20140706 Raasepori KR JUNEHALL PETRA
Tulipános Berni Newsmaker 17517/14 PEN1 KP ROP-pentu
7kk lupaava erinomaisen tyyppinen ja kokoinen uros pentu. Urosmainen pää hieman niukka
otsapenger. Hienot silmät ja korvat. Erittäin hyvä kuono-osa. Leikkaava purenta. Erinomaiset
kulmaukset ja luusto. Hyvinmuotoutunut rintakehä. Hieman luisu lantio. Hyvä häntä. Voimakkaat
vakaat kintereet. Terveet tasapainoiset pennun liikkeet. Hieman laineikas turkki mutta erinomainen
väritys ja värimerkit. Luonne Ok.
Zweierteam Wallerana 55173/13 PEN1 KP VSP-pentu
8kk keskikokoinen, erittäin hyvä tyyppi. Narttumainen pää, keskiruskeat silmät, leikkaava purenta.
Kuono-osan tulee täyttyä. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät takakulmaukset hieman niukat edessä.
Keskivahva luusto, hyvä lantio ja häntä. Vakaat kintereet. Etuosan tulee tiivistyä. Liikkuu hyvin
takaa. Hyvinhoidettu turkki jossa hyvä rakenne väri ja värimerkit. Luonne Ok.
Funatic Infinity And Beoynd 35560/13 JUN ERI1
Erittäin hyvän tyyppinen keskikokoinen hieman pitkänomainen. Urosmainen pää hieman lyhyt
kuono-osa ja runsas poskinen. Keskiruskeat silmät hyvät korvat korrekti purenta. Hieman niukat
kulmaukset. Keskivahva luusto. Rintakehän tulee kehittyä runsaasti. Hieman pitkä lanneosa,
tasainen risti, korkea häntä. Voimakas kinner. Liikkuu hyvin takaa, hieman huolimattomasti edestä.
Hyvinhoidettu turkki hieman laineikas rakenteeltaan mutta hyvä väri ja värimerkit.
Berndante Jöns-Julio 57881/12 NUO ERI1
20kk erittäin hyvä tyyppi ja koko hieman pitkänomainen. Urosmainen pää hyvä kuono-osa, korrekti
purenta. Hyvät silmät ja korvat, korrekti otsapenger. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Hieman niukat
kulmaukset. Sopiva luusto. Rintakehä on hieman lyhyt ja tarvitsee enemmän tilavuutta. Hieman
pitkä lanneosa. Hyvä risti ja häntä. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa vielä löysästi edestä. Lyhyt
karvan rakenne mutta hyvä väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
Fridkullas Äntligen Än Ädelsten 44350/12 NUO EH2
Lähes 2v. Pieni mutta urosmainen. Voimakas pää, hyvä kuono-osa, leikkaava purenta. Hienot
silmät ja korvat. Lyhyt kaula. Niukat kulmaukset, sopiva luusto. Niukka eturinta. Rintakehä on
erittäin lyhyt ja vailla riittävää tilavuutta. Jyrkkä risti ja korkea häntä. Korkea kinner. Liikkuu
lyhyellä askeleella. Hyvinhoidettu turkki jossa hyvä rakenne ja väri sekä värimerkit. Hyvä luonne.
Black Amiikos Rigobert Redert 44698/09 AVO EH2
Erittäin hyvä tyyppi , koko ja mittasuhteet. Urosmainen hyvinmuotoutunut pää jossa hyvät
rodunomaiset yksityiskohdat ja korrekti purenta. Riittävä kaula hieman pehmeä ylälinja. Niukat
kulmaukset, sopiva luusto. Ranskalainen etuosa. Niukka eturinta. Rintakehä on lyhyt ja vailla
riittävää tilavuutta. Hyvä risti ja häntä. Korkea kinner. Hieman kapea takaa liikkeessä ja löysä
edestä. Laineikas karvan rakenne mutta hyvä väri ja värimerkit. Ok luonne.
Cei-Cei Gene Simmons EJ42670/12 AVO EH3
Erittäin hyvä tyyppi, iso, hyvät mittasuhteet. Urosmainen mutta liian karkea pää, runsaat posket. Iso
kallo, avoimet huulet löysät luomet ja hieman vaaleat silmät. Riittävä kaula. Niukat kulmaukset
edessä riittävät takana. Erinomainen luusto. Hyvä rintakehä. Lyhyt risti, korkea häntä. Kintereiden
tulisi olla vakaammat. Löysä etuosa. Hyvinhoidettu turkki, erinomainen rakenne, väri ja värimerkit.
Hieman stressaantunut kehässä.
Piharinteen Vani Juniori 35856/11 AVO ERI1 SA PU2 SERT
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Urosmainen hyvinmuotoutunut pää hyvä kuono-osa
korrekti purenta hieman niukka otsapenger. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Hyvät
raajat ja tassut. Hyvinmuotoutunut rintakehä. Erittäin hyvä risti ja häntä. Voimakkaat kintereet.
Terveet tasapainoiset liikkeet. Hyvinhoidettu turkki, erinomainen rakenne, määrä, väri ja
värimerkit.
Zweierteam Ulmus 38031/12 VAL ERI1 SA PU1 ROP

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. 2v. harvinaisen hyvinkehittynyt. Ihana urosmainen pää
jossa hienot rodunomaiset yksityiskohdat, leikkaava purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Hyvinkulmautunut, erinomainen luusto. Ihana eturinta ja rintakehä. Erinomainen risti ja häntä.
Voimakas kinner. Tasapainoiset ihanat liikkeet. Hyvinhoidettu turkki jossa erinomainen rakenne,
määrä, väri ja värimerkit. Vakaa luonne.
Berondan Bonneville 60517/09 VAL ERI3
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Urosmainen hieman karkea pää. Runsaat posket. Hieman
pigmentti puutteita. Pienet hampaat, leikkaava purenta. Hyvä kuono-osa, keskiruskeat silmät hyvät
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvinmuotoutunut
rintakehä. Jyrkkä risti. Iloinen häntä. Liikkuu hyvin takaa, löysä edestä. Hyvinhoidettu turkki.
Laineikas karvan rakenne, hyvä väri ja värimerkit. Vakaa luonne.
Riccarron Rico Enrico 19317/12 VAL ERI2 SA PU3
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää hieman kapea kuono-osa. Korrekti
purenta niukka otsapenger. Hienot silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät kulmaukset,
sopiva luusto. Riittävä rintakehä. Tasainen risti korkea häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti.
Hyvinhoidettu turkki, hyvä karvan rakenne, väri, määrä ja värimerkit. Luonne Ok.
Tuiskutien Cissus Jessica 44886/13 JUN EH1
1v. Erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää, riittävä kuono-osa ja otsapenger.
Korrekti purenta. Hieman lyhyt kaula. Niukat kulmaukset, riittävä luusto. Hyvinmuotoutunut
rintakehä. Hyvä risti ja häntä. Korkea kinner. Tarvitsee kehäkoulutusta. Liikkeet tulevat olemaan
paremmat kun koira ei ole niin stressaantunut. Hyvinhoidettu turkki, laineikas rakenne. Hyvä väri ja
värimerkit.
Bernario Ijada Zhen Yu 56424/12 NUO ERI1
Keskikokoinen hieman pitkänomainen. Erittäin hyvä tyyppi. Narttumainen pää, riittävä kuono-osa,
maksimaalinen otsapenger. Leikkaava purenta hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Riittävät kulmaukset, sopiva luusto. Rintakehän tulee täyttyä. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä risti ja
häntä. Voimakas kinner. Tasapainoiset liikkeet. Turkki kesäkunnossa mutta hyvä karvan rakenne,
väri ja värimerkit.
Av Myreborg Celestina 26796/12 JUN EH3
Erittäin hyvä koko, tyyppi ja mittasuhteet. Narttumainen pää hyvä kuono-osa. Tasapurenta. Hienot
silmät. Lyhyt kaula. Niukat kulmaukset, sopiva luusto hieman pehmeät välikämmenet.
Hyvinmuotoutunut rintakehä. Jyrkkä risti, korkea häntä. Liikkuu lyhyellä askeleella, leveästi ja
huolimattomasti edestä. Hyvinhoidettu turkki jossa hyvä rakenne, määrä, väri ja värimerkit. Ok
luonne.
Cei-Cei Grace Kelly 42671/12 AVO ERI1 SA PN3 SERT
Erinomainen tyyppi ja koko, hieman pitkä. Narttumainen hyvinmuotoutunut pää jossa hyvät
rodunomaiset yksityiskohdat hieman avoimet huulet. Korrekti purenta. Hyvä kaula ja ylälinja.
Erinomainen luusto, hyvinkulmautunut. Hyvinmuotoutunut rintakehä. Hieman pitkä lanneosa.
Erittäin hyvä risti ja häntä. Voimakas kinner. Tasapainoiset terveet liikkeet. Hyvinhoidettu turkki
jossa erittäin hyvä rakenne, väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
Luminara Vom Ruederthal 14241/13 AVO ERI2 SA VASERT
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen hyvinmuotoutunut pää. Riittävä kuonoosa, korrekti purenta. Hienot silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto riittävät
kulmaukset. Hyvinmuotoutunut rintakehä. Erittäin hyvä risti ja häntä. Voimakas kinner.
Tasapainoiset liikkeet. Hieman lyhyt karva mutta hyvä laatu, väri ja värimerkit. Ok luonne.
Bernario Chinon 43038/08 VAL ERI3
Pieni, erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Narttumainen pää, riittävä kuono-osa, leikkaava purenta.
Hyvät korvat ja silmät. Lyhyt kaula. Riittävät kulmaukset takana niukat edessä. Erinomainen luusto
heikko ylälinja lyhyt rintakehä. Jyrkkä risti. Takaosassa saisi olla enemmän voimaa. Ei

näyttelykunnossa. Yhdensuuntaiset liikkeet. Kesäturkissa, laineikas rakenne hyvä väri ja värimerkit.
Vakaa luonne.
Berondan Belicia 60526/09 VAL ERI2 SA PN2
Erinomainen tyyppi ja koko, hieman pitkä. Narttumainen kaunis pää hienot rodunomaiset
yksityiskohdat, korrekti purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvinkulmautunut, sopiva luusto.
Hyvinmuotoutunut rintakehä. Hyvä risti ja häntä. Lihaksikas. Vakaa takaosa jossa voimakas matala
kinner. Erittäin tasapainoiset liikkeet. Hyvinhoidettu turkki joka on erinomaisessa kunnossa. Hyvä
karvan rakenne, väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
Zweierteam Ramonda 57445/10 VAL ERI1 SA PN1 VSP
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää hieman kapea kuono-osa ja alaleuka,
leikkaava purenta. Hienot silmät ja korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvinkulmautunut,
erinomainen luusto. Hyvinmuotoutunut rintakehä. Hyvä risti ja häntä. Voimakas kinner.
Tasapainoiset terveet liikkeet. Hyvinhoidettu turkki. Erinomainen karvan rakenne, väri ja
värimerkit. Vakaa luonne.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VET ERI1 SA PN4 ROP-VET
8v loistavassa kunnossa. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää jossa hyvät
rodunomaiset yksityiskohdat, leikkaava purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja. Riittävät
kulmaukset sopiva luusto. Erinomainen rintakehä. Hyvä risti ja häntä. Tasapainoiset liikkeet.
Hyvinhoidettu turkki joka erinomaisessa kunnossa. Korrekti rakenne ja väri hieman haalea tan-väri.
Ihana luonne.
Zweierteam Indica 39829/04 VET ERI2 SA
10v. loistavassa kunnossa! Erinomainen koko, tyyppi ja mittasuhteet. Narttumainen pää hieman
kevyt kuono-osa, leikkaava purenta. Hienot silmät ja korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Riittävät
kulmaukset, sopiva luusto. Erinomainen rintakehä erittäin hyvä risti ja häntä. Voimakas kinner.
Ikäisekseen ihanat liikkeet. Hyvinhoidettu turkki jossa erittäin hyvä rakenne, määrä ja värimerkit.
Vakaa luonne.

