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Swissdreams Ahsoka 17616/14 PEK1
Keskivahva, mittasuhteiltaan oikea narttupentu, jolla iloinen luonne. Miellyttävä narttumainen pää,
joka vielä kapea. Vielä hiukan niukasti kulmautunut edestä. Ikäisekseen hyvä runko. Kohtuullisesti
kulmautunut takasosa. Liikkuu kovin ahtaasti takaa. Lupaava turkki, hyvä väri.
Bernissimo Filippo 22724/13 NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP
Vahva, tasapainoinen uros. Voimakas pää, jossa otsapenkereen ei tarvitse yhtään enää korostua.
Hyvä ilme ja korvat. Riittävästi kulmautunut etuosa. Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä luusto, runko
sekä takaosa. Liikkuu hieman kapeasti takaa, erittäin sujuvasti sivusta. Hyvä turkki, väri ja luonne.
Muddlehead's Easy To Be The Best 22040/13 NUO ERI2
Sopivankokoinen uros. Vahva, oikealinjainen uroksen pää. Hyvä ilme. Riittävä luusto. Hieman
niukasti kulmautunut olkavarsi ja eturinta saa täyttyä. Ikäisekseen riittävä runko. Liikkuu hieman
kapeasti takaa. Hieman luisu lantio ja etuosa putoaa liikkeessä. Lupaava turkki. Hyvä väri ja luonne.
Berntiers X-men 50360/11 AVO EH3
Vahva uros. Voimkas pää, jossa hieman turhan paljon otsapengertä. Vahva luusto. Vielä kapea
eturinta ja ulkokierteiset eturaajat. Hieman suora olkavarsi. Tilava runko. Riittävästi kulmautunut
takaosa. Hieman luisu lantio. Liikkuu ahtaasti takaa. Toivoisin liikkeisiin enemmän voimaa. Melko
ylpeä hännästään. Suuret valkoiset värimerkit. Oikeanlaatuinen karva. Miellyttävä luonne.
Black Amiikos Rigobert Redert 44698/09 AVO EH2
5-vuotias, himena kevyt uros. Hyväilmeinen, oikeanmallinen pää. Hyvä kaula. Keskivahva luusto.
Hieman niukasti kulmautunut etuosa ja eturinta puuttuu. Toivoisin tilavamman rintakehän. Hieman
niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu sujuvasti sivusta, hieman löysästi edestä. Hieman kihartuva
turkki. Hyvä väri ja luonne.
Life Springs Qasimir 59944/10 AVO ERI1
Sopivankokoinen, kesikivahva uros. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvät korvat. Riittävä luusto. Hiemaan
suora olkavarsi ja eturinta saisi täyttyä. Sopiva rungon tilavuus. Hieman pitkä lanneosa.
Hyvinkulmautunut takaa. Liikkuu hieman ulkokierteisin takaraajoin. Liikkuu riittävällä askelmitalla
hieman jäykästi takaa. Hyvä turkki, väri ja luonne.
Berndante Fabricio 36530/06 VET ERI1 SA PU2 VASERT VSP-VET
8-vuotias keskivahva, hyväkuntoinen veteraani. Oikealinjainen, hieman kapea pää. Keskivahva
luusto. Hieman niukasti kulmautunut etuosa. Hyvä takaosa. Hyvä runko. Liikkuu erittäin hyvin
hyvällä askelmitalla yhdensuuntaisesti. Hieman niukat värimerkit päässä. Hyvä turkki ja luonne.
Muddlehead's Salli Mcqueen 48233/13 JUN ERI1 SA PN3 VASERT
Tasapainoinen hyvinkehittynyt juniori. Oikeat pään linjat. Hieman kevyt kuono-osa. Sopiva luusto.
Kohtuulliset etukulmaukset. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvinkulmautunut takaa. Tasapurenta.
Liikkuu hieman kapeasti takaa hyvällä rodunomaisella askelmitalla. Lupaava turkki. Hyvä väri ja
luonne.
Bernarossa Mermaid 56917/12 NUO ERI1 SA PN1 SERT VSP
Voimakas narttu. Miellyttäväilmeinen, narttumainen pää, jossa hyvä profiili. Vahva luusto.
Riittävästi kulmautunut etuosa. Tilava runko. Hyvinkulmautunut takaa. Liikkuu löysästi edestä,
rodunomaisesti sivusta. Voisi olla hieman hoikemmassa kunnossa. Hyvä turkki, väri ja luonne.
Bernarossa Nahla 59739/12 NUO EH3
Niukassa turkissa esitetty keskivahva narttu. Miellyttävä pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula.
Sopiva luusto. Hieman kapea edestä, ulkokierteiset ryiraajta. Riittävä runko, hieman pitkä lanneosa.
Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu löysästi edestä, hieman jäykästi takaa. Hyvä väri ja luonne.
Muddlehead's Excuse Me I'm Star 22043/13 NUO ERI2
Keskivahva narttu. Oikealinjainen pää, hieman kevyt kuono-osa. Hieman suora olkavarsi.
Hyvinkehittynyt runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Hyvä ylälinja. Liikkuu löysästi edestä,
hieman lyhyellä taka-askeleella. Hyvä turkinlaatu. Hyvä väri ja luonne.
Bernarossa Illusia 36989/09 AVO EH3

Keskivahva, sopivankokoinen narttu. Oikealinjainen pää, jossa avoimet silmäluomet häiritsevät
ilmettä. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Tilava runko, joka voisi olla hieman
lyhyempi. Liikkuulöysästi edestä kohtuullisella askelmitalla. Kinner voisi oieta enemmän. Turkki ei
tänään parhaimmillaan. Hyvä väri ja luonne.
Berondan Autumn Princess 50804/08 AVO EH2
Vahva, pitkärunkoinen narttu. Naisellinen, oikealinjainen pää. Hieman vaaleat silmät. Sopiva luusto.
Hieman lyhyt kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. Voisi olla hieman hoikemmassa
kunnossa. Liikkuu kapeasti takaa. Toivoisin vetävämmän ja voimakkaamman taka-askeleen. Hyvä
väri, turkki ja iloinen luonne.
Bom Bom's Dimple 30177/12 AVO H
Hieman kevyt narttu. Oikealinjainen pää, jossa hieman kevyt kuono-osa. Vaaleat pyöreät silmät
häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula. Niukasti kulmautunut etuosa ja runko voisi olla tilavampi ja
kyynärpäät tiiviimmät. Hyvä ylälinja ja takaosa. Liikkuu hieman kapeasti mennen tullen riittävällä
askelmitalla. Kauttaaltaan turhan ilmava. Hyvä turkki, väri ja luonne.
Fearless Heart Cimberly 49864/11 AVO H
Kevytrakenteinen, mittasuhteiltaan oikea narttu. Oikealinjainen pää, jossa kevyt kuono-osa.
Kauttaaltaan kovin kapea. Luusto voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja ylälinja.
Hyvinkulmautunut takaa. Liikkuu hieman jäykästi takaa. Hyvänlaatuinen karva. Hyvä väri ja
luonne.
Maroussia Rosebud 44076/11 AVO EH4
Voimakas narttu. Vahva, oikealinjainen pää, mutta melko paljon nahkaa. Sopiva luusto. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Tilava runko. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Liikkuu kovin löysästi edestä,
lyhyellä askelmitalla. Turhan ylpeä hännästään. Hieman turhan kihara turkki. Hyvä väri ja luonne.
Mokusvölgyi Tara 15902/14 AVO EH
Kookas narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä profiili. Toivoisin paremman pigmentin. Luusto voisi
olla hieman voimakkaampi kokoisekseen. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. Liikkuu kovin
kapeasti takaa. Askelmitta voisi olla tehokkaampi. Hyvä turkki, väri ja luonne.
Muddlehead's Amore La Ragazza 27638/12 AVO ERI1
Niukassa turkissa esitetty keskivahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyväilmeinen narttumainen
pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman niukasti kulmautunut olkavarsi. Riittävä rungon tilavuus, mutta
hieman lyhyt rintakehä. Hyvinkulmautunut takaa. Liikkuu löysästi edestä, hyvin tasapainoisesti
hyvällä askelmitalla sivusta. Turkki ei tänään edukseen. Hyvä luonne ja väri.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VET ERI1 SA PN2 ROP-VET
Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, jolla kaunis pää ja ilme. Suora olkavarsi. Erinomainen
runko. Kohtuullisesti kulmautunut takaa. Liikkuu sujuvasti. Esitetty erinomaisessa turkissa. Hyvä
väri ja luonne.
Kennel Muddlehead's (Easy To Be The Best, Salli Mcqueen, Excuse Me I'm Star, Amore La
Ragazza) KASV1 KP
Tasainen ryhmä samantyyppisiä koiria, joilla hyvät päät. Toivoisin hieman voimakkuutta. Sujuvat
liikkeet. Hyvät värit ja luonteet. Rop-ryhmä.

