terve takaosa & potku. Hieman
pehmeä ylälinja. Hyvä turkki.
46812/07 Bouncy Buffoon´s Annie Hall VAL ERI3
Oikeat mittasuhteet, hyvin kehittynyt luusto, hyvä profiili. Kuono saisi olla vahvempi. Hyvä kaula & lapa.
Saisi olla enemmän potkua & ulottuvuutta. Hyvä väri & häntä.
S32503/2006 Werner Wix Kick Off VAL ERI1 SA PN1 VSP
Vahva, terve, hyvin kehittynyt. Vahva luusto. Hyvä profiili & otsapenger. Vahva kuono. Erinomainen etuosa
& kylkiluut. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät liikkeet. Hyvä turkki & väri.

