20140216 Tuusniemi R, NYMANN GUNNAR
Alpweiden You Are Handsome 38450/13 PEN2
8kk. Erittäin raskas. Pää oikeassa mittasuhteessa vartaloon. Hieman avoimet silmät. Leikkaava
purenta. Alaleuka hieman kapea. Oikea otsapenger. Hieman lihava. Erittäin vahva luusto. Saisi
liikkua pitemmällä askeleella ja tarmokkaammin. Ahdas takaa. Sopiva edestä. Hyvä väri, hyvät
merkit. Hieman kihara turkki. Lupaava.
Batman Bertosz PKR.II-115070 PEN1 KP VSP-pentu
Oikean kokoinen. Hyvä luusto. Vahvat jalat. Pään mittasuhteet ovat hyvät, mutta pää hieman pieni
vartaloon verrattuna. Kirsu saisi olla mustempi. Vaaleat silmät. Hyvä otsapenger, hyvin asettuneet
korvat. Hyvä kaula. Vahva ylälinja. Normaali hännänkanto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu energisesti
ja riittävällä askelpituudella sekä tarmokkuudella. Hieman ???. Ok takaa. Hyvä turkki ja melko
hyvät merkit.
Matildan Madeleine Å 43488/13 PEN1 KP ROP-pentu
7kk. Hyvin tasapainoinen. Ei saa olla pidempi. Hyvin muotoutunut pää. Haluaisin kiinteämmät
silmät. Leikkaava purenta. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut. Erittäin vahva luusto. Hyvä reiden
leveys. Hyvä turkki. Hieman liikaa valkoista päässä. Liikkuu hyvin sivulta. Saa olla vahvempi
takaa. Löysät kyynärpäät. Hyvä temperamentti.
Rajaköörin Halla Farfalla 42855/13 PEN2
7kk. Liikkuu hyvin sivulta. Ahdas takaa. Melko hyvä edestä. Normaalisti kulmautunut. Hyvä
rungonpituus. Täytyisi olla helpommin lähestyttävissä.
Suhtautuminen tuomariin: väistää
Berondan Cause I’m Worth It 56484/12 JUN ERI1 SA PU2 SERT
16kk. Erittäin iso ja raskas uros, joka liikkuu helposti, mutta hännänkanto saisi olla parempi. Vahva
pää jossa hyvät värit. Leikkaava purenta. Hyvänkokoiset korvat. Silmät ok. Hyväksyttävä eturinta.
Hyvä rintakehä. Vahva ylälinja. Hännänkanto ok. Normaalisti kulmautunut. Erittäin vahva luusto.
Hyvä turkki ja värit. Liikkuu hyvällä askeleella ja tarmokkaasti. Löysä edestä. Saisi olla vahvempi
takaa.
Charly Vom Schutteborn 27589/13 JUN EH4
13kk. Keskikokoinen uros jolla melko hyvät mittasuhteet. Hyvä pään mittasuhteet. Hyvä väri.
Leikkaava purenta. Silmät ja korvat ok. Hieman raskas runko. Hyvän mittaiset jalat. Hyväksyttävä
ylälinja. Hännänkanto ja hännäntyvi ok. Normaalisti kulmautunut. Vahva luusto. Melko hyvä
turkki. Hyvät merkit. Riittävästi askelpituutta ja tarmokkuutta. Ahdas mutta yhdensuuntainen takaa.
Liian löysä edestä. Hyvä temperamentti.
Hallatuulen Armas-Untamo 24446/13 JUN H
11kk. Ok koko. Hyväksyttävä vartalonpituus. Liian löysät silmät pilaavat ilmeen. Leikkaava
purenta. Korvat ok. Hyvä otsapenger. Riittävä kaula. Ahdas runko. Ylälinja, hännäntyvi ja
hännänkanto ok. Normaalisti kulmautunut. Hyvä turkki. Merkit ok. Saisi liikkua pidemmällä
askeleella ja tarmokkaammin. Saisi olla vakaampi takaa. Erittäin, erittäin löysä edestä.
Milbu Bear In Style 47318/13 JUN ERI3
9kk. Ok koko. Melko hyvät mittasuhteet. Erittäin stressaantunut tänään. Leikkaava purenta. Liian
korostunut otsapenger. Saisi olla enemmän eturintaa. Riittävä kaula. Hyvä reiden leveys.
Takapolvet taipuvat hyvin. Hyvä vahva luusto. Ei ollenkaan iloinen kehässä. Hyvä askelpituus ja
tarmokkuus. Melko hyvä takaa. Ikäisekseen hyväksyttävä edestä.
Muddlehead’s Easy To Be The Best 22040/13 JUN EH
Vuotias. Vahva uros jolla hyvä vartalonpituus. Erittäin vahva pää. Korrektit mittasuhteet. Leikkaava
purenta. Saisi olla vahvempi pigmentti. Hyvä pään väritys. Hyvät silmät. Hyvänkokoiset ja
asettuneet korvat. Erittäin hyvä eturinta. Hyvät kaareutuneet kylkiluut. Tarpeeksi vahva ylälinja.
Keskinkertaisesti kulmautunut. Erittäin vahva luusto. Turkki ja värit ok. Hieman raskas liike.

Haluaisin nähdä enemmän tarmokkuutta ja vahvemman takaa. Hyväksyttävä edestä. Pitäisi olla
vahvemmassa kunnossa.
Ragdolls Gentlegiant 51420/12 JUN ERI2
17kk. Hyvänkokoinen. Saisi olla lyhyempi runko. Melko hyvänmallinen pää jossa vahva kuonoosa. Leikkaava purenta. Hyvät korvat. Toinen silmä hieman liian löysä. Hyvä kaula.
Erinomainen eturinta. Hyvä rintakehä. Keskinkertaisesti taipuvat takapolvet. Väri ja turkki ok.
Melkein ristissä takaa. Hyvä askelpituus jossa riittävästi tarmokkuutta. Edestä ok.
Bernirannan Abraham 46004/12 NUO EH3
1½ vuotta. Hyvän kokoinen. Ei saa olla pidempi lanteista. Hyvä pää ja ilme. Leikkaava purenta.
Erinomaiset silmät. Ei saisi olla enempää otsapengertä. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Haluaisin
enemmän eturintaa. Ylälinja ok. Haluaisin leveämmän reiden. Normaalisti kulmautunut. Ok luusto.
Turkin laatu ok. Merkit ja tan-väri ok. Liian korkea häntä. Hyvä askelpituus ja tarmokkuus. Erittäin
ahdas takaa. Liian löysät kyynärpäät. Hyvä temperamentti.
Eoszline Stephen 50545/12 NUO EH4
17kk. Iso vahva uros. Hyvä pää ja ilme. Leikkaava purenta. Silmät ok. Korvat ok. Hyvä kaula. Saisi
olla enemmän eturintaa. Hyvä rintakehä. Saisi olla vahvempi ylälinja. Korkea häntä ja sen kanto.
Hyvin taipuvat takapolvet. Saisi olla lyhyempi lanne. Erittäin ahdas rinta. Saisi olla vahvempi takaa.
Askeleessa pitäisi olla enemmän pituutta. Liian löysä edestä.
Eoszline Stewart 50548/12 NUO ERI2
keskikokoinen uros. Hyvät vartalon mittasuhteet. Vahva luusto ja hyvät jalat. Leikkaava purenta.
Melko pienet hampaat. Otsapenger ok. Hyvät korvat. Silmät ok. Hyvä kaula. Saisi olla enemmän
eturintaa. Riittävä rungon syvyys mutta saisi olla leveämpi. Ylälinja ok. Hyvä hännänkanto. Hyvin
taipuvat takapolvet. Hyvä turkki ja väri. Erittäin ahdas takaa. Häntä heiluu liikaa. Tarpeeksi pituutta
ja tarmokkuutta. Hyväksyttävä edestä.
Grünschnabel-Berner Scott BHS672/13 NUO EH
16kk. Ok koko. Saisi olla hieman lyhyempi lanteista. Tarvitsee paljon vahvemman ylälinjan.
Leikkaava purenta. Kirsu saisi olla mustempi. Korrekti otsapenger. Melko suuret korvat. Saisi olla
enemmän kaulaa. Normaalisti kulmautunut. Hännänkanto ok. Vahva luusto. Tarpeeksi askelpituutta
ja tarmokkuutta. Ahdas takaa. Hyväksyttävä edestä. Turkki ja väri ok. Saisi olla vahvempi
temperamentti.
Soo-Soo Casillero Del Diablo 30995/12 NUO ERI1
Hyvän kokoinen. Mittasuhteet ok. Vahva runko ja luusto. Hyvin muotoutunut maskuliininen pää.
Leikkaava purenta. Korrekti otsapenger. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat, jotka ovat hyvän
kokoiset. Saisi olla enemmän eturintaa. Saisi olla pidempi kaula. Hyvin muotoutunut rintakehä.
Tarpeeksi vahva ylälinja. Hieman korkea hännänkanto. Normaalisti kulmautunut. Turkki ja väri ok.
Kantaa häntää hieman liian korkealla. Hyväksyttävä takaa. Pitää tiukentua edestä.
Berndream’s Dark Desingn 35380/11 AVO EH
2½ vuotta. Vahva uros. Kuono-osa saisi olla vahvempi. Silmäluomet saisi olla tiukemmat. En pidä
purennasta. Otsapenger ja korvat ok. Saisi olla vahvempi kallo ikäisekseen. Haluaisin lisää kaulaa
ja eturintaa. Hyvä rintakehä. Vahva ylälinja. Hyvä hännäntyvi. Saisi olla leveämpi reisi. Häntä ok.
Hyvä vahva luusto. Turkki ja väri ok. Saisi olla parempi hännänkanto. Hyväksyttävä askelpituus ja
tarmokkuus. Ahdas mutta vakaa takaa. Pitäisi olla parempi edestä. Pitäisi hyväksyä muut urokset
kehässä.
Hobbit Od Trotinského Potoka 16315/13 AVO ERI1
Koko ja substanssi ok. Pitäisi olla vahvempi ylälinja. Hyvä rungonpituus. Melko hyvä pää ja ilme.
Purenta ok. Hyväksyttävä otsapenger. Hyvät korvat. Hyvä eturinta. Riittävä kaula. Hyvin
kaareutuneet kylkiluut. Ei saisi luisua enempää hännäntyvestä. Hyvin taipuvat takapolvet. Hyvä
turkin laatu. Merkit ok. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja tarmokkuudella, mutta hieman raskaasti.
Pitäisi olla paremmassa lihaskunnossa. Hyväksyttävä takaa. Hieman liian löysä edestä. Mutta melko
hyvä tyyppi.

Jukuripään Amor 48474/11 AVO EH4
2½ vuotta. Ok koko. Tarpeeksi substanssia. Hyväksyttävä rungonpituus. Hyväksyttävä purenta,
mutta hieman pienet ja kuluneet hampaat ikäisekseen. Korrekti otsapenger. Saisi olla paremmat
merkit päässä. Hyvänkokoiset korvat. Melko hyvät silmät. Kaula ok. Saisi olla enemmän eturintaa.
Melko hyvin muotoutunut rintakehä. Hyväksyttävä ylälinja. Korrekti hännäntyvi ja häntä. Seisoo
melko ahtaasti kintereistä takaa. Turkin laatu ok, tarpeeksi pohjavillaa. Runsas tan-väri. Saisi olla
taipuvammat takapolvet, mutta on melko hyvä askelpituus ja tarmokkuus. Ahdas takaa. Pitäisi olla
kiinteämmät kyynärpäät ja varpaat sisään.
Jukuripään Apollo 48475/11 AVO ERI3
2½ vuotta. Hyvän kokoinen. Mittasuhteet ok. Tarpeeksi substanssia. Hyvä pää ja ilme. Hyvät
merkit. Leikkaava purenta. Otsapenger ja kallo ok. Hyvänkokoiset korvat. Saisi olla enemmän
eturintaa. Hyvä kaula. Hyvin kaareutuneet kylkiluut. Ylälinja ja häntä ok. Hyvin taipuvat takapolvet
ja hyvä reiden leveys. Turkki hyvän laatuinen ja hyvin pidetty. Merkit ok. Hännänkanto ok. Hyvä
pituus ja tarmokkuus. Kantaa itsensä hyvin. Liikkuu kevyesti ja helposti. Tasainen takaa. Saisi olla
parempi edestä.
Life Spring’s Peacemaker 51482/09 AVO H
Keskikokoinen uros. Hieman pitkä runko. Erittäin pehmeä ylälinja. Saisi olla pidemmät jalat. Ei
parhaassa kunnossa tänään. Hyvä ilme. Hyvät silmät. Leikkaava purenta. Kuluneet hampaat. Saisi
olla hieman vahvempi kallo. Hyvin muotoutuneet ja hyvän kokoiset korvat. Hyväksyttävä eturinta.
Riittävä kaula. Hieman korkea häntä. Normaalisti kulmautunut. Vahva luusto. Pitäisi olla
paremmassa kunnossa. Askelpituus ja tarmokkuus riittävä. Ahdas takaa. Erittäin löysä edestä.
Saadakseen parempia palkintosijoja, on koiran oltava paremmassa kunnossa.
Life Spring’s Qasimir 59944/10 AVO EH
3 vuotta. Ok koko ja substanssi. Haluaisin hieman lyhyemmän lanteen. Hieman pyöreät silmät
joissa hyvä väri. Leikkaava purenta. Korrekti otsapenger. Riittävä kallo. Hyvänkokoiset korvat.
Hyvät pään merkit. Saisi olla enemmän eturintaa, hyvin muotoutuneet kylkiluut. Saisi olla
vahvempi ylälinja. Hännäntyvi ja häntä ok. Hyvä reiden leveys. Luusto ok. Takajalat saisi olla
tiukemmat. Turkki ja väri ok. Erittäin ahdas takaa. Tarpeeksi askelpituutta ja tarmokkuutta. Saisi
olla tiukempi edestä. Hieman raskas liike.
Xantran Dark Destroyer 56301/10 AVO ERI2
3 vuotta. Hyvänkokoinen uros. Saisi olla hieman lyhyempi runko. Hyvä substanssi. Saisi olla
paremmat silmäluomet, hyvä vahva kuono-osa. Leikkaava purenta. Hyvä vahva kallo. Korvat ok.
Riittävä eturinta. Riittävästi kaarevuutta kylkiluissa. Saisi olla vahvempi ylälinja. Hännäntyvi ja
häntä ok. Riittävän leveä reisi. Melko hyvin taipuvat polvet. Ei saisi olla syvempi runko. Turkki ok.
Värit ok. Takapolvet ovat pehmeät. Melko kevyt jaloista. Riittävä askelpituus ja tarmokkuus.
Haluaisin paremman hännänkannon. Hyvää tulemista ja menemistä.
Berndream’s Dark Dancer 35381/11 VAL EH3
Melkein 3 vuotta. Iso uros. Luustossa ja päässä hyvät mittasuhteet ja substanssi. Erittäin
maskuliininen. Leikkaava purenta. Erinomaiset silmät. Hyvät korvat. Hyvä kallo. Riittävä eturinta.
Hyvin kaareutuneet kylkiluut. Vahva ylälinja. Hyvä hännäntyvi ja häntä. Seisoo vahvasti takaa.
Reisi saisi olla leveämpi. Normaalisti kulmautunut. Turkki hyvänlaatuinen ja pohjavilla vähän liian
vähän tänään mutta hyvin pidetty. Hyväksyttävä takaa. Saisi olla enemmän tarmokkuutta. Löysä ja
ahdas edestä. Hyväksyttävä askelpituus.
Fridkullas Åiva 58586/11 VAL ERI1 SA PU1 ROP
2 vuotta. Keskikokoinen uros. Melko hyvät mittasuhteet. Tarpeeksi substanssia rungossa ja
luustossa. Haluaisin hieman vahvemman pään. Silmäluomet saisi olla tiukemmat. Otsapenger ja
korvat ok. Hyvä eturinta. Tarpeeksi vahva ylälinja. Hyvin kaareutuneet kylkiluut. Hännäntyvi ja
häntä hyvät. Tarpeeksi taipuvat takapolvet. Reiden leveys hyvä. Hyvä väri. Turkinlaatu hyvä.
Erittäin hyvin esitetty ja hoidettu. Kevyt jaloista, mutta tarpeeksi askelpituutta ja tarmokkuutta.
Hyväksyttävä hännänkanto. Hieman ahdas takaa. Riittävä edestä.

Shedcape Birger 41573/08 VAL ERI2
5 vuotta. Vahva uros. Hyvänkokoinen. En halua pidempää runkoa. Hyvät tummat silmät.
Hyväksyttävät silmäluomet. Leikkaava purenta. Hyvät korvat. Korrekti otsapenger. Hyvä rintakehä.
Vahva ylälinja. Hyvä vahva lanne. Hyvä hännäntyvi ja häntä. Normaalisti kulmautunut edestä ja
takaa. Hyvä luusto. Korrektit hyvät merkit. Hyvä runsas tan-väri. Liikkuu helposti, hyvällä
askelpituudella ja tarmokkuudella. Takaa ok. Melko löysä edestä.
Bernoban Lumia 16948/13 JUN ERI1 SA PN3 VASERT
12kk. Hyvänkokoinen. Tarpeeksi substanssia. Hyvä muoto. Hyvä pää ja ilme. Leikkaava purenta.
Silmät ok. Tarpeeksi kalloa. Riittävä kaula. Saisi olla enemmän eturintaa. Täytyisi saada enemmän
rintakehää. Hyvä ylälinja ja hännäntyvi. Hyvä reiden leveys ja taipuisat takapolvet. Hyvä turkki ja
merkit. Kevyt jaloista. Riittävä hännänkanto. Tarpeeksi askelpituutta ja tarmokkuutta. Tasainen
mutta ahdas takaa. Edestä ok.
Bernoban Supermiina 20876/13 JUN EH
11kk. Hyvänkokoinen. Tarpeeksi substanssia ikäisekseen. Hyvät piirteet, mutta kokonaiskuva on
pilalla hännänkannon takia. Pitäisi olla itsevarmempi. Saisi olla tummemmat silmät. Leikkaava
purenta. Otsapenger ja korvat ok. Vielä hieman pehmeä ylälinja. Hyvät jalat. Hyvä rungonsyvyys,
mutta saisi olla leveämpi. Hyvät taipuvat takapolvet. Hyvä turkinlaatu. Hyvät merkit. Hyvä
askelpituus ja tarmokkuus. Ahdas takaa. Edestä ok. Itsetunnon puute häiritsee liikettä.
Eoszline Shakira 50550/12 JUN ERI3 SA
Vahva narttu jolla hyvä koko. Haluaisin hieman lyhyemmän lanteista. Saisi olla tiukemmat
silmäluomet. Leikkaava purenta. Otsapenger ok. Hyvin asettuneet korvat. Ei saisi olla isompi. Saisi
olla enemmän eturintaa. Ok rinta. Hyvä ylälinja. Hyvä hännäntyvi ja häntä ok. Haluaisin
leveämmän reiden mutta on hyvät taipuvat takapolvet. Riittävä luusto. Merkit ok. Erittäin ahdas
melkein ristissä takaa. Melko hyvä sivuaskel. Varpaat sisään edestä.
Muddlehead’s Excuse Me I’m Star 22043/13 JUN EH
13 kk. Keskikokoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät silmät. Leikkaava purenta. Korrekti
otsapenger. Riittävästi kalloa. Korvat ok. Saisi olla paremmat merkit päässä. Riittävästi eturintaa.
Hyvin kaareutuneet kylkiluut. Riittävän pitkät jalat. Vahvat lanteet. Saisi olla paremmin
kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä luusto. Turkki ok. Liikkuu helposti. Riittävästi askelpituutta ja
tarmokkuutta. Pitää vahvistua edestä ja kantaa häntää paremmin.
Ragdolls Glamour Girl 51426/12 JUN ERI4
17kk. Keskikokoinen. Hyvä kokonaiskuva. Leikkaava purenta. Riittävät silmät. Tarpeeksi
otsapengertä. Hyvät korvat. Tarpeeksi eturintaa. Kaula saisi liittyä paremmin olkapäähän. Hyvin
kaareutuneet kylkiluut. Hieman korkea häntä. Normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. Tarpeeksi
turkkia. Hyväksyttävästi askelpituutta ja tarmokkuutta. Saisi olla hieman parempi hännänkanto.
Ahdas takaa. Ikäisekseen riittävä edestä. Hyvä turkki ja väri.
Ragdolls Goldilocks 51425/12 JUN H
17kk. Ok koko. Saisi olla lyhyempi lanteista. Silmät saisi olla tummemmat. Liian löysät luomet.
Silmät ovat liian pyöreät. Leikkaava purenta. Korvat ok. Saisi olla enemmän eturintaa. Saisi olla
enemmän kaulaa. Vielä pehmeä ylälinja. Tarpeeksi rintakehää. Melko hyvä reiden leveys.
Riittävästi luustoa. Ahdas melkein ristissä takaa. Riittävästi askelpituutta ja tarmokkuutta. Pitäisi
olla tiukempi edestä. Täytyisi olla enemmän temperamenttia.
Soo-Soo Darling Daisy 17871/13 JUN ERI
12kk. Koko ja substanssi ok. Leikkaava purenta. Korrekti otsapenger. Hyväksyttävät silmät. Hyvät
korvat. Riittävä eturinta ikäisekseen. Saisi olla enemmän kaulaa. Hieman etupainoinen. Hyvä
rintakehä. Riittävästi voimaa lanteissa. Korrekti häntä. Hyvin lihaksikkaat takajalat, mutta saisi olla
leveämpi reisi. Turkinlaatu ok, hyvät merkit. Liikkuu helposti. Saisi olla enemmän taipuisuutta
takapolvissa. Ahdas mutta vakaa takaa. Ahdas mutta hyvän vakaa edestä.
Tassupihan Eponine 12377/13 JUN ERI

14kk. Hyvänkokoinen. Vielä hyvin kehittymätön rungosta ja päästä. Omaa hyvin kehittyvät raamit
ajallaan. Hyvät silmät. Leikkaava purenta. Tarvitsee lisää eturintaa ja rinnanleveyttä. Hyvä kaula.
Hyvä ylälinja. Oikea hännäntyvi ja häntä. Hyvä leveys reidessä. Taipuisat takapolvet. Hyvä
turkinlaatu ja ok merkit. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja tarmokkuudella. Riittävä hännänkanto.
Ahdas takaa. Melko vakaa edestä.
Xantran Effulgent Eleonora 18848/13 JUN EH
12kk. Keskikokoinen narttu jolla tarpeeksi substanssia. Kaula saisi olla hieman pidempi. Pään tulee
kehittyä, erityisesti kallon. Leikkaava purenta. Silmät ok. Korrekti otsapenger. Korvat hyvin
asettuneet, ei saa olla isommat. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Rintakehän tulee kehittyä. Saisi olla
vahvempi ylälinja. Hännäntyvi hieman laskee. Saisi olla taipuvammat polvet ja enemmän luustoa.
Karva ei saisi olla kiharampi selässä. Värit ja merkit ok. Kintereet tulee olla vahvemmat. Melko
hyvä askelpituus ja tarmokkuus.
Xantran Elysium Estelle 18849/13 JUN ERI 2 SA
Keskikokoinen narttu. Hyvä kokonaiskuva. Vaikka haluaisin lyhyemmän lantion. Hyvä voimakas
kuono. Kallon tulee kehittyä. Leikkaava purenta. Ok asettuneet korvat joiden ei tule olla isommat.
Hyvä kaula. Hyvä ylälinja ja hännäntyvi. Hyvin taipuvat takapolvet. Hyvin asettunut olkapää. Hyvä
eturinta. Hyvä luusto. Hyvin hoidettu turkki jossa hyvä väri. Riittävä hännänkanto. Tarpeeksi
askelpituutta ja tarmokkuutta. Kevyt liike. Vakaa takaa. Melko hyvä edestä.
Eoszline Samantha 50549/12 NUO ERI2 SA
18kk. Vahva narttu. Hyvä runko ja luusto. Hyvä ilmeikäs pää. Leikkaava purenta. Hyvät silmät.
Kaula saisi asettua olkapäähän paremmin. Saisi olla enemmän rintakehää. Hyvin kaareutuneet
kylkiluut. Vahva runko. Hännänkanto kertoo hänen olevan parhaimmillaan. Hyvin taipuvat
takapolvet, riittävä luusto. Hyvä turkki ja väri. Liikkuu kevyesti hyvällä askelpituudella ja
tarmokkuudella. Saisi kantaa hännän paremmin. Saisi olla yhdensuuntaisempi edestä ja takaa. Hyvä
turkki ja väri.
Gainit’s Grace Kelly 22687/13 NUO EH4
16kk. Hyvänkokoinen narttu. Hyvin valmistautunut pitkään kylmään talveen. Jalat voisi olla
pidemmät. Hyvä pää. Leikkaava purenta. Hyvät silmät. Hyvä rintakehä. Hyvä kaula. Hyvin
kaareutuneet kylkiluut. Hyvät jalat ja häntä. Normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto
ja hyvät jalat. Erittäin raskasliikkeinen. Hyvä askelpituus ja tarmokkuus. Hieman ahdas takaa.
Melko hyvä edestä.
Milbu Xanadu 10890/13 NUO H
18kk. Keskikokoinen narttu. Hyvänkokoinen pää, mutta kuono-osa hieman liian lyhyt. Silmät saisi
olla tummemmat. Mielestäni ei korrekti purenta. Hyvä kallo. Saisi olla enemmän kaulaa. Melko
hyvä eturinta. Hyvin kaareutuneet kylkiluut. Saisi olla leveämpi reisi. Häntä ok. Riittävä luusto.
Turkki ja väri hyvät, mutta pitäisi olla paremmin hoidettu. Melko hyvä liike. Ahdas melkein
ristissä takaa. Hyvä edestä. Iloinen koira.
Muddlehead’s Amore La Ragazza 27638/12 NUO EH3
Melkein 2-vuotias. Ok koko. Hyvät mittasuhteet. Riittävästi jalkaa. Leikkaava purenta. Korrekti
otsapenger. Hyvä kallo. Riittävästi eturintaa. Mutta seisoo hieman leveästi edestä. Tarpeeksi vahva
ylälinja. Häntä ok. Keskinkertaisesti kulmautunut. Hyvin kaareutuneet kylkiluut. Riittävä luusto.
Saisi olla hieman pidempi askel ja tarmokkuus. Melko vakaa takaa. Pitäisi kiinteytyä edestä. Saisi
olla vahvempi temperamentti.
Ridon Hennet Norah Jones 51625/12 NUO ERI1 SA PN4
19kk. Hyvänkokoinen. Ei saisi olla pidempi lantiosta. Hyvä pää ja ilme. Leikkaava purenta.
Korrekti otsapenger. Korvat ok. Hyvä kaula. Hyvä eturinta. Riittävästi kaareutuneet kylkiluut. Hyvä
hännäntyvi ja häntä. Hyvät taipuisat takapolvet. Hyvin hoidettu turkki ja laadukas. Hyvä tumma
tan-väri. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Kevyt ja iloinen. Vakaa mutta ahdas takaa. Haluaisin lisää
vakautta edessä.
Alpigiano Felice Flaviana 54478/09 AVO H

4-vuotias. Koko, substanssi ja mittasuhteet hyvät. Tarvitsee paremmat silmänympärykset. Liikaa
otsapengertä. Leikkaava purenta. Hyvä väri päässä. Korvat ok. Saisi olla hieman lisää eturintaa.
Melko hyvä kaula. Pitäisi olla vahvempi ylälinja. Riittävästi kaareutuneet kylkiluut. Tarpeeksi
vahva lantiosta. Häntä ok. Riittävästi leveyttä reidessä mutta voisi olla taipuvammat takapolvet.
Riittävä luusto. Haluaisin lisää tarmokkuutta. Erittäin ahdas takaa. Täytyy olla vahvempi ja
vakaampi edestä.
Bernissimo Duchess 14356/10 AVO EH
4-vuotias. Koko ok. Saisi olla paremmat silmänympärykset. Pitäisi olla vahvempi kuono. Saisi olla
leveämpi kallo. Riittävät korvat. Pitäisi seistä voimakkaammin edestä. Riittävästi kaulaa. Pitäisi olla
leveämpi rinnasta. Ylälinja, hännäntyvi ja häntä ok. Keskinkertaisesti kulmautunut. Turkki ja väri
ok. Täytyy olla voimakkaampi ja yhdensuuntaisempi takaa. Riittävä askelpituus. Kyynärpäiden
tulee vahvistua.
Bollbölen Passe-Partout 54779/10 AVO EH
3½ v. Riittävästi substanssia. Pää hieman tasapainoton vartaloon verrattuna. Leikkaava purenta.
Hyvän väriset silmät. Korrekti otsapenger. Riittävä eturinta. Kaula saisi liittyä paremmin
olkapäähän. Hyvin kaareutuneet kylkiluut. Hyvä vahva lantio. Hyvin lihaksikkaat takajalat. Ok
reiden leveys. Hyvin hoidettu turkki. Hyvä väri. Riittävä luusto. Saisi seistä voimakkaammin
edestä. Ei kanna ylälinjaa liikkeessä. Hieman rauhaton. Saisi olla enemmän yhdensuuntainen
liikkeessä. Leveä ja löysä edestä.
Eoszline Oprah 46441/11 AVO EH
2-vuotias. Hyvänkokoinen. Pää saisi olla voimakkaampi. Riittävät silmät. Leikkaava purenta.
Korvat ok. Saisi olla enemmän eturintaa. Kaula saisi liittyä olkapäähän paremmin. Riittävästi
kaarevuutta kylkiluissa. Saisi olla parempi ylälinja. Hieman luisuu hännäntyvestä. Riittävästi
leveyttä reidessä. Normaalisti kulmautunut. Hyvin hoidettu turkki jossa hyvä väri ja merkit. Saisi
olla enemmän askelpituutta ja tarmokkuutta ja kantaa ylälinjan paremmin liikkeessä. Hyvin, hyvin
ahdas takaa. Pitäisi kiinteytyä kyynärpäistä. Varpaat sisäänpäin kääntyneet edessä.
Funatic Moschino 14127/11 AVO ERI3
3-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Mutta saisi seisoa voimakkaammin edessä. Leikkaava
purenta. Melko hyvät silmät. Korvat ok. Riittävästi asettuneet korvat. Riittävästi kaarevat kylkiluut.
Vahva lantio. Ylälinja ja häntä ok. Hyvin taipuisat takapolvet ja hyvä reiden leveys. Saisi olla
enemmän luustoa. Liikkuu helposti hyvällä askelpituudella ja tarmokkuudella. Riittävä takaa.
Haluaisin vahvemman edestä.
Galaxy Od Trotinskeho Potoka 16312/13 AVO ERI1 SA PN2 SERT FI MVA
2½ vuotta. Vahva narttu jolla paljon massaa rungossa ja päässä. Hieman liian painava tänään. Hyvä
pää ja ilme. Leikkaava purenta. Riittävästi eturintaa. Vahva ylälinja. Hyvä kylkiluiden kaarevuus.
Hyvä vahva lantio. Hyvin taipuvat takapolvet. Reisi voisi olla hieman leveämpi. Liikkuu helposti
painosta huolimatta. Riittävästi askelpituutta ja tarmokkuutta. Ahdas takaa mutta vakaa. Hyvä
edestä.
Goldbern’s Amor Sunrise 35179/11 AVO EH
Koko ok. Riittävästi substanssia rungossa ja luustossa. Saisi olla narttumaisempi pää. Hyvät tummat
silmät. Silmäluomet voisi olla kiinteämmät. Leikkaava purenta. Riittävästi kaulaa. Ylälinja liian
pehmeä. Riittävästi kaarevuutta kylkiluissa. Hieman korkea häntä. Haluaisin hieman enemmän
kulmauksia eteen ja taakse. Turkki ei saisi olla kiharampi selässä. Väri ok. Hännänkanto liian
korkea. Pitäisi olla enemmän joustoa ja tarmokkuutta takana. Ahdas takaa. Varpaat hieman
sisäänpäin kääntyneet, mutta muuten hyvä edestä.
Honey Moon Tai Brizo 16509/13 AVO H
27kk. Riittävät rungon mittasuhteet. Hieman varpistaa tänään. Tarvitsee paremmat kulmaukset
eteen ja taakse. Melko hyvä pää ja ilme. Leikkaava purenta. Riittävät silmäluomet. Haluaisin
paremman eturinnan. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Erittäin vahva lantio. Häntä ok. Riittävä luusto.

Liian korkea hännänkanto. Tarvitsee lisää askelpituutta ja tarmokkuutta. Erittäin ahdas takaa,
varpaat sisäänpäin kääntyneet edessä. Heikot tassut.
Leukoinrannan Ainogertrud 21511/12 AVO H
2-vuotias. Hyvin tasapainoinen joka on hyvänkokoinen. Hyvä kokonaiskuva. Saisi olla paremmat
silmänympärykset. Leikkaava purenta. Saisi olla hieman lisää eturintaa. Hyvä kaula. Riittävä
kylkiluiden kaarevuus. Ylälinja ok. Lantio voisi olla hieman lyhyempi. Hyvä hännäntyvi ja häntä.
Hyvät taipuisat takapolvet. Hyvä turkki ja väri. Riittävä luusto. Voisi olla hieman taipuisammat
polvet ja parempi hännänkanto. Ahdas takaa. Aivan liian löysä edestä.
Lipasun Moonshine 32581/11 AVO ERI2 SA
2-vuotias. Hyvä koko ja substanssi. Ei saisi olla pidempi lantio. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Hyvä pää ja ilme. Leikkaava purenta. Saisi olla hieman lisää eturintaa. Voisi olla hieman lisää
kylkiluiden kaarevuutta. Saisi olla vahvempi lantio. Takapolvi melko hyvä. Hyvin lihaksikkaat
takajalat. Turkki ja väri ok. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja tarmokkuudella, kevyt jaloistaan.
Hyvää menemistä ja tulemista.
Sennetta’s Cover Girl 56013/09 AVO EH4
4-vuotias. Vahva hyvänkokoinen narttu. Hieman raskas tänään. Pidän hänen päästään. Leikkaava
purenta. Riittävä eturinta. Hyvä kaula. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Vahva lantio. Hyvä hännäntyvi
ja häntä. Voisi olla hieman enemmän taipuisuutta takapolvissa. Turkki ja väri ok. Riittävästi
askelpituutta ja tarmokkuutta, mutta raskas liike. Ok takaa. Riittävä edestä.
Soo-Soo Bridget Jones 42976/11 AVO EH
2½ v. Massavahko narttu jolla voisi olla hieman pidemmät jalat paremmille mittasuhteille. Hyvä
pää. Silmät ok. Leikkaava purenta. Riittävä eturinta. Voisi olla enemmän kaulaa. Hyvä kylkiluiden
kaarevuus. Hyvä lantio. Hännäntyvi ja häntä ok. Riittävästi taipuisuutta takapolvissa. Hyvä luusto.
Seisoo hieman ahtaasti. Erittäin ahdas takaa. Tarvitsee lisää askelpituutta ja tarmokkuutta ja
paremman hännänkannon. Ahdas takaa, liian löysä edestä.
Soo-Soo American Beauty 43164/11 VAL ERI1 SA PN1 VSP
2½v. Erittäin vahva narttu. Hyvin valmistautunut pitkään kylmään talveen. Erinomainen
kokonaiskuva ja liikkuu helposti. Hyvä pää ja ilme. Leikkaava purenta. Hyvät korvat. Erinomainen
kallo. Riittävä eturinta. Hyvä kaula. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Hyvä vahva lantio. Korrekti
hännäntyvi ja häntä. Hyvä taipuisat takapolvet. Vahva luusto. Liikkuu helposti riittävällä
askelpituudella ja tarmokkuudella. Melko ahdas takaa, ok edestä.
Kennel Eoszline (Stephen, Stewart, Samantha, Oprah), KASV2 KP
Ryhmä yhdestä yhdistelmästä. 2 urosta, 2 narttua. Häntä ja hännänkannon tulisi olla etusijalla
tulevaisuudessa. Melko tasaisia huolimatta kokoeroista. Tasainen sivuaskel. Väri ja merkit ovat
hyvät.
Kennel Soo-Soo (Casillero Del Diablo, Darling Daisy, Bridget Jones, American Beauty),
KASV1 KP ROP-kasv
Ryhmä neljästä yhdistelmästä. Melko tasaisia tyypiltään ja kooltaan. Yksi huolenaihe tulevaisuuden
kasvattamiselle on jalkojen pituus, eivät saa olla liian lyhyet. Turkit, merkit ja värit ok. Hyvät
ilmeet.

