VALKEAKOSKI ERIKOISNÄYTTELY 24.8.2013
BERNINPAIMENKOIRA
Hilkka Salohalla (pennut ja juniorinartut)
22724/13 Bernissimo Filippo BABY 3
Pentu, jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, silmät ja korvat, riittävä
kaula, hyvä ylälinja, erinomainen luusto ikäisekseen, hyvä eturinta ja runko, oikein kulmautunut,
hyvä karvapeite ja väritys, liikkuu erinomaisella askeleella ja yhdensuuntaisesti.
22727/13 Bernissimo Fino BABY2 KP
Oikean kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea hyvin kehittynyt pentu, hieman voimakas otsapenger,
hyvä purenta, silmät ja korvat, riittävä kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvä runko, kääntää
seistessä käpäliään ulos, riittävät kulmaukset, hyvä väritys, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, ajoittain
kovin leveästi edestä.
21462/13 Bicculammukan Etelänkomein BABY 4
Oikean kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, oikeat kallon ja kuonon, mittasuhteet, tällä hetkellä kovin
korostuneet kulmakaaret, hyvä purenta ja silmät, kookkaat korvat, hyvä kaula, tällä hetkellä
köyristää ylälinjaa seistessä ja liikkeessä, erinomainen luusto ja käpälät, tasapainoiset kulmaukset,
hyvä karva ja väritys, liikkuu kinnerahtaasti takaa ja kovin voimattomalla ja lyhyellä askeleella.
EST01304/11 Ridon Hennet Out Of Law BABY 1 KP ROP PEN BIS PEN 1
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan vahva pentu, jolla hyvät kallon ja kuonon
mittasuhteet, hyvä purenta,silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, hyvät korvat, erinomainen kaula ja
ylälinja, ikäisekseen erinomainen runko, luusto ja käpälät, hieman nokinen tanväri raajoissa,
muuten erinomainen väritys jopa sveitsinristiä, erinomaiset joustavat liikkeet.
13717/13 Mettänpeikon Jedi Ritari PEK 4
Mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt pentu, jolla hyvät kallon ja kuonon
mittasuhteet, tällä hetkellä yläpurenta ja toinen kulmahammas painuu ikeneen, hyvät silmät,
erinomainen kaula, tällä hetkellä takakorkea ylälinja, luusto voisi olla voimakkaampi, riittävät
etukulmaukset, niukka polvikulma, hyvä väritys, iän mukainen karvapeite, liikkuu epävakaasti
edestä ja hieman ahtaasti takaa, sivuaskelessa tulisi olla enemmän pituutta, takaraajat jäävät rungon
alle, hännänasento voisi olla parempi liikkeessä.
13718/13 Mettänpeikon Jekku Pantteri PEK
Kooltaan oikea, tässä vaiheessa kovin ilmava pentu, hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, hyvä
purenta ja silmät, kaula voisi olla hieman pidempi, riittävä luusto, hieman litteät käpälät,
ikäisekseen riittävä runko, riittävät etukulmaukset ja takakulmaukset, mutta korkea kinner, kääntää
seistessään käpäliään ulos, muuten hyvä väritys mutta yhdestä käpälästä puuttuu valkoinen, hyvä
karvapeite, köyristää lannetta seistessä ja liikkeessä, askeleessa tulisi olla enemmän voimaa.
13720/13 Mettänpeikon Jäljen Jättiläinen PEK 1 KP
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen ikäisekseen, riittävän vahva uros jolla kaunisilmeinen pää,
hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä vahva runko, hyvä luusto ja käpälät,
oikein kulmautunut, hyvä karvapeite ja väritys, etukäpälissä tulisi olla enemmän valkoista, rinnassa
sveitsinristiä, liikkuu erittäin hyvin.
13515/13 Valkeakoivun Figaro PEK 3
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vahva pentu, oikeat kallon ja kuonon mittasuhteet, mutta
hieman korostunut otsa ja löysät huulet, hyvä purenta, hieman pyöreät silmät, riittävä kaula, hyvä

ylälinja, erinomainen luusto ja käpälät, hyvä karvapeite ja väritys, liikkuu löysästi edestä, hieman
ahtaasti takaa ja tällä hetkellä ontuu hieman toista takajalkaansa.
13519/13 Valkeakoivun Frodo PEK 2 KP
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea uros, jolla erittäin kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, kauniit
silmät ja hyvät korvat, hyvä kaula joka saisi kiinnittyä kauniimmin, hyvä ylälinja, hieman niukat
etukulmaukset, hyvä takakulma, ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, hyvä karva ja väritys, liikkuu
erittäin hyvin.
22722/13 Bernissimo Florentina BABY
Ikäisekseen hyvin kehittynyt sopivan vahva narttu, hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, hyvät
silmät, molemmat alakulmahampaat menevät kitalakeen, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja
luusto sekä käpälät, hyvä karvapeite ja väritys, oikein kulmautunut, liikkuu hyvin.
21454/13 Bicculammukan E-Mail Elovena BABY
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea tässä vaiheessa takakorkea pentu, hyvät kallon ja kuonon
mittasuhteet, hyvä purenta ja silmät, kookkaat korvat, riittävä kaula, riittävä runko, riittävä luusto,
hieman litteät käpälät, riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, erinomainen karvanlaatu,
sukkaa vasemmassa eturaajassa muuten normaali väritys, sveitsinristiä, liikkuu kovin ahtaasti takaa,
löysästi edestä, riittävällä sivuaskeleella mutta ylälinja köyristyyvoimakkaasti.
21456/13 E-Mail Greetings BABY
Riittävän kokoinen neliömäinen narttu, hyvä purenta, hieman pyöreät silmät, luomet saisivat olla
tiiviimmät, riittävä kaula, eturinta saisi olla vahvempi ja rintakehä leveämpi, kokoon sopiva luusto,
hieman matalat käpälät, niukat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu
leveästi edestä ja hieman ahtaasti takaa riittävällä sivuaskeleella, ylälinja voisi olla liikkeellä
parempi.
26230/13 Vuorenpeikon Gismet BABY
Mittasuhteiltaan oikea ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet,
hyvä purenta + silmät + korvat, hyvä runko, oikein kulmautunut edestäja taka, hyvä väritys ja
karvapeite, liikkuu hyvin.
18848/13 Xantran Effulgent Eleonora BABY 3 KP
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, hyvät kallon ja
kuonon mittasuhteet, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät etukulmaukset,
niukat takakulmaukset, hyväkarvapeite ja väritys, liikkuu hyvin.
18849/13 Xantran Elysium Estelle BABY 2 KP
Kooltaa ja mittasuhteiltaan oikea ikäisekseen hyvin kehittynyt pentu, jolla hyvät kallon ja kuonon
mittasuhteet, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, mutta käpäline
tulisi olla korkeammat ja tiiviimmät, tasapainoiset kulmaukset, hyvä karvapeite ja väritys, liikkuu
hyvin.
18850/13 Xantran Empress Ekaterina BABY
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla vielä kovin kapea ja hieman pitkäkuonoinen
pää, otsapenger saisi olla voimakkaampi, hyvä purenta, silmät ja korvat, erinomainen kaula, hyvä
ylälinja, erinomainen luusto ja käpälät, riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, erinomainen
karvapeite, liikkuu hyvin.
18851/13 Xantran Enchanting Elisabet BABY 1 VSP PEN
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, hyvin kaunisilmeinen narttu, erinomaiset kallon ja
kuonon mittasuhteet, hyvä purenta, erinomaiset silmät ja korvat, kaunis kaula ja ylälinja
ikäisekseen, erinomainen runko, hyvä luusto ja käpälät, hyvät kulmaukset, hyvä karva ja väri,
liikkuu hyvin.
18852/13 Xantran Endearing Eudoxia BABY 4
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen hyvin tasapainoisesti kehittynyt narttu, kaunisilmeinen
pää, hyvä kaula ja etulinja, erinomainen eturinta ja runko, erinomainen luusto ja käpälät, hyvin
kulmautunut, hyvä karva ja väritys, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta kovin kinnerahtaasti takaa.

13716/13 Mettänpeikon Jäärin-Sessa PEK
Oikean kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea niukasti kulmautunut narttu, hyvät kallon ja kuonon
mittasuhteet, hyvä purenta, silmät + korvat, riittävä kaula, vielä pehmeä ylälinja, riittävä luusto,
hyvät käpälät, hyvä runko, hyvä karvapeite ja väritys, liikkuu hieman löysästi edestä ja lyhyellä
sivuaskeleella, häntä nousee liikaa liikkeessä.
22043/13 Muddlehead's Excuse Me I'm Star PEK 1 KP
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen erittäin hyvin kehittynyt narttu, erinomaiset pään
mittasuhteet, hyvin kaunis ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja ikäisekseen, erinomainen eturinta ja
runko, hyvät etukulmaukset ja polvikulma, mutta niukka kinnerkulma ja korkea kinner, hyvät
käpälät, hyvä karva ja väritys, liikkuu takaa hieman epävakaasti muuten melko hyvin.
12377/13 Tassupihan Eponine PEK 2 KP
Oikean kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla kaunisilmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja,
eturinta saisi olla voimakkaampi, hyvä rintakehä, riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset,
hyvä luusto ja käpälät, hyvä karvapeite ja väritys, turhan voimakas otsapenger, liikkuu hieman
ahtaasti takaa mutta muuten hyvin.
15417/13 Teddypark's Amanda PEK 3
Juuri seitsemän kuukautta täyttänyt sievä narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta + silmät +
korvat, kokoon sopiva runko, vahva luusto, hyvä kaula ja ylälinja, oikein kulmautunut edestä,
niukasti takaa, tällä hetkellä hieman takakorkea, lupaava karvapeite, hyvä väritys muutama pieni
valkoinen läiskä niskassa, liikkuu hyvin edestä ja takaa, ylälinja hieman takakorkea.
13516/13 Valkeakoivun Fiona PEK 4
Oikean kokoinen, hieman matalaraajainen narttu, jolla vahva pää, hieman jyrkkä otsapenger ja
voimakkaat kulmakaaret, hyvä purenta + silmät, huulet voisivat olla tiiviimmät, vahva runko, lyhyt
kaula, hyvä selkälinja, riittävät etukulmaukset, niukat takakulmaukset, ok karvapeite, hyvä väritys,
liikkuu kovin ahtaasti takaa, ylälinja on takakorkea liikkeessä.
13517/13 Valkeakoivun Forsythia PEK
Epävarmasti käyttäytyvä kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea vahva narttu, oikeat kallon ja kuonon
mittasuhteet, pyöreät silmät, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, suuret taakse kiinnittyneet
korvat, hyvä kaula, vahva runko, joka voisi olla lanneosaltaan hieman lyhyempi, riittävä luusto,
mutta painuneet ranteet, litteät käpälät, hyvä karvapeite ja väritys, liikkuu hieman ahtaasti takaa,
hyvin edestä riittävällä sivuaskeleella, mutta ylälinja on hieman takakorkea.
Helen Davenport-Willis (berniurokset)
56915/12 Bernarossa Marwin JUN EH
10,5 kk hyvin kehittynyt. Tasapainoiset mittasuhteet. Urosmainen pää, korvat hieman suuret.
Erittäin hyvän pituinen olkavarsi voisi olla paremmin kulmautunut. Kääntää takakäpäliä ulospäin ja
kyynärpäät hieman avoimet liikkuessa. Liikkuu hyvin hyvällä takapotkulla. Hyvä hännänkanto.
Erittäin hyvä luonne.
59735/12 Bernarossa Nanuq JUN EH
Juuri keskikokoinen ja vahvuinen. Pitkänomainen. Urosmainen pää. Silmät hieman pyöreät. Suuret
ja alaskiinnittyneet korvat. Olkavarsi on hyvän pituinen ja hyvin kulmautunut. Erittäin hyvät
takakulmaukset ja hyvä hännän kanto. Hyvä luonne. Hiukan löysä liikkuessa.
57882/12 Berndante Jacky-Jubiter JUN ERI
10kk yli keskikoon. Keskivahva. Urosmainen pää. Oikea silmien muoto ja väri. Oikeat eturaajat.
Olkavarsi on pitkä, voisi olla paremmin kulmautunut. Rintakehä on hyvän pituinen. Lanne hieman
pitkä. Iloinen luonne. Tasapainoiset takakulmaukset. Liikkuessa tasapainoiset kintereet. Erittäin
hyvä hännän kanto. Etuliikkeet ok. Hiukan huulekas. Väritys voisi olla parempi.
46004/12 Bernirannan Abraham JUN EH

Keskikokoinen ja vahvuinen. Hyvät lihakset. Pää kehittymässä. Silmät hyvän väriset. Tarvitsee
enemmän urosmaisuutta kauttaaltaan. Olkavarsi on pitkä ja voisi olla paremmin kulmautunut.
Erittäin hyvä rintakehä ja iloinen luonne. Tasapainoiset takaliikkeet. Korkea häntä ja etuliikkeet
leveät. Mukava luonne. Tasapurenta.
30174/12 Bom Bom's Deinhard JUN ERI 4
16 kk keskikokoinen. Tasapainoiset ja hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää. Erittäin hyvä etuosa.
Erittäin hyvä eturinta. Hyvä ylälinja. Muodokkaat takakulmaukset. Tasapainoiset takaliikkeet. Pitää
hyvin muotonsa liikkeessä. Erittäin hyvä hännänkanto.
44350/12 Fridkullas Äntligen Än Ädelsten JUN EH
14kk alle keskikoon. Urosmainen pää. Hyvä silmien muoto. Hieman suuret korvat. Olkavarsi on
hyvän pituinen mutta pitäisi olla paremmin kulmautunut. Rintakehä on oikea mutta selkä on
korkeammalla. Liikkuessa takakorkea. Hyvä luonne.
26437/12 Maroussia Seoul JUN ERI
17kk keskikokoinenja vahvuinen. Oikea rotutyyppi. Pää voisi olla urosmaisempi. Edestä seisoo
hieman tassut ulospäin. Olkavarsi on hyvän pituinen ja hyvin kulmautunut. Hyvän pituinen kaula.
Oikea rintakehä ja takakulmaukset. Häntä nousee hieman mutta takaosa on tasapainoinen
liikkuessa, etuliike voisi olla puhtaampi. Oikea luonne.
51420/12 Ragdolls Gentlegiant JUN EH
Yli keskikoon. Pitkänomaiset mittasuhteet. Urosmainen pää. Tummat silmät voisivat olla
vähemmän pyöreät. Erittäin hyvä kaula ja olkavarsi, mutta olkavarsi voisi olla paremmin
kulmautunut. Pitkä lanne ja voisi olla paremmat takakulmaukset. Hyvä luonne. Tasapainoiset
takaliikkeet, hieman ulkonevat kyynärpäät etuliikkeissä.
EST02674/12 Ridon Hennet Newman JUN ERI 3
13 kk. Oikea rotutyyppi. Keskikokoinen. Keskivahva. Tasapainoiset mittasuhteet. Silmät voisivat
olla tummemmat. Urosmainen pää, jossa hyvä korvien asento. Hyvä eturinta. Etuosa on
erinomainen. Rintakehä ja takakulmaukset erinomaiset. Erittäin hyvä hännän kanto. Liikkuessa
pitää hyvin muotonsa. Erinomainen luonne.
EST02050/13 Sennenland's Ghost Buster JUN EH
9 kk Hyvin kehittynyt. Tumma pigmentti. Luusto kokoon sopiva. Urosmainen pää ja tummat silmät.
Hieman löysät huulet. Erittäin hyväkuntoinen turkki. Seisoo eturaajat hieman ulospäin. Olkavarsi
on pitkä mutta voisi olla paremmin kulmautunut. Rintakehä ja lanne on pitkä. Tasapainoiset
takakulmaukset. Takaliikkeet tasapainoiset, kadottaa muotonsa liikkuessa. Mukava luonne.
22566/13 Sennenland's Guns'n' Rose JUN EH
10 kk yli keskikoon. Oikeantyyppinen. Erittäin hyvä luusto. Urosmainen pää. Erittäin hyvä kaula ja
eturinta. Olkavarsi voisi olla paremmin kulmautunut. Oikea rintakehä ja lanne. Erittäin hyvät
takakulmaukset ja tasapainoinen liikkuessa, hiukan etumatala liikkeessä ja menettää muotonsa. Hän
on vielä nuori ja tilanne voi korjaantua iän myötä.
50874/12 Sonza's Amazing Sabaton JUN EH
1 vuosi. Yli keskikoon. Keskivahva. Mittasuhteiltaan pitkä. Hiukan pitkä kuono ja pyöreät silmät.
Seisoo etujalat ulospäin. Pitkä olkavarsi, voisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä kaula. Oikea
rintakehä. Takakulmaukset tarvitsisivat enemmän säärtä. Iloinen luonne. Tasapainoiset takaliikkeet.
Hiukan kyynärnivelet ulospäin etuliikkeessä.
58351/12 Tassupihan Dogmatix JUN EH
10 kk. Keskikokoinen. Keskivahva. Voisi olla kauttaaltaan urosmaisempi. Pää hyvä kokoon nähden.
Rinta on syvä ja raajat lyhyet. Oikea rintakehä. Pitkä lanne. Iloinen luonne. Pyöreä takamus.
Tasapainoiset takaliikkeet. Erittäin hyvä hännänkanto.
13023/13 Tjofselinas Z Dicastillo JUN EH
10 kk iloinen luonteenlaatu. Keskikokoinen. Keskivahva. Pitkänomainen. Vahva urosmainen pää.
Erittäin hyvät silmät. Oikea purenta. Mittasuhteisiin sopiva luusto. Seisoo etutassut ulospäin. Oikea

rintakehä mutta pitkä lanne. Tasapainoiset takaliikkeet, mutta menettää muotonsa liikkeessä,
hieman kyynärpäät ulospäin etuliikkeissä.
25700/12 Vuorenpeikon Famous JUN ERI 1 VSP JUN
1 v 6 kk. Keskikoon yläpuolella. Oikea rotutyyppi. Vahva, urosmainen pää. Hiukan liikaa valkoista
oikeassa ranteessa. Erittäin hyvä kaula ja etuosa. Hyvä luusto. Oikea rintakehä ja lanne. Ei
parhaassa turkissa. Voisi olla hieman enemmän takakulmauksia. Iloinen liikkuja. Erittäin hyvä
hännänkanto. Tasapainoiset liikkeet.
25701/12 Vuorenpeikon Frapin JUN EH
Yli keskikoon. Keskivahva. Puuttuu P4 alhaalta oikealta. Hyvä kaula ja rintakehä. Tasapainoiset
kulmaukset kokoon sopivat. Erittäin hyvä hännänkanto. Tasapainoiset liikkeet. Iloinen luonne.
38031/12 Zweierteam Ulmus JUN ERI 2
14kk oikea rotutyyppi. Hiukan pitkänomainen. Erittäin hyvä turkin kunto. Urosmainen pää. Puhtaat
valkoiset hampaat. Korvat hieman suuret. Runsas pigmentti. Erittäin hyvä kaula. Oikea rintakehä.
Hiukan pitkä lanne. Tasapainoiset takaliikkeet. Erittäin hyvä hännänkanto. Erittäin hyvä
luonteenlaatu.
17710/12 Brilliant Oizzy Av Lee Armand NUO EH 4
21 kk Keskikokoinen ja –vahvuinen. Tasapainoiset mittasuhteet. Urosmainen pää, tummat silmät.
Hieman turkiton. Seisoo hieman etujalat ulospäin. Syvä rinta. Erittäin hyvä rintakehä. Pyöristynyt
takamus. Miellyttävät takakulmaukset. Erittäin hyvä hännänkanto. Liikkuu hyvin sivusta, takaa
hieman länkisäärisesti ja hieman leveästi edestä.
58586/11 Fridkullas Åiva NUO EH
21kk Keskikokoinen ja –vahvuinen. Voisi olla urosmaisempi. Hyvä kaula. Olkavarsi voisi olla
pidempi. Oikea rintakehä ja takakulmaukset. Takakannukset paikallaan. Tasapainoiset takaliikkeet,
hiukan kääntää etukäpäliä sisäänpäin. Pitää hyvin muotonsa liikkeessä. Erittäin hyvä luonne. Pitää
olla urosmaisempi.
53751/11 Goldbear's Wallander NUO ERI 2 SA
23 kk Hieman yli keskikoon. Keskivahva. Erittäin hyvä turkin kunto. Kuono hieman pitkä. Mukava
luonne. Miellyttävä eturinta. Erittäin hyvä rintakehä. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset takakulmaukset.
Tasapainoiset takaliikkeet, erittäin hyvä asenne. Säilyttää muotonsa liikkeessä.
53752/11 Goldbear's Willegalle NUO EH
23kk Yli keskikoon. Keskivahva. Runsas pigmentti. Hieman suora turkki. Iloinen luonne. Voisi olla
puhtaampi edestä. Erittäin hyvä eturinta, kaula ja lavat. Olkavarren kulmaus hyvä. Oikea rintakehä.
Hyvä lanne. Pyöristynyt takamus. Korkea kinner. Liikkuessa ahdas takaa ja kääntää etuliikkeessä
ranteita sisäänpäin.
54506/11 Hexa-Han Casper NUO H
2 v keskikokoinen. Keskivahva. Voisi olla parempi rintakehä. Urosmainen pää. Tyydyttävä luusto.
Hieman ahdistunut ympäristöstä. Hyvä olkavarren pituus, voisi olla paremmin kulmautunut. Hiukan
ahtaat takaliikkeet. Erittäin hyvä ylälinja. Koska on hieman levoton, tänään H.
19090/12 Kultaruskan Ace-Of-Clubs NUO EH
18 kk keskikokoinen ja keskivahva. Hyvät mittasuhteet. Viehättävä pää. Pään linjat ovat oikeat.
Erittäin hyvä kaula, lavat ja olkavarsi. Erittäin hyvä rintakehä. Miellyttävä ylälinja. Tarvitsee
pidemmän säären. Ihastuttava luonne. Takaliikkeet tasapainoiset mutta liikkeessä kamala, koska
häntä on liian korkea ja lanne tasainen. Liikkuu leveästi edestä.
19089/12 Kultaruskan Ace-Of-Spades NUO EH
18 kk keskikokoinen. Pitkänomainen. Urosmainen pää. Hieman pyöreät silmät. Luusto voisi olla
vahvempi. Pitkä olkavarsi, voisi olla paremmin kulmautunut. Oikea rintakehä. Pitkä lanne. Voisi
olla enemmän takakulmauksia. Tasapainoiset takaliikkeet, hieman ulkonevat kyynärpäät
etuliikkeissä. Mukava luonne. Erittäin hyvät tassut.
19317/12 Riccarron Rico Enrico NUO ERI 3

18kk yli keskikoon. Keskivahva. Runsas pigmentti. Vahva urosmainen pää. Hieman löysät huulet.
Hyvä kaula, lavat ja eturinta. Oikea rintakehä, lanne hieman pitkä. Takakulmauksia voisi olla
enemmän. Hieman ahtaat takaliikkeet, etuliikkeet ok, säilyttää muotonsa. Tasapainoiset liikkeet.
19319/12 Riccarron Rolls Royce NUO ERI 1 SA
15kk keskikokoinen ja keskivahva. Oikea tyyppi. Viehättävä pää. Korvat hieman suuret. Hyvä
eturinta. Hyvä olkavarren pituus, voisi olla paremmin kulmautunut. Muodokkaat takakulmaukset.
Runsas pigmentti. Liikkeessä kantaa häntänsä hieman korkealla johtuen hieman tasaisesta lantiosta.
Liikkuu tasapainoisesti ja säilyttää muotonsa.
29329/12 Ronetta's Caramelboy NUO EVA
Yli keskikoon ja –vahvuuden.Runsas pimentti. Tänään ei voi arvostella. Sääli.
15264/13 Sultan Kaustantis Žvilgsnis NUO EH
18 kkErittäin hyvä hännänkanto. Pitkänomainen. Hyvät lihakset. Erittäin kiinteät raajat= hyvä
kunto. Pää voisi olla urosmaisempi. Silmät ovat pyöreät. Luusto voisi olla vahvempi. Erittäin hyvä
olkavarsi, hyvä pituus. Oikea rintakehä. Muotoutuneet takakulmaukset. Säilyttää muotonsa
liikkeessä, tasapainoiset takaliikkeet, leveät edestä.
44808/06 Beneco's Dumbo AVO ERI
7 v Säilyttää muotonsa liikkeessä. Tasapainoiset takaliikkeet ja etuliikkeet. Oikea rotutyyppi. Yli
keskikoon. Vahva. Urosmainen pää. Hyvät silmät. Hyvä olkavarren pituus. Lavat ovat hieman
etuasentoiset. Tasapainoinen rinta mittasuhteisiin. Hyvä rintakehä ja lanne. Tan voisi olla
tummempi. Hieman ylpeä hännästään.
24224/11 Bernario Fiesta For Triumph AVO EH
2 v alle keskikoon. Oikea rotutyyppi. Ystävällinen luonne. Seisoo hieman ahtaasti rinnastaan.
Ursomainen pää. Tummat silmät. Hyvä niska, rintakehä ja takakulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet.
Säilyttää muotonsa liikkeessä. Haluaisin hänen olevan kaiken kaikkiaan suurempi, enemmän
urosmainen. Tasapainoiset takaliikkeet, hieman ahtaat. Erittäin hyvä hännänkanto.
28848/10 Bernarossa Kevin AVO ERI
2,5 v Yli keskikoon. Oikea rotutyyppi. Vahva, urosmainen pää. Olkavarsi on pitkä, voisi olla
paremmin kulmautunut. Hyvä kaula ja runko. Mittasuhteisiin sopiva rinta. Välikämmenet ovat
hiukan pystyt, voisivat antaa enemmän periksi. Erittäin hyvät läpälät. Erittäin hyvä hännänkanto.
Pitkä lanne. Tasapainoiset takaliikkeet, etuliikkeet ok.
46419/11 Bernarossa Lord Of The Rings AVO ERI
Yli keskikoon. Keskivahva. Oikea rotutyyppi. Erittäin miellyttävä seistessä. Vahva urosmainen pää.
Hyvät lihakset. Pitkä rintakehä. Kiinteä lanne. Erittäin muotoutuneet takakulmaukset. Erittäin hyvät
liikkeet. Oikea luonne. Liikkuessasäilyttää sivuprofiilinsa. Tasapainoiset liikkeet, hieman ahdas
takaa. Erittäin hyvä hännänkanto. Etuliikkeessä hieman ulkonevat kyynärpäät, heikot
välikämmenet.
44698/09 Black Amiikos Rigobert Redert AVO ERI
4 v Keskikokoinen ja –vahvuinen. Oikea rotutyyppi. Urosmainen pää. Kiinteässä kunnossa. Erittäin
hyvät lihakset. Olkavarsi on pitkä, voisi olla paremmin kulmautunut. Tasapainoiset rinnan
mittasuhteet. Erittäin hyvä rintakehä. Kiinteä lanne. Pyöristyvä takamus. Haluaisin enemmän säärtä.
Erittäin hyvä sivuliike. Hännänkanto voisi olla parempi. Tasapainoiset takaliikkeet. Säilyttää hyvän
hännänkannon. Erittäin voimakas takapotku. Etuliikkeissä on hieman painuneet välikämmenet.
22975/11 Bom Bom's Casalferro AVO ERI
Yli keskikoon. Keskivahva. Erittäin lihaksikas. Luusto voisi olla vahvempi. Urosmainen pää, korvat
hieman alaskiinnittyneet. Miellyttävä eturinta. Erittäin hyvä kaula. Olkavarsi voisi olla paremmin
kulmautunut. Tasapainoiset rinnan mittasuhteet. Erittäin hyvä rintakehä. Pitkä lanne.Pyöristynyt
takamus. Tasapainoiset takakulmaukset. Ahtaat takaliikkeet. Tasapainoiset etuliikkeet voisivat olla
puhtaammat. Iloinen luonne. Säilyttää miellyttävät linjat liikkeessä.
22974/11 Bom Bom's Courvoisier AVO EH

2,5 vYli keskikoon. Urosmainen pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Erittäin kiinteät lihakset.
Erittäin hyvä kaula ja lavat. Pitkä olkavarsi. Miellyttävä rinta. Oikea rintakehä. Pitkä lanne.
Muodokkaat takakulmaukset. Pyöristynyt takamus. Voisi olla enemmän luustoa kokoon nähden.
Hieman syvä rinta. Mukava luonne. Erittäin ahdas takaa, voisi olla puhtaammat etuliikkeet ja
takapotkua voisi olla enemmän.
41029/11 Cei-Cei Ferrari AVO EH
2 v Yli keskikoon. Keskivahva. Urosmainen pää. Hyvät lihakset. Purenta ei aivan ole leikkaava.
Turkki erittäin hyvässä kunnossa. Hyvän mittainen olkavarsi. Kaula voisi olla pidempi.
Tasapainoiset rungon mittasuhteet.Erittäin hyvä rintakehä. Kiinteä lanne. Pyöristynyt takamus.Tan
voisi olla tummempi. Miellyttävä seistessä. Hiukan ahtaat takaliikkeet ja kyynärpäät ulkonevat
etuliikkeessä. Iloinen luonne.
LOE1929545 Devael Wizard AVO ERI 4 SA
Alle keskikoon. Erittäin muodokas. Oikeat mittasuhteet. Erittäin hyvä turkki ja väritys. Pää voisi
olla vahvempi. Olkavarsi voisi olla paremmin kuolmautunut. Tasapainoinen runko ja
takakulmaukset. Miellyttävä seistessä. Erittäin hyvä hännänkanto. Säilyttää erittäin puhtaat linjat
liikkeessä. Tasapainoiset takaliikkeet. Välikämmenet voisivat olla kiinteämmät etulikkeissä.
49861/10 Elgrando Bersett AVO ERI 1 SA SERT
3 v. Erinomainen tyyppi. Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Ihana turkki ja värit. Kaksi hammasta
pois leikkaavasta purennasta. Urosmainen pää, jossa erittäin hyvät linjat. Oikea kaula ja eturinta.
Tasapainoiset rinnan mittasuhteet. Erittäin hyvä runko ja takakulmaukset. Runsas pigmentti. Oikea
luusto ja käpälät. Tasapainoiset liikkeet erittäin hyvä takapotku ja erittäin hyvä asenne.
48476/11 Jukuripään Ares AVO EH
2v 3 kk. Keskikoon yli. Urosmainen pää. Luusto voisi olla vahvempi. Runsas pigmentti. Tan väri
erittäin hyvä. Ihanat kiinteät lihakset. Pitkänomainen. Pitkä lanne. Pyöristyvä takamus. Voisi olla
enemmän säärtä. Erittäin hyvä hännänkanto. Liian pitkät mittasuhteet. Leveät takaliikkeet, voisi olla
puhtaammat edestä.
39818/12 Labanc-Völgyi James Bond AVO ERI
Hyvin lihaksikas. Erittäin hyvät tassut. Erityisen hyvä olkavarsi, lavat ja eturinta. Tasapainoinen
rinta. Pyöristynyt takamus. Tarvitsisi hieman enemmän säärtä. Liikkeessä menettääylälinjan.
Kaiken kaikkiaan on paljon erinomaista. Tasapainoiset takaliikkeet. Erittäin hyvä hännänkanoto.
59694/10 Matildan Obladii Oscar AVO EH
Kiinteät lihakset. Oikea tyyppi. Ihana luusto. Oikea eturinta. Erittäin hyvät lavat. Miellyttävä
rintakehä. Erittäin mukava koira! Erittäin tasapainoiset takaliikkeet. Erittäin hyvä hännänkanto.
Ontuu edestä.
35856/11 Piharinteen Vani Juniori AVO EH
2,4 v Keskikokokoinen. Keskivahva. Oikea rotutyyppi. Urosmainen pää. Tasapurenta. Oikea
olkavarsi. Syvä rinta. Pitkä lanne. Ylälinja voisi olla kiinteämpi. Hyvä silmien väri. Miellyttävä
turkin kunto. Tasapainoiset takaliikkeet. Ok etuliikkeet. Hiukan korkea kinner.
EST04147/10 Ridon Hennet Illinois AVO ERI
Melkein 3 v Yli keskikoon. Keskivahva. Miellyttävä kaiken kaikkiaan. Tyypikäs hyväkuntoinen
koira. Urosmainen pää. Isot korvat. Hyvät lavat ja olkavarsi. Miellyttävä etuosa. Tasapainoinen
rinta. Hyvä rintakehä, ylälinja ja takakulmaukset. Oikea sivukuva liikkeessä. Kaikenkaikkiaan
erinomainen koira. Oikea luonne. Tasapainoinen, vahva liikunta mennen tullen. Erittäin hyvä
asenne ja vauhti.
46668/09 Tassupihan Akvavitix AVO ERI
4 v Erittäin vahva, kiinteät lihakset. Erittäin hyvä tyyppi. Urosmainen pää. Miellyttävät
ominaisuudet kaiken kaikkiaan. Hyvät tassut ja välikämmenet. Kaula voisi olla hieman pidempi.
Erittäin hyvä eturinta. Oikea olkavarsi, runko ja takakulmaukset. Miellyttävät linjat sivukuvassa.
Iloinen luonne. Tasapainoiset takaliikkeet, hieman ulkonevat kyynärpäät etuliikkeissä.
34957/11 Vuorenpeikon Einari AVO ERI3 SA

2 v Oikea koko. Urosmainen pää. Miellyttävä kokonaisuus. Hyvä silmien muoto ja korvien kanto.
Hyvä eturinta. Oikea olkavarsi, voisi olla paremmin kulmautunut. Erittäin hyvät rinnan
mittasuhteet. Miellyttävä takamus ja kintereet. Erittäin hyvä asenne liikkeessä. Erittäin oikea tyyppi.
Tasapainoiset taka- ja etuliikkeet.
34959/11 Vuorenpeikon Eskimo AVO ERI
Alle keskikoon. Ihastuttava turkki ja väritys. Keskivahva. Erittäin hyvä lapa ja olkavarsi. Hieman
syvä rinta, oikea rintakehä ja lanne. Pyöristynyt takamus. Liikkuessa, kunhan rauhoittuu, esittää
miellyttävän sivukuvan. Takaliikkeissä ? ja leveät etuliikkeet.
56301/10 Xantran Dark Destroyer AVO ERI 2 VASERT
3 v Juuri keskikoon yli. Vahva ja massava. Vahvarakenteinen. Hiukan pitkänomainen. Urosmainen
pää. Kaunis ilme, oikeat korvat ja korvien asento. Hyvä eturinta. Syvä rinta. Pitkä olkavarsi. Erittäin
oikeanlainen rintakehä. Kiinteä lanne. Pyöristynyt takamus. Voisi olla hieman innokkaampi
liikkuja. Tasapainoiset takaliikkeet. Vahva takapotku. Oikeat etuliikkeet.
51301/08 Bandolero's Awesomemaradona VAL ERI
5 v Keskikoon yli. Oikea tyyppi. Erittäin hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä hännänkanto.
Takaliikkeessä kääntää takatassuja ulospäin, säilyttää miellyttävät linjat liikkuessa. Erittäin
ihastuttava urosmainen pää, erittäin hyvät silmät. Oikea korvien asento. Oikeat pään linjat. Erittäin
hyvä eturinta. Olkavarsi voisi olla hieman pidempi. Oikeanmuotoinen runko. Liikkuessa ylälinja
voisi olla kiinteämpi.
40632/06 Bernarossa Cherokee VAL ERI
Keskikokoa suurempi ja vahvempi. Erittäin hyvä luusto. Oikeat raajat. Tasapainoiset mittasuhteet.
Olkavarsi voisi olla hieman paremmin kulmautunut. Tasapainoinen rintakehä. Erittäin hyvät
kylkikaaret ja lanne. Oikeat takakulmaukset. Runsas turkki. Erittäin hyvät liikkeet, säilyttää
muotonsa. Erittäin hyvä asenne liikkumisessa. Hieman ahtaat takaliikkeet ja edestä tasapainoiset.
Hännänkanto hiukan korkea.
59559/09 Bernarossa Jetro VAL ERI
3,5 v keskikokoa suurempi. Voimakas. Vahva luusto. Erittäin hyvässä kunnossa. Hyvän pituinen
olkavarsi, mutta pitäisi olla paremmin kulmautunut. Hyvät lavat ja kaulan pituus. Oikea kylkiluun
kaari, pitkä lanne. Pyöristynyt takaosa. Erittäin hyvät liikkeet. Miellyttävät sivuliikkeet, säilyttää
muotonsa. Tasapainoiset liikkeet takaa, ok edestä. Erittäin hyvä asenne liikkuessa, voimakas
takapotku.
59562/09 Bernarossa Juventus VAL ERI
Melkein 4-vuotias. Juuri keskikokoinen. Pitkän turkin vuoksi rintakehä näyttää syvältä. Erittäin
hyvä eturinta. Hyväasentoinen lapa. Kylkikaari oikea, pitkä lanne. Erittäin hyvä hännänkanto.
Säilyttää muotonsa liikkuessa. Hieman ahdas takaliike, ok edestä. Erittäin voimakas takapotku,
erittäin hyvä sivuliike.
50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI
4-vuotias. Urosmainen pää. Kiinteät, erittäin hyvät lihakset. Olkavarsi on pitkä, voisi olla paremmin
kulmautunut. Tasapainoiset rintakehän mittasuhteet. Pyöristynyt takamus. Erittäin hyvät
välikämmenet. Tan-väri voisi olla syvempi. Liikkuessä säilyttää hyvin muotonsa. Miellyttävät
sivuliikkeet. Erittäin hyvä hännänkanto liikkuessa. Takaliike hieman ahdas. Korkea kinner. Leveä
etuliike. Oikea luonne.
60518/09 Berondan Baritone VAL ERI
3,5-vuotias. Keskikokoa suurempi. Silmät voisivat olla tummemmat. Erittäin vahva luusto. Erittäin
hyvät raajat ja välikämmenet. Olkavarsi on pitkä, mutta voisi olla kulmautuneempi. Kaula voisi olla
pitempi. Miellyttävä tasapaino. Erittäin hyvin esitetty. Liikkuessa liputtaa hieman häntäänsä.
Liikkuu maatapeittävästi. Liikkuu ahtaasti takaa ja leveästi edestä.
60517/09 Berondan Bonneville VAL ERI
2-vuotias. Keskikokoa suurempi. Keskivahva. Erittäin hyväntyyppinen seistessä. Urosmainen pää.
Oikeat silmät ja korvat. Tasapainoinen. Hyvä rintakehän syvyys, kylkikaaret ja lanteen pituus.

Pyöristynyt takamus ja tasapainoiset takakulmaukset. Koira ei pidä alustasta tänään. Hieman ahtaat
ja korkeat kintereet, etuliikkeessä kääntää oikeaa välikämmentä.
48593/08 Dandybern Biccu-Keno VAL ERI
5-vuotias. Urosmainen pää. Erittäin hyvä luusto, tasapaino. Oikeat käpälät ja välikämmenet.
Olkavarsi oikean mittainen. Oikea kylkikaari. Pyöristynyt takamus. Täynnä rotutyyppiä. Erittäin
hyvä luonne. Ihana turkki ja värit. Hieman ahdas takaliike, erittäin tasapainoinen, erittäin
yhdensuuntaiset kintereet, erittäin hyvä hännänkanto, etuliike voisi olla puhtaampi.
14124/11 Funatic Mucho Gusto VAL ERI 4 SA PU 4
2,5-vuotias. Oikea rotutyyppi. Juuri keskikoon yläpuolella. Keskivahva. Tasapainoinen.
Urosmainen pää. Erittäin hyvä kaula. Ihana luusto. Olkavarsi erittäin hyvän pituinen. Tasapainoiset
takakulmaukset. Miellyttävästi pyöristynyt takamus. Hyvät liikkeet. Säilyttää muotonsa liikkeessä,
takaliike tasapainoinen hieman ahdas, Hyvä hännänkanto. Etuliikkeessä kyynärpäät ulospäin.
46738/06 Funatic Taittinger VAL ERI 1 SA PU 1 VSP
Melkein 7-vuotias. Keskikoon yläpuolella. Keskivahva. Erittäin oikea rotutyyppi. Tasapainoinen.
Urosmainen pää. Oikea eturinta. Pitkä olkavarsi,erittäin hyvät lavat. Tasapainoiset rintakehän
mittasuhteet, oikea rintakaari ja lanne. Pyöristynyt takamus. Kauniit kintereet. Erittäin tehokkaat
liikkeet. Ihanat kulmaukset. Tasapainoinen liikunta. Erittäin hyvä hännänkanto. Miellyttävä linjat
liikkuessa, erittäin hyvä etuliikkeen pituus.
53334/09 Goldbear's Tic Tac VAL ERI 3 SA PU 3
Melkein 4-vuotias. Keskikokoa suurempi ja vahvempi. Urosmainen pää. Erittäin hyvä luusto ja
käpälät. Erittäin hyvä olkavarren pituus. Tasapainoiset rintakehän mittasuhteet. Erittäin hyvä
kylkikaari ja lanne. Miellyttävät takakulmaukset. Säilyttää linjansa hyvin liikkeessä. Tasapainoiset
takaliikkeet, erittäin hyvä hännänkanto, kyynärpäät hieman ulkonevat etuliikkeessä.
53336/09 Goldbear's Toffifee VAL ERI 2 SA PU 2
Melkein 4-vuotias. Keskikokoa suurempi. Ihana vahva luusto ja käpälät. Rikas pigmentti. Oikea
turkki ja väritys. Vahva urosmainen pää. Erittäin hyvät linjat. Erittäin hyvä olkavarsi, voisi olla
paremmin kulmautunut. Tasapainoiset rintakehän mittasuhteet. Erittäin hyvä rintakaari. Pyöristynyt
takamus. Kaikenkaikkiaan miellyttävä. Erittäin hyvä liikkuja. Erittäin tasapainoinen takaliike,
hieman kyynärpäät ulkonevat edestä katsoen. Ihana liikkeen pituus ja voima.
17166/10 Goldbear's U Rock My World VAL ERI
3-vuotias. Erittäin oikea tyyppi. Juuri keskikokoinen ja –vahvuinen. Urosmainen pää. Oikea
eturinta. Olkavarsi voisi olla paremmin kulmautunut. Kaula voisi olla pitempi. Tasapainoiset
rintakehän mittasuhteet. Kiinteä lanne. Pyöristynyt takamus. Erittäin hyvä asennne liikkuessa.
Iloinen koira. Säilyttää muotonsa. Hieman korkea hännänkanto. Tasapainoiset takaliikkeet, hieman
ahtaat, ok etuliikkeet. Erittäin hyvät liikkeet.
38109/09 Lipasun Luckyman VAL ERI
4-vuotias. Keskikoon yli. Hieman pitkät mittasuhteet. Urosmainen pää. Erittäin kiinteät lihakset.
Oikea eturinta. Pitkä olkavarsi. Hieman lyhyt kaula. Oikea kylkikaari, mutta pitkä lanne. Erittäin
hyvä luonne. Liikkuu ahtaasti takaa ja leveästi edestä, ylälinja pettää hieman liikkuessa.
41573/08 Shedcape Birger VAL ERI
Keskikoon yli. Oikea rotutyyppi. Urosmainen pää. Hyvä eturinta. Pitkä olkavarsi. Erittäin hyvä
kaula. Miellyttävä rintakehä, pitkä lanne. Erittäin oikeat takakulmaukset. Pyöristynyt takamus.
Tasapainoinen sivuaskel. Erittäin hyvät liikkeet ja hännänkanto. Tasapainoiset takaliikkeet,
etuliikkeissä kyynärpäät ulospäin.
13085/09 Xantran Cosmopolitan VAL EH
Melkein 5-vuotias. Yli keskikoon. Vahva ja massava. Rikas pigmentti. Hyvät lihakset. Vahvat
reisilihakset. Syvä rintakehä. Oikea kylkikaari. Erittäin hyvä lanne. Pyöristynyt takamus. Sääri voisi
olla pitempi. Ontuu takajalkaa. Valitettavasti EH tänään, ehkä alustan vuoksi ontuu. Ahdas takaa,
etuliikkeet voisivat olla puhtaammat. Oikea luonne.
56300/10 Xantran Damn-The-Weather VAL ERI

2v 11 kuukautta. Yli keskikoon.Tasapainoinen,erittäin hyvä luusto. Erittäin kiinteä ? Viehättävä
pää. Oikea korvien asento ja eturinta. Erittäin hyvin kulmautuneet välikämmenet. Miellyttävä kaula
ja olkavarsi. Tasapainoinen kylkikaari, lanne ja takakulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet,
tasapainoinen askel, erittäin tasapainoinen takaliike ja etuliike, erittäin miellyttävät linjat liikkuessa.
44805/09 Zweierteam Quercus VAL ERI
4-vuotias. Urosmainen pää, joka on kokoon sopiva. Luusto voisi olla vahvempi.
Eläinlääkärintodistus kastroinnista esitetty. Erittäin hyvä eturinta, kaula ja etuosa. Erittäin hyvä
kylkikaari ja lanne. Pyöristynyt takamus. Mukava luonne. Tasapainoiset liikkeet edestä ja takaa.
Hieman ylpeä hännästään ja ylälinja pettää hieman liikkuessa.
26045/05 Fridkullas Triumph VET ERI 1 VSP VET
8-vuotias. Oikea rotutyyppi. Urosmainen pää. Alle keskikoon ja korkeuden. Luusto sopii kokoon.
Tasapainoiset mittasuhteet. Hyvä eturinta. Oikea kylkikaari. Kiinteä lanne. Iloinen temperamentti.
Liikkuu kuin ikäistään nuorempi. Erittäin oikea, voimakas ja tasapainoinen askel. Mikä asenne!
31951/05 Zweierteam Krameris VET ERI 2
Juuri keskikoon yli. Hieman pitkät mittasuhteet. Urosmainen pää. Erittäin hyvä eturinta.
Tasapainoiset rintakehän mittasuhteet. Erittäin hyvä kylkikaari. Muodokkaat takakulmaukset. Ei
näytä eikä liiku ikänsä mukaisesti. Esittää miellyttävän profiilin seistessä ja liikkeessä. Erittäin
tasapainoiset takaliikkeet. Erittäin hyvät liikkeet.
Hilkka Salohalla
56423/12 Bernario Iduna Zhen Yu JUN H
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea sopivan vahva narttu, hyvä purenta + silmät + korvat, kaunis
ilme, hyvä kaula + säkä, vielä hieman pehmeä ylälinja, hyvä eturinta + rintakehä, riittävä luusto,
hyvät käpälät, riittävät etukulmaukset, niukat takakulmaukset, kapea reisi, häntä nousee selälle sekä
seistessä että liikkeessä, hieman avoin karvapeite, hyvä väritys, liikkuu ahtaasti takaa, löysästi
edestä ja kovin lyhyellä askeleella, ylälinja liikkeessä takakorkea.
56424/12 Bernario Ijada Zhen Yu JUN EH
Pieni mittasuhteiltaan oikea sopivan vahva narttu, jolla hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, hyvä
purenta, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hyvät korvat, hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja,
ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, kokoon sopiva luusto, hieman painuneet ranteet, hyvät
kulmaukset edessä ja takana, hyvä karvapeite ja väritys, käpälät saisivat olla tiiviimmät, liikkuu
ahtaasti takaa riittävällä askeleella.
56916/12 Bernarossa Malia JUN EH
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, hyvät kallon ja mittasuhteet,
kirsupigmentin tulisi olla mustempi, hyvä purenta, kauniit silmät, kallon tulisi vielä tasoittua,
riittävä kaula, hieman painunut selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä luusto ja käpälät, hyvät
etukulmaukset, niukat takakulmaukset, hyvä karvapeite ja väri, liikkuu hieman löysästi edestä
hyvällä sivuaskeleella.
56917/12 Bernarossa Mermaid JUN ERI 1 SA ROP JUN BIS JUN 2
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen sopivan vahva narttu, kaunis nartun pää joka saa vielä
hieman kehittyä kallo-osaltaan, hyvä purenta + silmät + korvat, riittävä kaula, hyvä ylälinja, eturinta
saa vielä kehittyä, hyvä rintakehä, hieman lyhyt olkavarsi, riittävät takakulmaukset, hyvä karvapeite
+ väritys, hyvä luusto, liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin.
59739/12 Bernarossa Nahla JUN ERI
Riittävän kokoinen mittasuhteiltaan oikea, hyvä purenta, oikeat kallon ja kuonon mittasuhteet,
hieman pyöreät silmät, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen riittävä eturinta ja runko, riittävät
etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, kääntää käpäliään hieman ulos,
etukäpälistä puuttuu valkoinen iänmukainen karvapeite, liikkuu hyvin mutta ylälinja on vielä
hieman takakorkea ja rullaa hieman liikkeessä.

56485/12 Berondan Charming Pearl JUN EVA
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, vielä kovin kapeapäinen narttu, kuono-osan tulee vahvistua,
otsapenger saisi olla hieman voimakkaampi,silmät pienemmät, hyvät korvat, hyvä kaula, hieman
lyhyt lapa ja pehmeä selkä, riittävä luusto, puutteellinen eturinta, niukat etukulmaukset, riittävät
takakulmaukset,hyvä karvapeite, liikkuu epävakaasti edestä, askel saisi olla pidempi, koira ontuu
vasenta etujalkaa.
52825/12 Chic Choix Bella Cara Von Zwiss JUN H
Puuttuu P4 molemmin puolin alhaalta, mittasuhteiltaan oikea riittävän vahva narttu, jonka turkista
puuttuu täysin pohjavilla tänään, hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, hyvät silmät + korvat + kaula
ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, riittävä luustoja kulmaukset, liikkuu hieman lyhyin askelin edestä
ja muuten ok. Palkinto hammaspuutosten takia.
50549/12 Eoszline Samantha JUN EH
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea ikäisekseenhyvin kehittynyt narttu, hyvä purenta + silmät +
korvat, hyvä kaula, hieman pehmeä selkä, hyvä lapa, olkavarsi voisi olla hieman pidempi, hyvä
eturinta ja runko, niukka polvikulma, hyvä kinnerkulma, riittävä luusto, hieman painuneet ranteet,
litteät käpälät, hyvänlaatuinen karva, joka ei tänään parhaassa kunnossa, hyvä väritys, hieman
korkea hännänasento, muuten hyvät liikkeet.
50550/12 Eoszline Shakira JUN EH
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla kaunisilmeinen pää,
hyvä purenta + silmät + korvat, hieman lyhyt kaula, niukat etukulmaukset, riittävät takakulmaukset,
rintakehä saa vielä kehittyä ja saada syvyyttä, riittävä luusto, ei parhaassa karvassa tänään, tanväri
saisi olla kirkkaampi, liikkuu erittäin epävakaasti, ahtaasti takaa ja epävakaasti edestä, askel saisi
olla pidempi ja hännän asento parempi.
44352/12 Fridkullas Älskade Älsa JUN ERI 3
Kooltaan riittävä mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla kaunisilmeinen pää, kirsupigmentti saisi
olla mustempi, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saa vielä kehittyä, ikäisekseen hyvä rintakehä,
riittävät etukulmaukset samoin takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, hyvä karva ja väri, liikkuu
tasapainoisesti joskin askel voisi olla hieman pidempi.
49570/12 Hexa-Han Della JUN EH
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla vahva
kaunisilmeinen pää, hyvä purenta + silmät, hyvä luusto ja käpälät, riittävät etukulmaukset, hyvät
takakulmaukset, ikäisekseen hyvä eturinta+rintakehä, karvapeitteestä puuttuu pohjavilla, liikkuu
vielä kovin holtittomasti ja epävakaasti edestä ja takaa hyvällä sivuaskeleella.
45306/12 Kastetassun Danisha JUN H
Oikean kokoinen hieman hentoluustoinen ja raskasrunkoinen, jonka värin tulisi olla puhtaampi
musta on tänään ruskea, hyvin vahva pää jossa löysät huulet ja löysäluomiset silmät, pitäisi olla
korkeammat raajat suhteessa runkoon, painuneet ranteet ja litteät käpälät, hyväkuntoinen
karvapeite, liikkuu lyhyin askelin ja kovin epävakaasti, taka-askel jää rungon alle.
45304/12 Kastetassun Dream Of Future JUN ERI
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea sopivan vahva narttu, kaunisilmeinen nartun pää, hieman
voimakas otsa, hyvä purenta+silmät korvat ja kaula sekä ylälinja, hyvä lapa mutta pysty lyhyt
olkavarsi, hyvät takakulmaukset, hyvä rintakehä, eturinta voisi olla voimakkaampi, riittävä luusto,
hyvät käpälät, hyvä karva ja väritys, liikkuu hyvin, ylälinja liikkeissä voisi olla vakaampi.
45303/12 Kastetassun Dreamgirl JUN EH
Kooltaan ja mitasuhteiltaan oikea narttu, jolla hyvä pää, hyvä purenta ja silmät, erinomaiset korvat,
kaunsi kaula säkä, hyvä ylälinja, oikein kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja käpälät,
ikäisekseen hyvä eturinta+rintakehä, hyvä karvapeite ja väritys, hieman löysät ranteet, liikkuu
ahtaasti takaa, löysästi edestä ja lyhyellä askeleella, kirsupigmentti voisi olla mustempi.
26436/12 Maroussia Singha JUN ERI 4

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, vahva kaunisilmeinen pää,
hyvä purenta+silmät+korvat+kaula+ylälinja, eturinta ja rintakehä saa vielä kehittyä, hyvä luusto ja
käpälät, hieman ruskehtava väri karvassa, riittävät kulmaukset edestä ja takaa, liikkuu hyvällä
askeleella hieman huolimattomasti takaa.
37513/12 Matildan Nallekesän Lempi JUN EH
Kooltaan riittävä, hieman matalaraajaisen vaikutelman antava narttu, jolla hyväilmeinen pää, vielä
korkea otsa, hyvä purenta+silmät+korvat, riittävä ylälinja, hyvä kaula, hyvä luusto mutta painuneet
ranteet ja litteät käpälät, niukat etukulmaukset riittävät takakulmaukset, kääntää käpäliään
voimakkaasti ulos, liikkuu kovin ahtaasti takaa erinomaisella askelpituudella.
51625/12 Ridon Hennet Norah Jones JUN ERI 2 SA
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, otsapenger saisi olla
hieman vahvempi, riittävä kaula, hyvä ylälinja, hyvä luusto, ikäisekseen hyvä eturinta ja rintakehä,
hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu erittäin hyvin.
Lisa Ebnet
19431/12 Alpweiden U Are My Jackpot NUO H
Mukava massa. Oikeat mittasuhteet kaikenkaikkiaan. Takaliikkeet ahtaat ja varpaat ulospäin.
Ylimääräistä liikettä etuliikkeissä. Sivuliikkeissä selkä rullaa ja etuliikkeissä on vähemmän
ulottuvuutta. Päässä mukavat mittasuhteet, tasapurenta. Oikea korvien asento. Keskiruskeat silmät.
Hännänkanto hyväksyttävä.
19432/12 Alpweiden U Fly To My Heart NUO EH
Mukavat mittasuhteet ja massa. Liikkuu ahtaasti takaa, edestä paremmin, mutta seisoo varpaat
ulospäin. Liikkuessa tasainen ylälinja, mutta putoaa lapojen takaa. Voisi olla enemmän lapakulmaa.
Takakulmaukset voisivat olla myös paremmat. Pää on oikea ja narttumainen oikeilla korvilla,
keskiruskeilla silmillä ja hieman liikaa huulia. Lievä alapurenta ja pieni mutka hännän päässä.
26796/12 Av Myreborg Celestina NUO H
Mittasuhteet lähempänä neliötä. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, mutta ylimääräistä liikettä edessä.
Etuosa tarvitsee enemmän eturintaa ja avoin lapakulma, tämän vuoksi etuliikkeessä vähemmän
ulottuvuutta. Pää tyypillinen ja narttumainen kauniilla ilmeellä. Silmät keskiruskeat ja oikeat. Oikea
purenta. Erittäin miellyttävä naama.
13995/12 Cheerful Black Boogie Woogie NUO EH
Pieni narttu, jolla ok massa kokoon nähden. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, mutta
vähemmän ulottuvuutta edessä, oikea voima takana. Eturintaa voisi olla enemmän ja parempi lavan
asento. Kantaa häntää korkealla ja ulkona. Narttumainen pää, jossa oikea korvien asento ja tiukat
huulet, mutta voisi olla enemmän kuonoa ja poskissa täytettä. Oikea purenta. Erittäin hyvä liike.
13993/12 Cheerful Black Burletta NUO H
Pieni narttu, joka hieman korkeuttaan pitempi. Voisi olla enemmän massaa. Riittävä eturinta, mutta
tarvitsee enemmän lapakulmaa. Takakulmaukset ok. Ylälinja laskee avoimen lapakulman vuoksi.
Päässä tummat merkit, mutta oikea kallo ja korvien asento. Oikea purenta ja silmät. Tarvitsee lisää
täytettä kuonoon.
17663/12 Hennalessin Lumia Lorelei NUO H
Erittäin energinen pieni narttu. Liikkuu vapaasti sujuvalla sivuliikkeellä häntä korkealla ja ulospäin.
Häntä on myös vähän lyhyt. Tarvitsee kokoon nähden enemmän massaa ja eturintaa. Ylälinja on
vakaa. Etuliikkeet puhtaat, mutta takaliikkeessä varpaat ulospäin. Pää on oikean mallinen, hieman
ruusukorvat.
SLRBS-001426 Krush On You From Orsina's Land NUO ERI 2 SA
Mukava massa ja mittasuhteet. Hyväkuntoinen. Takaliikkeissä varpaat ulospäin, puhtaammin
edestä. Sivuaskel on vapaa sujuva vakaalla ylälinjalla. Voisi olla enemmän takakulmauksia. Pieni

mutka hännän päässä. Oikea purenta. Korvien kanto hieman takana ja ylimääräistä alahuulissa.
Haluaisin hieman enemmän lapakulmaa.
19092/12 Kultaruskan Ace-Of-Diamonds NUO ERI 1 SA
Mukava koko ja massa. Liikkuu sujuvalla sivuaskeleella ja puhtaasti edestä ja takaa. Mukavan
pituinen kaula suhteessa ylälinjaan. Mukava eturinta. Hyvä lapakulma ja olkavarsi. Mukava ylälinja
ja takakulmaukset. Turkki tulossa. Päässä vaaleanruskeat silmät ja leveä kalloja hieman
ylimääräistä alahuulta. Silmät ovat hieman pyöreät.
19094/12 Kultaruskan Amaranth NUO ERI 3 SA
Mukava koko ja massa. Hieman pitkä lanne. Liikkuu puhtaasti takaa ja hieman leveästi edestä, tämä
johtuu lyhyestä olkavarresta. Eturintaa voisi olla myös enemmän. Ylälinja on vakaa ja kiinteä.
Oikea ja miellyttävä pää, keskiruskeat silmät ja oikea purenta. Sivuliikkeet sujuvat. Pieni mutka
hännän päässä. Haluaisin vankemmat takakulmaukset.
21511/12 Leukoinrannan Ainogertrud NUO EH
Mukavat mittasuhteet ja koko. Voisi olla enemmän luustoa kokoon nähden. Liikkuu ahtaasti takaa
ja leveästi edestä. Vapaa sujuva sivuliike. Voisi olla enemmän lapakulmaa ja eturintaa. Häntä on
kaareva. Kaula näyttää vähän pönäkältä avoimen lapakulman vuoksi. Pää on narttumainen, oikea
purenta, korvat ja silmät, mutta tarvitsee enemmän kuonoa.
14944/12 Tonnikeiju Täystuho Tepa NUO T
Oikea koko ja mittasuhteet, mutta tarvitsee lisää massaa kokoonsa nähden. Liikkuu ahtaasti takaa ja
leveästi edestä. Ulottuvuutta ja voimaa voisi olla enemmän sivuliikkeessä. Ylälinja on vakaa.
Mukavan pituinen kaula. Pää on narttumainen, mutta voisi olla leveämpi kallo ja kuono.
25706/12 Vuorenpeikon Four Rose's NUO ERI 4 SA
Mukava koko ja massa. Liikkuu puhtaasti takaa ja astuu ristiin edestä. On hieman ylipainoinen mikä
saattaa vaikuttaa sivuliikkeeseen. Oikea purenta. Voisi olla enemmän lapakulmaa. Oikea hännän
asento. Ylälinja on vankka, mutta rullaa liikkeessä. Päässä on oikeat mittasuhteet, vaaleat silmät ja
voisi olla enemmän poskia.
35196/11 Alpigiano Ilare Ida NUO ERI SA
Mukava koko ja massa. Liikkuu puhtaasti takaa ja hieman leveästi edestä. Voisi olla hieman
enemmän eturintaa. Mukavan pituinen kaula vakaassa ylälinjassa. Voisi olla pitempi olkavarsi.
Vapaat sujuvat sivuliikkeet. Oikea hännänkanto. Voisi olla leveämpi kuono ja hieman vähemmän
otsapengertä. Vaalean ruskeat silmät. Oikea purenta. Turkki tulossa.
36479/11 Alpweiden Star Is Born AVO EH
Mukava koko ja massa. Turkiton. Liikkuu puhtaasti takaa ja hieman leveästi edestä. Voisi olla
enemmän lapakulmaa ja eturintaa. Hieman suora takaa ja korkea kinner. Tämä tekee ylälinjasta
epätasaisen, mutta ylälinja on vakaa. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Korvien asento oikea.
28140/10 Barlis Lisbeth AVO EH
Mukava koko ja massa. Liikkuu erittäin ahtaasti takaa ja leveästi edestä. Vapaat sujuvat
sivuliikkeet. Voisi olla enemmän lapakulmaa ja pitempi olkavarsi. Hännänkanto korkea ja ulospäin.
Vaalean ruskeat silmät, poskia voisi olla enemmän.
28143/10 Barlis Lysa AVO EH
Pieni narttu, jolla on hyvä kokoon sopiva massa. Liikkuu takaa ahtaasti ja leveästi edestä. Hieman
suorat kulmaukset edessä ja takana, siksi liikkuu liikkuu vapaasti ja sujuvasti sivusta. Vahva, vakaa
ylälinja ja hyvän muotoinen sääri. Turkki on lähdössä. Mukavan mallinen pää, mutta kantaa
korvansa korkealla. Tarvitsee täyteläisemmän kuonon.
36989/09 Bernarossa Illusia AVO ERI
Oikea purenta. Mukava koko ja massa. Hieman matalaraajainen. Liikkuu ahtaasti takaa ja liikkuu
sivuittain. Sivuliike on vapaa ja sujuva, mutta selkä rullaa. Mukava eturinta, mutta hieman lyhyt
olkavarsi. Keskiruskeat hieman pyöreät silmät. Tarvitsee liikuntaa.
36291/07 Berndante Ghandi Bibienne AVO ERI

Mukava koko ja massa. Lyhyt narttu. Etuhampaat poissa rivistä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja
hieman leveästi edestä. Vapaat sujuvat sivuliikkeet, mutta selkä rullaa. Hännänkanto oikea, mutta
häntä on hieman lyhyt. Tarvitsee enemmän lapakulmaa ja näyttää siksi pönäkältä kaulasta.
Haluaisin nähdä hänet paremmassa kunnossa.
14355/10 Bernissimo Dolce AVO ERI
Mukava koko ja massa. Liikkuu puhtaasti takaa ja hieman tassut ulospäin edestä. Vapaat sujuvat
sivuliikkeet, mutta selkä rullaa. Takakulmaukset hieman suorat. Välikämmenet kääntyvät edessä
ulospäin. Alaluomet hieman löysät.
50804/08 Berondan Autumn Princess AVO EH
Mukava koko ja massa. Näyttää hieman matalaraajaiselta. Puhtaat liikkeet edestä ja takaa. Sivusta
etuliike hieman sidottu. Hännänkanto on oikea, mutta hännän päässä pieni mutka. Oikea purenta.
Narttumainen oikea pää. Silmät vaalean ruskeat ja hieman avoimet. Voisi olla enemmän eturintaa ja
lapakulmaa. Vakaa ylälinja.
39578/11 Black Indira's Fairytale AVO EH
Mukava koko ja massa. Turkiton. Vakaa ylälinja. Liikkuu ahtaasti takaa ja leveästi edestä. Tarvitsee
enemmän eturintaa. Vakaa ylälinja. Oikea hännänkanto. Mukavan muotoinen pää. Keskiruskeat
silmät, enemmän avoimet alaluomesta. Voisi olla enemmän lapakulmaa.
22529/07 Bom Bom's Amaretto Coffee AVO ERI
Keskikokoinen narttu. Kokoon nähden voisi olla enemmän massaa. Vakaa ylälinja. Enemmän
lapakulmaa. Oikea purenta. Oikea pää, mutta silmät hieman pyöreät. Erittäin pitkä häntä. Turkki on
aikuisen nartun pitkä turkki. Vapaat sujuvat sivuliikkeet.
41031/11 Cei-Cei Fiorano AVO EH
Mukavat mittasuhteet. Tarvitsee lisää massaa kokoonsa nähden. Liikkuu puhtaasti takaa ja hieman
varpaat ulospäin edestä. Haluaisin enemmän lapakulmaa ja eturintaa. Ylälinja vakaa. Vapaat sujuvat
sivuliikkeet. Kantaa häntänsä ylhäällä ja ulospäin. Pää on oikea ja kokoon sopiva, mutta pitäisi olla
täyteläisempi. Vaalean ruskeat silmät.
46441/11 Eoszline Oprah AVO EH
Mukavat mittasuhteet. Voisi olla hieman enemmän massaa kokoon nähden. Mukavan pituinen
olkavarsi, mutta voisi olla enemmän lapakulmaa ja eturintaa. Turkinleikkaus tekee enemmän
epätasaisen ylälinjan. Mukava kallo. Keskiruskeat silmät. Kuono voisi olla täyteläisempi. Oikeat
korvat.
45043/11 Funatic Kiss Kiss Bang Bang AVO ERI 2 SA VASERT
Mukava keskikokoinen narttu hyvällä massalla. Liikkuu vapaasti edestä ja takaa. Vapaat sujuvat
sivuliikkeet. Vakaa ylälinja. Voisi olla enemmän eturintaa kokoon nähden. Oikea pää, mutta
haluaisin enemmän alahuulia. Oikea purenta. Turkki ok, voisi olla paremmassa kunnossa.
19168/08 Funatic Qt-Ness AVO ERI 3 SA
Suuri, mukavan kokoinen narttu, jolla hyvä massa. Hyvät mittasuhteet. Liikkuu puhtaasti takaa ja
edestä. Sujuvat vapaat sivuliikkeet, mutta lantio putoaa. Mukava lapakulma ja eturinta. Pää on
hieman urosmainen ja pyöreä. Vaalean ruskeat silmät, alaluomet hieman löysät.
50881/07 Gunhild Vom Gipfelfeuer AVO EH
Pieni narttu, jolla hyvä massa kokoonsa nähden. Liikkuu puhtaasti takaa, hieman leveästi edestä.
Vapaat sujuvat sivuliikkeet. Etukulmat hieman avoimet. Voisi olla hieman enemmän eturintaa.
Ylälinja vakaa. Hännänkanto ylhäällä ja ulkona, häntä on myös hieman lyhyt. Päässä mukavat
mittasuhteet, keskiruskeat silmät, mukavat tiiviit alaluomet. Voisi olla hieman enemmän kuonoa.
38113/09 Lipasun Lemondaisy AVO ERI
Pienikokoinen narttu, jolla hyvä luusto kokoon nähden. Näyttää hieman matalaraajaiselta. Mukavat
takakulmaukset, hieman suorat edestä, tämä saa ylälinja putoamaan lapojen takaa. Erittäin
miellyttävä pää. Keskiruskeat silmät. Täydessä turkissa.
38110/09 Lipasun Lovelylady AVO ERI 4 SA

Pieni hyvämassainen narttu. Liikkuu puhtaasti edestä ja takaa. Vapaat sujuvat sivuliikkeet. Mukava
tasainen ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Miellyttävä pää ja turkki. Alaluomien alla on hieman
ruskeaa. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta. On haluton tarkastelussa, mutta iloinen kiertäessään
kehää.
32581/11 Lipasun Moonshine AVO ERI
Mukavan kokoinen narttu, jolla hyvä massa kokoon nähden. Turkiton. Liikkuu puhtaasti mennen
tullen, mutta hitaalla vauhdilla. Mukava eturinta ja lapakulma. Vakaa ylälinja. Hieman pitkä kautta
?. Keskiruskeat silmät. Oikea korvien asento. Hieman alahuulta.
56314/11 Milbu Magnifico AVO ERI
Pieni narttu, jolla hyvä massa. Liikkuu puhtaasti takaa, leveästi edestä. Hieman lyhyt lanne. Tämä
tekee sivuliikkeen hieman pomppivaksi. Erittäin miellyttävä pää. Häntä on hieman lyhyt ja siinä on
pieni mutka. Pitäisi olla paremmin kunnostettu. ?
16109/11 Omaia Von Wiesmadern AVO EH
Korkea narttu. Näyttää ikäänsä nähden kehittymättömältä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta
kapeasti takaa ja hieman löysästi edestä. Ylälinja tasainen ja vakaa. Seisoo takaraajat allaan. Pää
tarvitsisi enemmän kalloa kuonon pituuteen nähden. Keskiruskeat silmät.
35859/11 Piharinteen Vella-Kaunokki AVO ERI
Suuri narttu, jolla hyvä massa. Hieman pitkä lanne. Voisi olla enemmän takakulmauksia ja
eturintaa. Mukavan pituinen kaula suhteessa ylälinjaan. Keskiruskeat silmät, alaluomet löysät.
Oikea silmä näyttää siltä, että voisi kiertyä sisäänpäin.
48212/08 Riccarron Quess Why AVO ERI
Keskikokoinen narttu, jolla mukava massa kokoon nähden. Tasainen ylälinja. Mukava lantio.
Hieman suorat takakulmaukset. Kantaa häntänsä oikein. Mukava pitkä turkki aikuisella nartulla
paitsi siellä mistä leikattu vatsan alta. Hieman lyhyt olkavarsi, joka estää ulottuvuuden saamista
etuliikkeeseen. Keskiruskeat silmät, jotka hieman pyöreät. Korvien asento voisi olla hieman
korkeampi.
48213/08 Riccarron Quick Step AVO ERI1 SA PN 2 SERT
Erittäin hyvät mittasuhteet ja massa. Hyvin rakentunut narttu, jolla puhtaat liikkeet edestä ja takaa.
Turkiton, mutta siitä näkee laadun. Voisi olla hieman pitempi olkavarsi ja hieman enemmän
takakulmauksia. Vahva pää, keskiruskeat silmät. Alahuulet hieman avoimet.
32646/11 Tuiskutien Banzai Black Berry AVO T
Erittäin pieni narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Liikkuu puhtaasti takaa, mutta erittäin leveästi edestä.
Vakaa ylälinja, mutta puuttuu eturintaa. Lyhyt olkavarsi. Kallo on oikean mallinen, mukavat
mantelinmuotoiset silmät ja tiiviit huulet, mutta tarvitsee lisää kuonoa. Kantaa häntänsä ylhäällä ja
ulkona. Erittäin iloinen ja energinen.
36501/11 Zweierteam Tazetta AVO EH
Keskikokoinen narttu, jolla ok massa. Liikkuu ahtaasti ja varpaat ulospäin takaa. Etuliikkeet
puhtaammat. Vakaa ylälinja. Mukavan pituinen kaula. Mukava lavan asento, mutta voisi olla
enemmän eturintaa. Oikea pää, keskiruskeat silmät ja täyteläinen kuono. Turkiton tällä hetkellä.
36502/11 Zweierteam Tomentella AVO ERI
Mukavan kokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja hyvä rakenne. Liikkuu puhtaasti mennen
tullen ja puhdas sivuliike. Tarvitsee lisää eturintaa ja lapakulmaa. Täysi turkki, tosin ei pitkä. Pää on
hieman urosmainen, mutta mukavan kokoinen kuono ja hyvä kallo ja keskiruskeat silmät, joissa
avoimet luomet. Haluaisin vähemmän alahuulia.
36503/11 Zweierteam Tomentosa AVO EH
Keskikokoinen narttu, jolla ok massa. Hyvä turkki. Hyvämuotoinen pää, jossa hyvät
mantelinmuotoiset silmät. Liikkeessä kinnernivel näyttäisi lipsuvan tai pullistuvan. Voisi olla
enemmän lapakulmaa, mutta mukava olkavarsi ja eturinta.
46893/07 Bernario Adalmina VAL ERI

Pieni narttu, jolla hyvä massa, hieman pitkät mittasuhteet rungossa. Haluaisin enemmän eturintaa ja
hieman enemmän lapakulmaa. Takakulmauksia voisi olla myös enemmän. Liikkuu häntä alhaalla.
Puhtaat takaliikkeet, mutta hieman leveä edestä. Päässä on oikeat mittasuhteet, keskiruskeat silmät
ja miellyttävä kuono. Mantelinmuotoiset silmät. Alahuulet voisivat olla tiiviimmät. Rakastaa
ruokaa.
43038/08 Bernario Chinon VAL EH
Keskikokoinen narttu, jolla hyvä massa. Liikkuu puhtaasti takaa, mutta ahtaasti edestä. Tarvitsee
hieman enemmän lapakulmaa. Lyhyt olkavarsi. Oikea hännänkanto. Hieman turkiton. Oikea pää,
keskiruskeat silmät ja hieman löysät alahuulet. Seisoo eturaajat ulospäin.
25515/07 Bernarossa Dimare VAL EH
Suuri narttu, jolla hyvä luusto. Liikkuu ahtaasti takaa ja hieman leveästi edestä. Voisi olla enemmän
eturintaa ja pitempi olkavarsi. Vakaa ylälinja. Keskiruskeat silmät ja päässä hyvät mittasuhteet.
Turkiton.
57603/07 Bernarossa Farfalla VAL EH
Suuri narttu, jolla hyvä massa. Vakaa ylälinja. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Sivuliike voisi olla
tasapainoisempi. Pää on kapea ja silmät pyöreät. Häntä kaartaa loppupäästä.
19653/10 Berndream's Coconut Geisha-Fun VAL ERI
Pieni narttu, jolla kokoon nähden hyvä massa. Kaunis täysi turkki. Liikkuu ahtaasti takaa ja
puhtaammin edestä. Hiukan suora kautta polvilinjan ja se tekee takakorkean vaikutelman. Haluaisin
myös enemmän lapakulmaa. Miellyttävä oikea pää ja keskiruskeat silmät.
60526/09 Berondan Belicia VAL ERI 2 SA PN 4
Suuri narttu, jolla hyvä massa ja ihana rakenne. Hyvässä näyttelykunnossa. Liikkuu puhtaasti
mennen tullen. Ihana sivuliike. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Ainoa virhe: häntä on hieman
lyhyt.
46812/07 Bouncy Buffoon's Annie Hall VAL ERI
Keskikokoinen narttu, jolla hyvä massa. Liikkuu puhtaasti mennen tullen. Tarvitsee lisää eturintaa
ja lapakulmaa. Liikkuessa tasainen ylälinja. Päässä oikeat mittasuhteet. Kuonoa voisi olla enemmän
ja tiiviimmät alahuulet.
10161/10 Eoszline Eartha VAL ERI SA
Hyvä keskikokoinen narttu, jolla hyvä luusto. Liikkuu ahtaasti takaa ja varpaat sisäänpäin edestä.
Ylälinja vakaa. Miellyttävä pää, keskiruskeat silmät. Häntä on hieman lyhyt.
10069/06 Fridkullas Ultra Bra VAL ERI
Pieni narttu, jolla kokoon nähden hyvä massa. Liikkuu puhtaasti takaa, hieman sidotut etuliikkeet
sivulta katsoen. Näyttää hieman pönäkkäniskaiselta, koska lapakulmaa voisi olla enemmän.
Täydessä turkissa. Pään mittasuhteet oikeat, miellyttävät mantelinmuotoiset silmät.
11155/09 Goldbear's Rene Russo VAL EH
Keskikokoinen narttu, jolla hyvä massa. Liikkuu ahtaasti takaa ja sivusta katsoen etuliikkeessä ei
ulottuvuutta. Lapakulmaa voisi olla enemmän. Turkki on tulossa. Pää kaipaisi enemmän täytettä
poskiin ja tiiviimmät huulet.
51488/09 Ireen Vom Gipfelfeuer VAL ERI
Miellyttävä suuri narttu, jolla hyvä massa ja mittasuhteet. Hieman suora polvikulma. Liikkuu
ahtaasti takaa, mutta puhtaasti edestä. Sivuliike korkea edestä. Pää on miellyttävä, mutta hieman
urosmainen. Keskiruskeat silmät, joissa avoin alaluomi.
EST03113/08 Ridon Hennet Elisee VAL ERI1 SA PN1 ROP BIS 2
Ihana koko ja massa. Ihanassa kunnossa. Liikkuu puhtaasti mennen tullen. Vakaa ylälinja. Hyvä
häntä. Miellyttävä pää, keskiruskeat silmät. Alahuulet voisivat olla tiiviimmät.
54094/09 Willabernes Amanda VAL EVA
Hyvänkokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja massa kokoon nähden. Turkki on lähdössä.
Ylälinja on vakaa, mutta lapakulmaa tarvitsee enemmän. Liikkuu puhtaasti takaa, mutta leveästi

edestä. Päässä oikeat mittasuhteet, mutta huulet voisivat olla tiiviimmät ja korvat korkeammalle
kiinnittyneet. Ei voida arvostella ontumisen vuoksi.
50196/05 Vinkizz Kiss Me VAL ERI SA
Pieni narttu, jolla hyvä luusto kokoon nähden. Liikkuu puhtaasti takaa, varpaat sisäänpäin edestä.
Vapaa sujuva sivuliike. Hyvä ylälinja ja kulmaukset. Kallo ja kuono voisi olla leveämpi.
26671/09 Vinkizz Original VAL ERI 4 SA
Pieni narttu, jolla hyvä luusto kokoon nähden. Liikkuu puhtaasti mennen tullen. Vapaat sujuvat
sivuliikkeet. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Voisi olla hieman enemmän eturintaa. Pään muoto
miellyttävä ja narttumainen. Alahuulet voisivat olla tiiviimmät.
56302/10 Xantran Dizzy Design VAL ERI
Keskikokoinen narttu, jolla hyvä massa. Liikkuu puhtaasti takaa, mutta varpaat ulospäin edestä.
Tarvitsee hieman enemmän eturintaa ja lapakulmaa. Vakaa ylälinja. Takakulmaukset ok.
19594/07 Zweierteam Montana VAL ERI
Keskikokoinen narttu, jolla hyvä massa. Vakaa ylälinja. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja varpaat
sisäänpäin edestä. Haluaisin hieman enemmän lapakulmaa. Erittäin miellyttävä pää ja oikeat korvat
ja silmät. Alahuulet voisivat olla tiiviimmät.
19596/07 Zweierteam Muscosa VAL ERI 3 SA
Keskikokoinen narttu, jolla hyvä massa. Liikkuu puhtaasti mennen tullen ja vapaa sivuliike.
Miellyttävä pää. Keskitummat silmät. Vakaa ylälinja. Voisi olla hieman enemmän takakulmauksia.
Oikea purenta. Turkiton.
39975/05 Fonacot's Happy Halliwell VET ERI 3 SA
Pieni narttu, keskivahva luusto. Liikkuu puhtaasti takaa ja hieman leveästi edestä. Vapaat sujuvat
sivuliikkeet. Voisi olla hieman eturintaa. Oikea pää. Hieman ruskeaa silmien alla. Erittäin energinen
ikäisekseen. Silmät ovat hieman ruskettuneet.
26046/05 Fridkullas Trixie VET ERI 4 SA
Suuri narttu, jolla hyvä massa. Kaunis, pitkä veteraaniturkki. Liikkuu puhtaasti takaa ja ahtaasti
edestä. Hyvä eturinta ja olkavarsi, mutta voisi olla enemmän lapakulmaa. Silmien alla ruskeaa.
Kuonoa voisi olla enemmän.
41548/05 Momandan Serafiina VET ERI 1 SA PN 3 ROP VET BIS VET 1
Mukava keskikokoinen narttu, jolla hyvä luusto. Lapakulmaa ja eturintaa voisi olla enemmän.
Liikkuu puhtaasti mennen tullen vapaalla sivuliikkeellä. Miellyttävä pää. Keskiruskeat silmät.
Alahuulet voisivat olla tiiviimmät.
34141/03 Riccarron Just Tiina VET EVA
Mukava keskikokoinen narttu, jolla hyvä massa. Liikkuu puhtaasti takaa. Näyttää siltä, että on
liikkunut puhtaasti edestä, mutta nyt ontuu. Vielä vahva ylälinja ja vapaa sujuva sivuliike.
Keskiruskeat silmät voisivat olla enemmän mantelinmuotoiset. Ei voida arvostella ontumisen
vuoksi.
25734/04 Riccarron Madam Tosca VET ERI SA
Keskikokoinen narttu, jolla hyvä massa ja mittasuhteet. Liikkuu puhtaasti mennen tullen vapailla
sujuvilla sivuliikkeillä. Voisi olla enemmän lapakulmaa ja eturintaa. Päässä oikeat mittasuhteet,
mutta erittäin vaaleat silmät, alahuulet voisivat olla tiiviimmät. Kauniissa veteraanikunnossa.
39829/04 Zweierteam Indica VET ERI 2 SA
Keskikokoinen narttu, jolla hyvä massa. Liikkuu puhtaasti takaa, varpaat sisäänpäin edestä. Erittäin
narttumainen pää. Toivoisin leveämmän kuonon. Korvat voivat olla korkealla. Turkki hienossa
kunnossa. Toivoisin enemmän lapakulmaa ja eturintaa.

kennel Bernarossa
Malia, Mermaid, Lord of the Rings, Cherokee

Urokset ovat hyvin samankaltaisia. Nartut ovat hyvin samankaltaisia. ¾ samanlaisia etuosaltaan.
Nartuilla samanlaiset takaosat. Urokset erilaiset kuin nartut ja eroavat toisistaan. Hyvät massut.
kennel Berondan KAS 2 KP
Asgeir Olasson, Baritone, Bonneville, Belicia
Kaikki neljä samankaltaisia sivuliikkeiltään ja etuliikkeiltään. Urosten päät samankaltaiset
rakenteeltaan. Narttu selkeästi narttumainen. ¾ samankaltaiset kasvonpiirteet. ¾ vakaat ylälinjat.
kennel Bom Bom's
Amaretto Coffee, Casalferro, Courvousier, Deinhard
Nartut samanlaisia sivuliikkeiltään ja hännänkannoltaan, mutta eroavat samanlaisista uroksista.
Kaikilla keskiruskeat silmät. Pään muodot samanlaiset nartuilla, mutta erilaiset uroksilla. ¾ vakaat
ylälinjat.
kennel Funatic
Kiss Kiss Bang Bang, MuchoGusto, Qt-Ness, Taittinger
Kaksi samanlaista ja kaksi erilaista sivuliikkeissä. Pään muodot ¾ samanlaisia, ½ silmien väriltä, ¾
ylälinjan tasaisuudessa. Kahdella samanlaiset etuosat. Kaikilla hyvät massat.
kennel Goldbear's KAS 3 KP
Rene Russo, Tic Tac, Toffifee, Wallander
Samanlaiset sivuliikkeet. Hyvät takaosat kolmella, neljännellä parempi. Etulikkeet voisivat olla
paremmat. Kaikilla vahvat ylälinjat. Pään muodot samanlaiset, miellyttävä muoto ja väritys. Kolme
hieman leveitä edestä.
kennel Kultaruskan KAS 4 KP
Ace.of Clubs, Ace-of-Diamonds, Ace-of Spades, Amaranth
Kaikilla neljällä samanlaiset sivuliikkeet, mutta hännät korkeat ja kaarevat. Samanlaiset liikkeet.
Pään mallit ¾ samanlaiset.
kennel Lipasun
Lemondaisy, Lovelylady, Luckyman, Moonshine
¾ samanlaiset sivuliikkeet. Kaikilla samanlaiset silmien väri ja pään muodot. Takaliikkeet
samanlaiset, mutta voisivat olla paremmat. Etuosat ovat melko erilaiset.
kennel Vuorenpeikon
Famous, Einari, Eskimo, Four Rose’s
¾ samanlaiset sivuliikkeet. Takaliikkeet samanlaiset, mutta voisivat olla paremmat. Etuosat voisivat
olla kaikilla paremmat. Päät samanlaiset ¾.
kennel Xantran KAS 1 KP BIS KAS 2
Cosmopolitan, Damn-The-Weather, Dark Destroyer, Dizzy Design
Erittäin samanlaiset sivuliikkeet ja mennen, tullen. Pään muodot erittäin samanlaiset. Hyvä massa
kauttaaltaan. Miellyttävät tummat silmät kaikilla.
kennel Zweierteam
Indica, Krameris, Montana, Quercus
Samanlaiset liikkeet mennen tullen. 2 samanlaista ja kaksi erilaista sivuliikkeiltään. Pään muodot
samat kolmella. Etuosat voisivat olla hieman paremmat. Silmien väri ja muoto yhtenäiset.
kennel Ridon Hennet
Elisee, Illinois, Newman, Norah Jones
2 samanlaista sivuliikkeiltään ja kaksi toisistaan erilaista. 3 samanlaista takaliikkeiltään, ja kolme
samanlaista etuliikkeiltään. Pään muodot ja silmien väri samanlaiset. Voisi olla enemmän massaa.
Helen Davenport-Willis
Frodo v.d. Buut Vrij Hoeve JÄLK 1 KP BIS JÄLK 1
Xantran Damn-The Weather, Xantran Dark Destroyer, Bernarossa Jetro, Bernarossa Juventus

Vahva narttu, emä. Jälkeläiset ovat hyvin emänsä oloisia. Hän on jättänyt hyvät värit ja turkit.
Erittäin mukava ryhmä. Erittäin yhtenäinen.
Ireen v om Gipfelfeuer JÄLK 2 KP
Zweierteam Tazetta, Zweierteam Tomentella, Zweierteam Tomentosa, Zweierteam Ulmus
Erittäin tyypillinen ryhmä jälleen. Nartut ovat hyvin yhteneväiset. Erittäin samanlaiset luustoltaan ja
pään mallilta. Ehdottomasti tyyppi äidiltä.
Momandan Serafiina JÄLK 3 KP
Lipasun Luckyman, Lipasun Lemondaisy, Lipasun Lovelylady, Lipasun Moonshine
Erittäin tyypillinen ryhmä. Erittäin äitinsä kaltaisia. Päätyypit äidiltä ja erittäin toistensa kaltaisia.
Hyvät silmät, värit ja älykkäät ilmeet.
Fridkullas Ultra Bra JÄLK 4 KP
Berondan Asgeir Olasson, Berondan Baritone, Berondan Belicia, Berondan Bonneville
Narttu, 2 pentuetta. Tyyppi erittäin samankaltainen. Jälkeläiset ovat parempia kooltaan ja väreiltään.
Vahvoja, tyypikkäitä. Emän tyyppi on parantunut.
Funatic Taittinger JÄLK
Vuorenpeikon Famous, Vuorenpeikon Frapin, Vuorenpeikon Four Roses, Eoszline Eartha
Erittäin yhteneväinen ja liikkuvat isänsä kaltaisesti erittäin kevyesti. Urokset ovat urosmaisia ja
nartut narttumaisia.
APPENZELLINPAIMENKOIRA
Hilkka Salohalla (pennut)
19406/13 Hakuhauskan Aikapoika BABY
Oikeankokoinen ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, hyvä purenta ja
silmät, korvien asento vielä epävakaa, hyvä kaula, ikään sopiva runko, hyvä luusto ja kulmaukset,
häntä saisi kiertyä tiiviimmin, hyvä karvapeite ja väri, liikkuu hyvällä askeleella, vielä löysästi
edestä, ylälinja liikkeessä on hieman takakorkea.
19408/13 Hakuhauskan Ainakomee BABY 4
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen ikäisekseen hyvin kehittynyt pentu, erittäin kaunis pää,
hyvä purenta silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen luusto ja käpälät, normaalit
kulmaukset, hyvä karvapeite ja väri, liikkuu halutessaan hyvin.
19407/13 Hakuhauskan Aitomiäs BABY 2 KP
Ikäisekseen hyvin kehittynyt mittasuhteiltaan hyvin kehittynyt pentu, jolla erinomainen ilme ja pään
yksityiskohdat, hyvä purenta ja kauniit silmät, hyvä kaula, ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, hyvä
luusto ja käpälät, hyvä karva ja väritys, liikkuu hieman voimattomalla askeleella ja ahtaasti takaa,
häntä saisi kiertyä tiiviimmin.
19409/13 Hakuhauskan Aivanparas BABY 1 KP BIS PEN 2
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea ikäisekseen kehittynyt pentu, jolla hyvä purenta silmät ja korvat,
kuono voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä eturinta ja rintakehä, erinomainen luusto, hyvä
karvapeite ja väritys, liikkuu löysin kyynärpäin hyvällä askeleella.
19405/13 Hakuhauskan Alkuvoima BABY 3 KP
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hyvät pään mittasuhteet, purenta silmät ja korvat, hyväkaula ja
ylälinja, erinomainen häntä, ikäisekseen hyvärunko, riittävä luusto, oikein kulmautunut, hyvä karva
ja väritys, pieni niskaläikkä, liikkuu hieman ahtaasti takaa ja askel saisi olla voimakkaampi, tällä
hetkellä hieman takakorkea.
Gabriela Höllbacher
18699/12 Alpenhirts Nero NUO ERI 1 SA PU2 SERT

Vahva hyvänmallinen uros, leikkaava purenta, hyvä uroksen pää, oikeat korvat, hyvä väritys, silmät
voisivat olla tummemmat, seisoo yhdensuuntaisesti edestä, takaa vasemmalla tassu hieman
ulospäin, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, rinnan pitää vielä kehittyä, sujuvat liikkeet, edessä hieman
ahtaat, ystävällinen luonne.
53803/10 Sehän On Dumbo AVO ERI 1 SA VASERT
3-vuotias havannan värinen kevyempää mallia oleva uros, kauniin mallinen pää. Silmien väri sopii
havannaan, leikkaava purenta, jo hyvä eturinta, seisoo erinomaisesti, erittäin kaunis ylä- ja alalinja,
valkoinen kaulus katki alhaalta, erinomaiset liikkeet, erinomainen luonne.
42649/11 Ulaani Urho AVO ERI 2
2,5-vuotias vahva uros, leikkaava purenta, hyvä silmien väri, hyvä väritys, hyvä kallo ja korvat,
hyvä eturinta ja seisoo hyvin, hyvä alalinja hieman periksi antava ylälinja, oikeat kulmaukset,
liikkeessä takaa hieman ahdas, lavat hieman löysät, temperamenttinen luonne.
42650/11 Ulaani Ursus VAL ERI 2 SA PU 3
Puhutteleva uros, kaunis pää, leikkaava purenta, hyvä silmien väri, jo hyvä eturinta, seisoo
erinomaisesti, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet, hieman löysät
lavat, iloinen luonne.
46870/07 Alpenhirts Samson VAL ERI
6-vuotias erittäin vahva uros, leikkaava purenta, ilmeikkäät tummat silmät, kuonon toivoisin
tyypillisemmäksi, seisoo erinomaisesti, oikeat kulmaukset, hyvä alalinja hieman painunut
selkälinja, oikea väritys, sujuvat liikkeet hieman ahdas edestä.
46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI 1 SA PU 1 VSP
6-vuotias puhutteleva uros, leikkaava purenta, tyypillinen pää, silmien väri hyvä, lievästi kyömy
kuono, erinomainen eturinta, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat
kulmaukset, sujuvat liikkeet edestä hieman ahdas.
19234/09 Alppikellon Imago VAL ERI 4
4-vuotias hieman huonossa fyysisessä kunnossa oleva uros, leikkaava purenta, silmät vielä
hyvänväriset, hyvänmallinen pää, seisoo yhdensuuntaisesti, hyvä ylälinja mutta hieman vetäytynyt
alalinja, sujuvat liikkeet.
44660/11 Alptricolour Vindzor VAL ERI
3-vuotias hyvänmallinen uros, silmät hyvän väriset, lievästi pyöreä kallo, voisi olla hieman
enemmän valkoista kuonossa, seisoo yhdensuuntaisesti raajoillaan, kaunis eturinta, hyvä ylä- ja
alalinja, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet hieman löysät lavat.
59414/09 Malvin-Carob Vom Inseli Im Schwendetal VAL ERI
4-vuotias vahvaluustoinen uros, havannanruskea, silmien väri ja pigmentti havannaan sopiva,
erittäin vahva kuono, hieman painunut, seisoo yhdensuuntaisesti, hieman suora lapa, hyvä ylä- ja
alalinja, sujuvat liikkeet edestä hieman ristiin.
51625/09 Max VAL ERI 3 SA
Tyypillinen hyvin rakentunut uros, leikkaava purenta, hyvä silmien väri, oikeat korvat, hyvä pään
malli, seisoo yhdensuuntaisesti, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet.
53802/10 Sehän On Dominus VAL ERI
3-vuotias havannan ruskea kevyempää mallia uros. Leikkaava purenta, silmien väri sopii väriin,
vielä hyvä pään malli, oikeat korvat, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, seisoo yhdensuuntaisesti,
välikämmenet edessä antavat hieman periksi, oikeat kulmaukset, hyvät liikkeet.
23590/05 Alpenhirts Ulmus VET ERI 1 SA PU 4 VSP VET
8-vuotias oikearakenteinen uros jolla maatavoittavat liikkeet, oikea purenta, tyypillinen pää jossa
hieman haalistuneet värimerkit, hyvä silmien väri, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset,
erinomainen ylä- ja alalinja, erinomaisessa kunnossa.
23592/05 Alpenhirts Uwe VET EH 3

8-vuotias vahva uros, hieman liian hyvällä ruoalla, vahva kuono, silmien väri hyvä, hieman
epäsymmetrinen väritys, seisoo hyvin ja hyvät kulmaukset, hyvä alalinja hieman periksi antava
ylälinja, liikkuu vielä hyvin.
38484/02 Alpenhirts Xepper Brown VET EH
11-vuotias vielä vahva uros, havannanruskea, silmien väri sopii havannaan, syvä ja lyhyt
kuono,seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, jo hieman pehmeät välikämmenet, hyvä ylä- ja
alalinja, hyvät liikkeet hieman varvasahdas.
41756/04 Alppikellon Amador VET EH 4
9-vuotias vahvaluustoinen uros, hieman pitkä lanne, vahva pää, hyvä silmien väri, hyvä väri, korvat
hieman ilmavasti kannetut, seisoo yhdensuuntaisesti, erittäin kaunis eturinta, hyvä alalinja hieman
periksi antava ylälinja, hyvät liikkeet, temperamenttinen luonne.
13048/07 Galant V.D. Niesenflanke VET ERI 2 SA
10-vuotias vanhanmallinen uros, hyvä silmien väri, tyypillinen pään malli, seisoo
yhdensuuntaisesti, hyvä alalinja ylälinja antaa hieman periksi, ei enää tänä päivänä oikeat
kulmaukset, erinomaiset liikkeet.
45359/12 Alppikellon Olympia JUN ERI 1 SA PN 3 VASERT BIS JUN 1
1-vuotias feminiininen tyypillinen narttu, leikkaava purenta, erinomaiset tummat silmät, oikeat
korvat, erittäin kaunis pään malli, jo hyvä ylä- ja alalinja tosin ylälinjan täytyy tulla vielä hieman
tiiviimmäksi, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet, nartulla on tulevaisuus.
18702/12 Alpenhirts Nana Brown NUO ERI 2 SA
18kk vanha havannanruskea turkinvaihdossa oleva narttu, pigmentti ja silmien väri sopii väriin,
erittäin kaunis nartunpää, leikkaava purenta, oikeat korvat, eturinnan tulee vielä kehittyä, seisoo
yhdensuuntaisesti, erittäin hyvä alalinja ylälinjan täytyy vielä kiinteytyä, hyvät kulmaukset,
erinomaiset liikkeet.
18705/12 Alpenhirts Nea NUO ERI 1 SA
18 kk vanha kevyt narttu, leikkaava purenta, silmien väri hyvä, upea ilme, oikeat korvat, hyvät pään
mittasuhteet, seisoo yhdensuuntaisesti, hyvä alalinja, ylälinjan täytyy vielä kiinteytyä, hyvä eturinta,
sujuvat liikkeet, hieman varvasahdas mutta erinomainen potku takaa.
18704/12 Alpenhirts Nefertiti NUO EH 3
18 kk vanha narttu, leikkaava purenta, silmät voisivat olla hieman tummemmat, oikea korvien
asento ja kanto, hyvä pään malli, oikeat kulmaukset, erittäin kaunis eturinta, jo hyvä ylä- ja alalinja,
muuten oikeat liikkeet takaa länkisäärisesti ja edestä ristiin, erittäin temperamenttinen ja tarvitsee
hieman kehätottumusta siksi vain EH.
18701/12 Alpenhirts Nora Brown NUO EH
18 kk vanha vahva havannanruskea narttu, leikkaava purenta, silmien väri sopii havannan väriin,
kuonon toivoisin olevan kevyemmän, oikeat korvat, vielä hyvä eturinta, hyvä alalinja, ylälinjan
tulee vielä kiinteytyä, seisoo yhdensuuntaisesti, sujuvat liikkeet edestä ja takaa ahdas.
40393/12 Gimma V.D. Grünen Ach NUO EH 4
18 kk vanha puhutteleva narttu, leikkaava purenta, silmät voisivat olla tummemmat, kauniin
mallinen pää, korvat hieman kevyesti kannettu, seisoo yhdensuuntaisesti tosin välikämmenet ovat
hieman pehmeät, jo hyvä ylä- ja alalinja, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet takaa hieman ahtaat,
kyynärpäiden tulee tiivistyä.
19241/09 Alppikellon Inanna AVO ERI 3
4-vuotias suuriraaminen narttu, leikkaava purenta, hyvänmallinen pää, silmät voisivat olla
tummemmat, oikeat korvat, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, hyvä ylälinja hieman
kevyt alalinja, oikeat liikkeet, erittäin temperamenttinen luonne.
50383/11 Appelkiepin Aisa AVO ERI 1 SA PN 1 SERT FI MVA ROP BIS 1
2-vuotias narttu jolla hyvä pään malli, leikkaava purenta, silmät voisivat olla tummemmat, oikeat
korvat, erittäin kaunis eturinta, seisoo yhdensuuntaisesti, erinomaiset kulmaukset, erinomaiset
liikkeet hyvällä potkulla.

53805/10 Sehän On Dotte AVO EH 4
3-vuotias narttu kevyempää tyyppiä, leikkaava purenta, kaunis pää, hyvänväriset hieman pyöreät
silmät, oikeat korvat, melkein kokonainen valkoinen kaularengas, seisoo hieman tassut ulospäin,
hyvä ylälinja, alalinja hieman kevyt, oikeat kulmaukset, hieman ei-koordinoidut liikkeet, erittäin
temperamenttinen.
42654/11 Ulaani Unikko AVO ERI 2 SA
2-vuotias vahva narttu, leikkaava purenta, hyvänmallinen pää, silmät voisivat olla tummemmat,
oikeat korvat, oikeat kulmaukset, erittäin kaunis eturinta, narttu on hyvin ruokittu siten hieman
painuneet välikämmenet, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, seisoo yhdensuuntaisesti, erinomaiset
liikkeet, edestä hieman varvasahdas.
36238/09 Alpenhirts Perla VAL ERI 1 SA PN 2
4-vuotias hyvärakenteinen narttu, tyypillinen pää, leikkaava purenta, hyvä silmien väri, oikeat
korvat, erittäin kaunis eturinta, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, erittäin kaunis ylä- ja
alalinja, erinomaiset liikkeet, erinomainen rotunsa edustaja.
36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI 2 SA PN 4
4-vuotias kaunis narttu, leikkaava purenta, hyvä silmien väri, oikeat korvat, tyypillinen pään malli,
erittäin kaunis eturinta, hyvä ylä- ja alalinja, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, sujuvat
liikkeet, kääntää edestä hieman sisäänpäin.
45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI 3 SA
5-vuotias oikein rakentunut narttu, leikkaava purenta, silmät hyvän väriset, oikea pää ja korvat,
erittäin kaunis eturinta, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, hyvä alalinja kevyesti periksi
antava ylälinja, sujuvat liikkeet hyvällä potkulla.
46867/07 Alpenhirts Sabina VAL ERI 4
6-vuotias oikeanmallinen narttu, leikkaava purenta, silmät hyvän väriset, tyypilliset pään malli,
oikeat korvat, seisoo yhdensuuntaisesti, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, oikeat kulmaukset,
erinomaiset liikkeet.
19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI
4-vuotias vahva narttu, leikkaava purenta, silmät hyvänväriset mutta hieman pyöreät, erittäin vahva
kuono, oikeat korvat, erinomainen eturinta, oikeat korvat, erinomainen eturinta, oikeat kulmaukset,
pehmeät ranteet, hyvä alalinja hieman periksi antava ylälinja, oikeat liikkeet.
29731/11 Alptricolour Victoria VAL ERI
3-vuotias hyvin rakentunut narttu, leikkaava purenta, silmät hyvän väriset, kauniisti rakentunut pää,
oikeat korvat, erittäin kaunis eturinta, hieman pehmeät ranteet, oikeat kulmaukset, hyvä alalinja
kevyesti periksi antava ylälinja, sujuvat liikkeet, hieman löysät kyynärpäät.
33466/09 Ronetta's Blondie VAL ERI
4-vuotias narttu, leikkaava purenta, hieman epäsymmetrinen väritys päässä, erittäin kauniit silmät,
oikeat korvat, hieman kevyt alaleuka, kaunis ylä- ja alalinja, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet.
23593/05 Alpenhirts Ulrica VAL ERI 1 SA ROP VET
8-vuotias hyvin rakentunut narttu, leikkaava purenta, hyvin rakentunut pää, oikea korva hieman
kevyesti kannettu, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, erinomaiset
liikkeet hyvällä potkulla.
23596/05 Alpenhirts Ultrabra VET ERI 2
8-vuotias vahvaluustoinen narttu, vahva pää, hieman syvä kuono, silmät hyvän väriset, oikeat
korvat, erittäin kaunis eturinta, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, saanut hyvin ruokaa,
liikkeessä takaa ristiin.
41753/04 Alppikellon Adalmina VET EH 3
9-vuotias havannan ruskea narttu, leikkaava purenta, silmien väri ja pigmentti väriin sopivat,
erittäin vahva pää, hieman pyöreät silmät, korvien kiinnitys voisi olla parempi, seisoo
yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, saanut hyvin ruokaa, hyvä alalinja ylälinja antaa hieman
periksi, ikäisekseen erittäin sujuvat liikkeet.

41751/04 Alppikellon Amanda VET EH 4
9-vuotias narttu, leikkaava purenta erittäin kuluneet hampaat, silmät hyvän väriset, korvien kiinnitys
voisi olla parempi, vielä melko oikea väritys kuonossa, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat
kulmaukset, erinomaiset liikkeet sujuva askel.
kennel Alpenhirts KAS 1 KP BIS KAS 1
Perla, Priskilla, Sabina, Superman
Yleisesti hyvin rakentunut, oikeat väritykset, hyvä rinnanleveys, tummat silmät.
kennel Alppikellon KAS 2 KP
Idoli, Imago, Inanna, Olympia
Hyvät väritykset, hieman pigmenttivirheitä, osittain vaaleat silmät, oikeat rakenteet.
Alpenhirts Ultrabra JÄLK 2 KP
Alpenhirts Perla, Alpenhirts Priskilla, Alpenhirts Sabina, Alpenhirts Superman
Hieman eroavat mittasuhteet, kauttaaltaan tummat silmät, osittain hieman heikot välikämmenet,
kauniit päät.
Galant V.D. Niesenflanke JÄLK 1 KP BIS JÄLK 2
Alpenhirts Ronja, Alpenhirts Sabina, Alpenhirts Samson, Alpenhirts Superman
Ositain raskaat päät, hehkuvat värit, haluamani kulmaukset, erinomaiset potkut.
Malvin-Carob Vom Inseli Im Schwendetal JÄLK 3 KP
Alpenhirts Nana Brown, Alpenhirts Nero, Appelkiepin Aisa, Ulaani Ursus
Eroavat pään muodoissa, osittain pitkät lanteet, hehkuvat värit, tyypilliset kulmaukset, vielä hyvät
liikkeet.

ENTLEBUCHINPAIMENKOIRA

Hilkka Salohalla
19317/13 Pikkukengurun Joda BABY 2
Tällä hetkellä hieman korkearaajaisen vaikutelman antava pentu, jolla hyvä ilmeinen pää, hyvä
purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja selkä, ikään sopiva runko, luusto saisi olla hieman
vahvempi, riittävät kulmaukset, hyvä karvapeite ja väritys paitsi rintamerkki joka ainoastaan
eturinnassa, liikkuu erittäin ahtaasti taka ja lyhyellä askeleella ja hanta nousee liikkeessä.
23431/13 Zaphalayaz Kerberos BABY 1 KP ROP PEN BIS PEN 3
Erinomaiset mittasuhteet omaava hyvin kehittynyt pentu, hyvä purenta+silmät+kaula, erinomainen
kaula, vielä hieman pehmeä ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, hyvä luusto ja käpälät,
oikein kulmautunut, hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu löysin kyynärpäin muuten hyvin.
23433/13 Zaphalayaz Kheiron BABY 1 KP VSP PEN
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla kaunisilmeinen pää, hyvä purenta silmät ja
korvat. ikäisekseen hyvä runko, kaunis kaula ja säkä, vielä pehmeä ylälinja, hieno eturinta, oikein
kulmautunut, riittävä luusto, hyvät käpälät, hyvä karvapeite ja väri, liikkuu hieman löysästi edestä,
riittävällä sivuaskeleella, saisi käyttää kinnertään paremmin, hieman ylikulmautunut.
Gabriela Höllbacher
47876/12 Pikkukengurun Hössö JUN EH 3
12 kk vanha puhutteleva uros, leikkaava purenta, M1 puuttuu alhaalta oikealta ja vasemmalta,
silmät hyvän väriset, oikeat korvat, erittäin kaunis pään malli, erittäin kaunis alalinja ylälinja
kevyesti periksi antava, häntä voisi olla alemmaksi kiinnittynyt, seisoo erinomaisesti, oikeat
kulmaukset, oikeat liikkeet.

34984/12 Wilmankulman Sampo JUN EH 2
15kk vanha hyvärakenteinen uros, puuttuvat hampaat hyväksyttävissä, hyvä pään malli, oikeat
korvat, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä rinnan leveys ja eturinta, ylä- ja alarinnan täytyy
vielä muotoutua, seisoo takajalat hieman ulospäin, sujuvat liikkeet, takaa hieman ahtaat, esittäjä
tarvitsee hieman kehäharjoitusta.
Zaphalayaz Janus JUN ERI 1 SA PU 3 VASERT VSP JUN
11 kk vanha uros, hyvät mittasuhteet, leikkaava purenta, hyvän väriset silmät, korvat oikein
asettuneet ja kannetut, pieni valkoinen merkki kaulassa, seisoo yhdensuuntaisesti, hieman pehmeät
välikämmenet, oikea lantio, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet, kyynärpäät ja lavat hieman löysät.
Korona Rossii Vinner NUO ERI 1 SA PU 1 ROP BIS 3
19 kk vanha tyypillinen uros, leikkaava uros, erittäin kauniit pään mittasuhteet, silmät hyvän
väriset, korvat oikein asettuneet ja kannetut, erittäin kaunis eturinta, oikeat kulmaukset, seisoo
yhdensuuntaisesti, erinomainen lantio ja siitä johtuen hyvin kannettu häntä, sujuvat liikkeet, hyvä
luonne.
Ballyhara's Crusader Caledon AVO H
3-vuotias uros, leikkaava purenta, hyvän väriset silmät, korvat oikean asettuneet ja kannetut, erittäin
heikko alaleuka, kokonaisuudessaan hieman epätasapainoinen, hyvä eturinta, oikeat kulmaukset,
seisoo yhdensuuntaisesti, hieman pehmeät välikämmenet, lantio voisi laskea hieman vähemmän,
liikkuu hieman välinpitämättömästi ja selkä antaa periksi.
Pikkukengurun Elmeri VAL ERI 1 SA PU 2
3-vuotias hyvin rakentunut uros, leikkaava purenta, tummat silmät, näkyy hieman vilkkuluomea,
päässä hyvät mittasuhteet, oikeat korvat, hyvä rinnan leveys ja syvyys, erittäin kaunis eturinta,
erittäin kaunis alalinja hieman periksi antava ylälinja, lantio voisi olla pidempi, oikeat kulmaukset,
seisoo yhdensuuntaisesti, sujuvat liikkeet iloisesti kannettu häntä.
Romulus Szwajcar VAL ERI 2
7-vuotias uros, jolla oikeanmallinen pää, oikeat korvat, yksi puuttuva hammas (tapaturma), silmät
hyvän väriset, värit voisivat olla kirkkaammat, erinomainen eturinta, vielä hyvä rinnan leveys,
kaunis ylä- ja alalinja, oikea lantio, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet edestä hieman ahtaat.
Pikkukengurun Aatu VET ERI 1 SA PU 4 ROP VET BIS VET 3
8-vuotias vahva hyvän mallinen uros, leikkaava purenta, erittäin kaunis pään malli, silmät hyvän
väriset, oikeat korvat, seisoo hyvin, oikeat kulmaukset, kaunis eturinta, hyvä alalinja, hyvä lantio,
liikkeissä välillä säästää toista takajalkaa.
Wilmankulman Saaga JUN ERI 1 SA PN 1 SERT VSP ROP JUN BIS JUN3
15 kk vanha narttu, jolla soma pää, leikkaava purenta, oikeat värimerkit, silmät oikean väriset,
oikeat korvat, kaunis hyvä eturinta ja rinnan syvyys, ylälinjan tulee vielä kiinteytyä, oikea lantio,
seisoo oikein ja oikeat kulmaukset, ikään nähden tasapainoiset liikkeet, hieman löysät kyynärpäät.
Wilmankulman Sofi JUN ERI 2 SA PN 3 VASERT
15kk vanha narttu, erittäin kaunis pää, ilmeikkäät silmät, leikkaava purenta, oikeat korvat, jo hyvä
alalinja hieman periksi antava ylälinja, erittäin hyvä eturinta, erinomainen rinnan leveys, seistessä
takatassut hieman ulospäin, hyvä lantio, sujuvat liikkeet, edestä hieman ahtaat.
Zaphalayaz Jabmiidahkka JUN EH 3
11 kk vanha narttu, leikkaava purenta, hieman pitkä roomalainen kuono, oikea kallo, oikeat korvat,
hyvä eturinta, jo hyvä ylälinja, ylälinja vastaava, oikeat kulmaukset, oikea lantio, sujuvat liikkeet
takaa kinnerahtaat.
Wilmankulman Roxette AVO ERI 1 SA PN 4
2-vuotias vahva narttu, leikkaava purenta, silmät voisivat olla hieman tummemmat, erittäin kaunis
nartunpää, oikeat korvat, karva tällä hetkellä vaihtumassa, seisoo yhdensuuntaisesti, erinomainen
eturinta ja rinnan leveys, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, oikeat kulmaukset, lantio voisi olla pitempi,
sujuvat liikkeet, hieman ahdas edestä ja takaa.
Zaphalayaz Elämänilo AVO EH 3

3-vuotias narttu kevyempää mallia, leikkaava purenta, silmät hyvän väriset, oikeat korvat, voisi
kokonaisuudessaan olla enemmän massaa, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, hyvä ylä- ja
alalinja, toivoisin enemmän rinnan leveyttä, lantio voisi olla pitempi, hieman ? liikkeet.
Zaphalayaz Eripura AVO EH 2 SA
3-vuotias tasapainoinen narttu, leikkaava purenta, silmät hyvän väriset, näyttää hieman
vilkkuluomea, oikeat korvat, kaula voisi olla ? lyhyempi, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, hyvä rinnan
leveys, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, oikea lantio, oikeat liikkeet.
Zaphalayaz Herakles AVO EH 4
2-vuotias narttu kevyempää mallia, leikkaava purenta erittäin kapea alaleuka, silmät hyvän väriset,
oikeat korvat, hieman kapea rinta, hyvä ylä- ja alalinja, oikeat kulmaukset, seisoo
yhdensuuntaisesti, lantio voisi olla hieman pitempi, hieman epätasapainoiset liikkeet iloisesti
kannettu häntä.
Pikkukengurun Emma VAL ERI 1 SA PN 2
3-vuotias vahva narttu, leikkaava purenta, hyvänmallinen pää, oikeat korvat, silmät hyvän väriset,
hyvä rinnan leveys, erittäin kaunis eturinta, hyvä alalinja hieman periksi antava ylälinja, vielä hyvä
lantio, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet edestä hieman ahdas.
Salva Szwajcar VAL ERI 3
6-vuotias hyvin rakentunut narttu, erittäin narttumainen pää, leikkaava purenta, silmät hyvän
väriset, oikeat korvat, hieman täpliä kuonossa, hyvä rinnan leveys, hieman pehmeät välikämmenet,
hyvä ylä- ja alalinja, oikea lantio, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet, hieman varvasahdas.
Zaphalayaz Blob Blob Blob VAL ERI 4
6-vuotias narttu, vielä hyvänmallinen pää, silmät hyvän väriset, kuono voisi olla hieman pitempi,
oikeat korvat, hyvä eturinta, hyvä alalinja hieman periksi antava ylälinja, seisoo yhdensuuntaisesti,
oikeat kulmaukset, hieman pehmeät välikämmenet, oikea lantio, sujuvat liikkeet.
Zaphalayaz Gardenia VAL ERI 2 SA
2-vuotias narttu, leikkaava purenta, kaunis nartun pään malli, silmät vielä hyvän väriset, oikeat
korvat, hyvä rinnanleveys, oikea etu- ja takaosa, hyvä alalinja hieman periksi antava ylälinja, lantio
voisi olla pitempi, sujuvat liikkeet, takaa ahtaasti varpaat ulospäin.
kennel Wilmakulman KAS 1 KP
Sampo, Saaga, Sofi, Roxette
Yhtenäiset päät ja rungot, hyvät liikkeet.
kennel Zaphalayaz KAS 2 KP
Janus, Eripura, Blob Blob Blob, Gardenia
Kevyempää mallia, ruskea voisi olla joillain kirkkaampi.
ISOSVEITSINPAIMENKOIRA
Harambee's Daring Diamond JUN ERI 2
10 kk vahvaluustoinen tasapainoisesti rakentunut uros, erittäin hyvät pään mittasuhteet, leikkaava
purenta, ilmeikkäät tummat silmät, vielä hyvä kiinteys huulissa, pigmentti hieman kuononahassa
läpikuultava, hyvä ylälinja, alalinjan tulee vielä muotoutua, seisoo oikeín ja oikeat kulmaukset, jo
erittäin kaunis eturinta, hyvän pituinen häntä, sujuvat liikkeet hyvällä potkulla.
Harambee's Dynamite Diamond JUN ERI 1 SA PU 1 SERT VSP
11kk vanha erittäin tasapainoinen uros, leikkaava purenta, silmät hyvän väriset, oikeat korvat,
oikeat huulet, jo erittäin kaunis eturinta ja rinnan leveys, seisoo erinomaisesti ja erinomaiset
kulmaukset, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, liikkuu jo erittäin kypsästi ja tasapainoisesti.
Gillix Techno Echo AVO ERI1 SA PU 3 VASERT
2-vuotias voimakas uros, leikkaava purenta, silmät hyvän väriset, iso valkoinen niskaläikkä,
voimakas kallo, hieman avoimet suupielet, oikeat korvat, vahvat huulet, seisoo hyvin edestä, takaa

hieman kinnerahdas, voisi olla hieman lihaksikkaampi, hyvä selvä säkä, kaunis ylä- ja alalinja,
sujuvat liikkeet, hyvin kannettu häntä.
Gillix Synth Echo VAL ERI 1 SA PU 2
2-vuotias voimakas uros, leikkaava purenta, hieman avoin suupieli, ei aivan suora kuononselkä,
erittäin hyvä pään malli, oikeat korvat, kuonon värimerkit eivät aivan suorat, erinomainen eturinta,
erittäin kaunis alalinja ylälinja antaa hieman periksi, seisoo hyvin edestä, takajalat hieman heikot,
sujuvat liikkeet.
Harambee's Delicate Diamond JUN EH 2
10 kk vielä kovin kehittymätön narttu, leikkaava purenta, pigmentti voisi olla parempi, silmät hyvän
väriset, pää vielä kovin pentumainen, oikeat korvat, hieman suorat lavat, seisoo yhdensuuntaisesti,
hyvä ylälinja alalinjan tulee vielä muotoutua, oikeat kulmaukset, nartulta puuttuu tällä hetkellä
paljon massaa, pentumaiset liikkeet iän mukaisesti.
Henna Des Joyeuses Gambades JUN ERI 1 SA PN 1 SERT ROP BIS 4 BIS JUN 4
13 kk voimakas narttu, leikkaava purenta, tyypillinen pään malli, ilmeikkäät tummat silmät, oikeat
korvat, jo erittäin hyvä eturinta ja rinnan leveys, erinomainen alalinja hyväksyttävä ylälinja, seisoo
yhdensuuntaisesti, hieman heikot takajalat, jo erittäin hyvät liikkeet.
Quilissbeth From Balihara Ranch VAL ERI 1 SA PN 2
3,5 vuotias narttu kevyempää mallia, leikkaava purenta, oikea-asentoiset korvat ja oikein kannetut,
pää voisi olla kauttaaltaan vahvempi, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat
kulmaukset, hyvät liikkeet.

