20150530 Lieksa R, Hilkka Salohalla
FI53483/14 Merry Mistel’s Vlan PEN1 KP ROP PEN
7kk vanha vielä hieman ujosteleva narttu. Erinomaiset mittasuhteet, luusto ja kulmaukset. Hyvä
purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin.
FI26472/14 Bernbear’s Amadeus JUN EH2
Oieankokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä purenta ja silmät. Kookkaat alas kiinnittyneet korvat,
turhan voimakas otsapenger. Hyvä kaula ja selkälinja. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä
luusto ja käpälät. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvä rintakehä, hieman jyrkkä lantio. Hännän
asento saisi olla parempi. Hyvä karva ja väritys. Liikkuu edestä kovin leveästi ja askel saisi olla
pidempi.
ROI 14/113122 Sat Tao Santokh JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla hyvä ilme,
purenta, silmät ja korvat. Vielä puutteellinen eturinta ja rintakehän leveys. Erinomainen luusto ja
käpälät. Oikein kulmautunut. Erinomainen väritys ja karvapeite. Liikkuu erittäin hyvin.
FI52666/13 Bernirannan Brutus NUO EH1
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt uros. Hyvä kallon ja
kuono mittasuhteet. Otsapenger hieman voimakas. Hyvä purenta ja silmät. Kookkaat korvat,
hieman lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä luusto. Oikein kulmautunut. Riittävä eturinta. Hyvä
rintakehän tilavuus. Hyvä karvapeite. Liikkuu hieman lyhyellä askelpituudella ja kinnerahtaasti
takaa.
FI46004/12 Bernirannan Anraham AVO EH3
Hieman pitkärunkoinen niukasti kulmautunut uros. Hyvä kallo ja kuono. Tasapurenta. Hyvät silmät
ja korvat, hieman lyhyt kaula. Suora ylälinja, Hyvä eturinta ja runko. Hyvä väritys, ei parhaassa
karvassa, avoin karvapeite. Luusto saisi olla vahvempi. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, löysin
kyynärpäin. Häntä liikkeessä saisi olla parempi.
FI50546/12 Eoszline Stephen AVO ERI1
Koon ylärajalla oleva, mittasuhteiltaan oikea vahva uros. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto, käpälät, hyvä eturinta ja runko. Oikein kulmautunut. Hyvä
karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin.
FI50548/12 Eoszline Stewart AVO ERI2
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vanha uros. Hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta, silmät ja
korvat. Hyvä kaula, hieman pehmeä ylälinja. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä karvapeite ja väritys.
Liikkuu melko hyvin.
Goldbear’s Wallander VAL ERI1
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hieman lyhyt kaula, joka saisi
kiinnittyä kauniimmin. Hyvä ylälinja, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu
hieman ahtaasti takaa hyvällä sivuaskeleella. Hännänasento voisi olla kauniimpi liikkeessä.
FI26476/14 Bernbear’s Afrodite JUN EH3
Hieman pitkärunkoinen, niukasti kulmautunut narttu, jolla vielä kapealinjainen pää. Hyvä purenta ja
silmät. Hyvä kaula ja selkälinja. Ikäisekseen riittävä runko. Riittävä luusto, pysty lapa ja olkavarsi.
Niukka kinnerkulma. Hyvä väritys ja karvapeite. Liikkuu hyvin, ahtaasti takaa, muuten ok.
FI11632/15 Katoya Vom Schmiedegärtchen JUN EH2
Riittävän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, vielä kovin pentumainen narttu. Hyvä purenta ja silmät.
Korvat saisivat olla paremmat, hyvä kaula. Tällä hetkellä hieman takakorkea ylälinja. Riittävä
luusto ja hyvät käpälät. Avoin karvapeite. hyvä väritys. Liikkuu hyvin ylälinja hieman takakorkea.
ROI 14/113125 Tarika Sona JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu. Oikeailmeinen pää, hyvä
purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja säkä. Oikein kulmautunut. Ikäisekseen erinomainen eturinta

ja runko. Riittävä luusto. Hyvät käpälät. Oikein kulmautunut. Hyvä väritys ja karvapeite. Liikkuu
hieman ahtaasti takaa, muuten hyvin.
FI19661/13 Alpigiano Juvel Josefina AVO EH3
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, hieman raskaspäinen narttu. Hyvä purenta, hieman kookkaat
silmät ja korvat. Riittävä kaula, pehmeä ylälinja, puutteellinen eturinta. Riittävä rintakehä, luusto ja
kulmaukset. Tänään hieman avoin karvapeite. Hyvä väritys. Liikkuu löysästi edestä, pitkällä
kevyellä askeleella.
FI222722/13 Bernissimo Fiorentina AVO EH
2vuotta 3kk vanha narttu, jolla turhan kapea kallo ja rintakehä. Hyvä purenta ja silmät, hieman
taakse kiinnittyneet korvat, hieman lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Riittävät kulmaukset. Löysät
kyynärpäät ja rintakehä saisi olla hieman syvempi. Avoin karvapeite, hyvä väritys. Liikkuu keveästi
edestä ja lyhyellä askeleella. Hännän asento voisi olla liikkeessä parempi.
FI16509/13 Honay Moon Tai Brizo AVO EH4
3,5 vuotias narttu, jolla kovin kapea kalloinen pää. Hyvä purenta, silmät, alas kiinnittyneet kokkaat
korvat. Kaula saisi olla pidempi. Hyvä ylälinja. Riittävä eturinta. Rintakehä saisi olla leveämpi
etenkin alaosastaan. Riittävä luusto, hyvät kulmaukset. Hyvä karvapeite. Liikkuu melko hyvin.
FI51494/11 Labanc Völgyi Tamara AVO ERI1 SA PN2 VASERT
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vahva narttu, jolla hyvin kaunis pää, kaunis kaula ja
ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvät etukulmaukset, hieman
niukasti kulmautunut kinner. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu erittäin hyvin.
FI28603/12 Monte Perosan Dianra AVO ERI2
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea vahva narttu, hyvä purenta, silmät ja korvat. Hieman lyhyt kaula.
Hyvä ylälinja, eturinta ja runko. Erinomainen luusto, riittävät kulmaukset. Hyvä karvapeite.
Tasapainoiset liikkeet. Väri hieman rusehtava.
FI51425/12 Ragdolls Goldilocks AVO EH
Hieman pitkärunkoinen, löysässä kunnossa oleva narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä
kaula, pehmeä ylälinja, riittävä luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä
karvapeite. Liikkuu epävakaasti edestä ja rullaa voimakkaasti liikkeessä, ylälinja takakorkea, hyvä
sivuaskel.

