20140421 Imatra KV, Marja Talvitie
RKF3632709 Alpine Joy Ramzes JUN EH2
Hyväntyyppinen, hieman kevytluustoinen. Pää saa vielä kovasti vahvistua. Hyvä kaula. Hieman
liian lyhyt ja laskeva lantio. Riittävät etu- ja takakulmaukset, mutta liian laskeva lantio. Hyvät
värimerkit. Purenta saa vielä tasaantua. Liikkuu takaa todella ahtaasti.
FI38450/13 Alpweiden You Are Handsome JUN EH3
Todella vilkas vahvarunkoinen nuori mies. Hyvä tyyppi. Hieman liian avoimet silmäluomet,
muuten hyvä pää. Hyvä ylälinja ja häntä. Riittävät etu- ja takakulmaukset. Hieman liian kihartuva
karva, kuitenkin hyvä laatu. Liikkuu hyvin sivulta katsoen. Ei tekis pahaa vaikka vähän rauhoittus.
FI21457/13 Bicculammukan Elokuvasankari JUN EH1
Vielä hieman ilmavan vaikutuksen tekevä, mutta vielä hieman kevytrunkoinen, mutta todella
hyväluustoinen uros. Hyvä pää ja silmät. Oikea ylälinja. Hyvä häntä. Hyvä värimerkit. Liikkuu
hieman ahtaasti takaa. Hyvä karva. Tarvitsee aikaa.
FI43492/13 Matildan Moritz Å JUN EH4
Hieman takakorkean vaikutuksen tekevä, vahvaluustoinen, hieman kevytrunkoinen poika.
Silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Pysty olkavarsi. Lyhyehkö ja liian laskeva lantio. Niukka
polvikulma. Hyvä karva ja väri. Liikkuu ahtaasti takaa, kovin leveästi ja löysästi edestä. Tarvitsee
aikaa. Purenta saa tasaantua.
FI22040/13 Muddlehead’s Easy To Be The Best JUN EH
Vahva, erittäin hyväntyyppinen. Hyvä pää. Hieman lyhyt kaula ja niukat etu- ja takakulmaukset.
Hieman liian laskeva lantio. Hyvät värimerkit ja karva. Liikkuu hieman kinnerahtaasti. Tarvitsee
vain aikaa.
FI40776/13 Pandemian Mc Burney JUN EH
Kovin niukasti edestä ja takaa kulmautunut. Hyväluustoinen poika, jolla hieman voimakas otsa.
Lyhyehkö kaula. Lyhyt ja liian laskeva lantio. Liikkeessä liian ylhäällä kannettu häntä. Hyvä karva
ja väri. Liikkuu todella löysästi edestä.
FI56915/12 Bernarossa Marwin NUO ERI1 SA PU2 SERT VACA
Sivulta katsoen erinomaisesti takaa hieman ahtaasti liikkuva. Hieman voimakas otsa, muuten hyvä
pää. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Erinomainen ylälinja ja takaosa. Hieman niukat
etukulmaukset. Hyvä karva ja väri.
FI56484/12 Berondan Cause I’m Worth It NUO EH2
Hieman takakorkea ja edestä kovin löysä nuori mies. Hieman kevyt kuono. Runko saa vielä täyttyä.
Lyhyt ja liian laskeva lantio. Liikkuu kovin löysästi edestä ja kovin lyhyellä askeleella takaa. Hyvät
värimerkit ja karva.
FI42673/12 Cei-Cei Graham Hill NUO EH3
Vielä kovin kevyt ja litteärunkoinen ja hieman kapeapäinen. Edestä todella löysästi liikkuva
hyvänvärinen poika. Tarvitsee paljon aikaa valmistuakseen. Oikea karvanlaatu, mutta karva vasta
tulossa. Tarvitsee aikaa.
FI48474/11 Jukuripään Amor AVO ERI3
Takaa hieman ahtaasti, edetä kovin löysästi ja leveästi liikkuva hyväpäinen poika. Hyvä kaula ja
ylälinja. Niukat etukulmaukset. Hyvä karva. Liikkeessä hieman liian ylhäällä kannettu häntä.
FI48475/11 Jukuripään Apollo AVO EH
Hieman takakorkea, vielä kuitenkin hyväntyyppinen, edestä kovin löysä poika. Hyvä pää. Hieman
lyhyt kaula. Hyvä karva ja väri. Liikkuu löysästi edestä.
FI48476/11 Jukuripään Ares AVO ERI4
Vahva ja hieman raskaspäinen, hyväluustoinen uros. Lyhyehkö kaula. Kovin löysät kyynärpäät ja
leveät etuliikkeet. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karvan laatu, mutta hieman niukassa turkissa. Hyvä
väri.
FI59694/10 Matildan Obladii Oscar AVO ERI

Hieman tuhdissa kunnossa esitetty erittäin hyväntyyppinen, vahva, hyvin liikkuva uros. Hyvä
voimakas pää. Korvat voisi asettua paremmin. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät värimerkit.
FI39821/12 Milbu Perfect Charm AVO ERI2 SA PU4
Hyvin liikkuva, vahva, edestä hieman löysä, takaa erinomaisesti kulmautunut uros. Hyvä pää, mutta
silmät saisivat olla tiiviimmät. Kaunis ylälinja ja hyvä häntä. Hieman puutteelliset rintamerkit.
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico AVO EH
Hieman ilmavan vaikutelman tekevä. Oikea pään malli, mutta saisi kokonaisuudessaan olla
vahvempi. Kovin löysät kyynärpäät. Hieman liian laskeva lantio. Hyvät värimerkit ja karva.
Liikkeessä liian ylhäällä kannettu häntä.
FI19318/12 Riccarron Rockefeller AVO EH
Hieman matalaraajainen ja lanneosaltaan pitkä. Hyvin rakentunut ja hyväpäinen poika. Kaunis
ylälinja. hyvä häntä. Hyvät värimerkit ja karva.
FI25700/12 Vuorenpeikon Famous AVO ERI1 SA PU3 VASERT
vahva, erittäin hyväntyyppinen. Hyväilmeinen voimakas uroksen pää. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä.
Hyvät etu- ja erinomaiset takakulmaukset. Hieman niukat rintamerkit. Hyvä karva. Liikkuu hyvin
FI14124/11 Funatic Mucho Gusto VAL ERI1 SA PN1 VSP CACIB
Kauniisti liikkuva, erinomainen tyyppi. Voimakas kuitenkin hyväilmeinen pää. Hieman löysät
kyynärpäät. Hyvä takaosa ja runko. Erinomainen karva ja hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin.
FI60676/09 Pandemian Cum Vagus VAL EH3
Vahvarunkoinen, selvästi matalaraajainen, vahvapäinen uros. Hieman löysät kyynärpäät. Hyvät
takakulmaukset. Lyhyehkö kaula. Hyvä häntä. Liikkuu edestä leveästi ja löysästi. Hyvät värimerkit
ja karva.
FIN41573/08 Shedcape Birger VAL ERI2
Lanneosaltaan pitkä ja takaa jo melkein liian voimakkaasti kulmautunut. Hyvä pää, kaunis ylälinja.
Löysät kyynärpäät. Seisoo ja liikkuu etukäpälät ulospäin. Hyvä karva. Kovin niukat rintamerkit.
FI16948/13 Bernoban Lumia JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP
Hyvin kaunislinjainen ja hyvin liikkuva nuori neiti. Viehättävä ilme. Erinomainen ylälinja ja häntä.
Hieman niukat etukulmaukset, hyvä takaosa. Hyvä värimerkit ja karva.
FI35556/13 Funatic In Lust We Trust JUN EH2
Todella kaunislinjainen, mutta vielä kovin kesken kehityksen oleva nuori neiti. Vielä hieman liian
kupera otsa ja korvat voisivat asettua paremmin. Vielä pentuturkki, Hyvä väri. Tarvitsee
paljonaikaa valmistuakseen, mutta kaunis alku. Liikkuu hienosti.
FI43488/13 Matildan Madeleine Å JUN EH
Erittäin hyväntyyppinen, edestä kovin niukasti kulmautunut tyttö. Vielä kovin kapea pää. Hyvä
kaula ja takaosa. Hyvät värimerkit. Hyvänlaatuinen karva, mutta ei täydessä turkissa. Liikkuu
hyvin.
FI12377/13 Tassupihan Eponine JUN EH4
Erittäin hyväntyyppinen. Edestä niukasti kulmautunut. Kovin voimakas otsa, muuten hyvä pää.
Hyvä ylälinja ja takakulmaukset, mutta hieman liian laskeva lantio ja liikkeessä hieman liian
ylhäällä kannettu häntä. Liikkuu edestä löysästi, muuten hyvin. Hyvät värimerkit ja karva.
FI43506/13 Vuorenpeikon Havanna JUN ERI2 SA
Hyvin liikkuva, erinomainen tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Hieman niukat etu- ja erinomaiset
takakulmaukset. Hyvä häntä. Hyvä liikkeet. Hyvä väritys ja karvanlaatu.
FI18852/13 Xantran Endearing Eudoxia JUN EH
Takaa hieman ahtaasti ja edestä löysästi liikkuva, hieman matalaraajainen tyttö. Kovin kupera otsa.
Löysähköt kyynärpäät. Hyvät takakulmaukset. Hyvät värimerkit ja karva. Saisi kasvaa
raajakorkeutta.
FI56916/12 Bernarossa Malia NUO EH3

Erittäin hyväntyyppinen. Voimakas otsa, muuten hyvä pää ja ilme. Hieman suuret korvat.
Löysähköt kyynärpäät. Hieman pehmyt selkä. Lyhyehkö, liian laskeva lantio. Niukahkot
rintamerkit. Liikkuu hyvin sivulta katsoen. Tarvitsee kehätottumusta ja kokemuksia.
FI41220/13 Milbu Wanted NUO ERI1 SA PN3 CACIB VASERT
Edestä hieman löysästi, muuten hyvin liikkuva erittäin hyväntyyppinen tyttö. Hieman suuret silmät,
muuten hyvä pää. Hyvä kaula, ylälinja ja takaosa ja häntä. Hyvät värimerkit ja karva.
FI15903/14 Mókusvölgyi Tara NUO EH4
Voimakas, takaa hieman ahtaasti liikkuva. Voimakas oikealinjainen pää. Hieman niukat
etukulmaukset. Vahva runko, voimakkaat takakulmaukset, joita esittäjä vielä liioittelee. Hieman
niukat rintamerkit. Saisi esiintyä itsevarmemmin.
FI51625/12 Ridon Hennet Norah Jones NUO ERI2 SA
Erinomainentyyppi. Hyvä pää ja ilme. Kaunis ylälinja, hyvä häntä. Riittävät etu- ja hyvät
takakulmaukset. Hyvät värimerkit ja karva.
RKF3498785 Carlin Bright Iz Tsarskogo Sela Monika AVO ERI2 SA
Erinomainen tyyppi. Hieman kevyt kuono-osa. Kaunis ylälinja. Voimakkaat takakulmaukset.
Riittävät etukulmaukset. Hyvä väri. Hieman pehmyt karva. Liikkuu hyvin.
FI53756/09 Cei-Cei Elizabeth Taylor AVO EH
Vahva, iloinen ja hyvin liikkuva tyttö. Voimakas pää, hieman kookkaat korvat. Hieman niukat
etukulmaukset ja löysähköt kyynärpäät. Erinomainen runko. Riittävät takakulmaukset. Hieman
niukat rintamerkit. Hyvä karva. Liikkeessä hieman liian ylhäällä kannettu häntä. Liikkuu
sivustakatsottuna hyvin, Edestä hieman leveästi.
SLRBS-001426 Krush On You From Orsina’s Land AVO EH4
Vahvarunkoinen ja -luustoinen. Hieman liian voimakasotsainen tyttö. Hieman liian niukat etu- ja
takakulmaukset. Kantaa mielellään häntänsä liian ylhäällä liikkeessä. Liikkuu hieman leveästi
edestä. Hyvät värimerkit ja karva.
FI28680/12 Lystinallen Ensi Suudelma AVO EH
Edestä kovin löysä. Hyvä tyyppi. Kupera kallo. Hyvä takakulmaukset ja häntä. Liikkuu kovin
löysästi, leveästi edestä ja hieman ahtaasti takaa. Hyvä värimerkit.
FI27638/12 Muddlehead’s Amore La Ragazza AVO ERI1 SA
Hyvin liikkuva. Hyvä pää. Hieman allaskiinnittyneet suurehkot korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Hieman niukat etu – ja takakulmaukset. Hyvät värimerkit ja karva.
FI25706/12 Vuorenpeikon Four Rose’s AVO ERI3 SA
Erittäin hyväntyyppinen, voimakas narttu. Hyvä pää. Hieman niukat etu- ja riittävät
takakulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä. Niukahkot rintamerkit ja hyvä karva.
FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI1 SA PN4 VACA
Erittäin hyväntyyppinen. Voimakas nartun pää. Hyvä ylälinja. Niukat etukulmaukset. Hyvät
takakulmaukset ja häntä. Hyvä runko. Hieman niukat rintamerkit. Hyvä karva. Liikkuu löysästi ja
leveästi edestä.
FI16312/13 Galaxy Od Trotinskeho Potoka VAL ERI2 SA
Erittäin hyväntyyppinen vankka narttu, joka voisi olla hieman raajakkaampi. Hieman suuret silmät.
Hyvä kaula. Hieman liian laskeva lantio ja niukka polvikulma. Hyvä häntä, karva ja värimerkit.
FI11155/09 Goldbear’s Rene Russo VAL ERI3
Runsaasta karvapeitteestä johtuen hieman matalaraajaisen vaikutelman antava vielä hyväntyyppinen
narttu. Hyvä pää, mutta vielä liian suuret silmät. Liikkuu hyvin. Steriloinnista johtuen pehmyt
karva. Hyvä väri.
FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VET ERI1 SA PN2 ROP VET
Erinomaisesti liikkuva, hieman edestä löysä, hyväpäinen tyttö. Hieman lyhyt kaula ja niukat
etukulmaukset. Riittävät takakulmaukset ja hyvä häntä. Hyvä karva, mutta hieman niukat
rintamerkit.
FIN29681/08 Qiral Dantal 6 Av Hennumkroken VET ERI2 SA

Hyvin liikkuva, hieman tuhdissa kunnossa esitetty erinomaista tyyppiä oleva tyttö. Hyvä pää ja
ilme. Löysähköt kyynärpäät. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja värimerkit.

