20150614 Salo R, GILLILAND KAREN
Albern Unihauccu 11412/15 PEN1
Hyvän kokoinen uros jolla hyvä luusto. Kapea kallo, haluaisin leveämmän kuono-osan, korrekti
purenta. Keskipitkä kaula. Ylälinja saisi olla tasaisempi. Korrekti hännän kiinnitys ja kulmaukset.
Liikkuu ahtaasti takaa.
Goldbear’s Zambuca 49908/14 JUN ERI2 SA
Oikean kokoinen uros jolla oikea massa. Erinomainen luusto. Korrekti leveä kallo, korrekti korvien
kiinnitys. Hyvä purenta korrektit silmät. Hyvä etuosa ja tiiviit tassut. Tasainen ylälinja, turkki saisi
olla suorempi. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin hyvällä ulottuvuudella.
Swissdreams Abeloth 17610/14 JUN ERI1 SA
Erittäin miellyttävä uros. Erittäin hyvä rungon malli. Urosmainen pää ja leveä kallo. Hyvä kuonoosan syvyys, korrekti korvien kiinnitys ja purenta. Tummat silmät. Hyvä kaulan pituus. Erittäin
hyvä luusto. Hyvä rinnan syvyys. Korrekti hännän kiinnitys. Liikkuu ja esitetään erittäin hyvin.
Werner Wix Texas 38553/14 JUN EH3
Miellyttävä uros. Hyvä koko ja massa. Hyvä leveä pää. Ylälinja saisi olla tasaisempi. Korrekti
purenta ja silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä luusto ja tiiviit tassut. Riittämätön takapotku.
Liikkuu epävakaasti takaa.
Alpigiano Juvel Jörgen 19660/13 AVO ERI4
Uros jolla oikea koko ja massa. Miellyttävä luusto ja voimakas pää. Hyvä kallo, korrektit korvat,
silmät ja purenta. Hyvä kaulan pituus. Ylälinja saisi olla tasaisempi. Hieman pitkänomainen. Hyvä
rinnan syvyys. Hyvä luusto ja korrekti hännän kiinnitys. Hieman pihtikinttuinen takaa.
Bernissimo Filippo 22724/13 AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP FIMVA
Erinomaista laatua edustava uros. Urosmainen voimakas pää jossa leveä kallo. Hyvä kuono-osan
syvyys. Hyvä korvien kiinnitys, korrektit silmät, ilme ja purenta. Miellyttävä kaula. Tasainen
ylälinja. Hyvä luusto ja tassut. Hyvä rinnan syvyys. Liikkuu sujuvasti.
Fridkullas Ännu Än Triumph 44348/12 AVO ERI3 SA PU3
Miellyttävä uros. Korrekti purenta urosmainen pää. Korrekti leveä kallo hyvä kuono-osa. Korrekti
korvien kiinnitys ja purenta. Hyvä kaulan pituus ja ylälinja. Miellyttävä luusto ja rinnan syvyys.
Korrekti hännän kiinnitys. Liikkuu erittäin hyvin hyvällä takapotkulla.
Fridkullas Äntligen Än Ädelsten 44350/12 AVO ERI
Hyvä uros jolla hyvä koko ja korrektit pään mittasuhteet. Tummat silmät korrekti purenta.
Miellyttävä kaulan pituus, hyvä ylälinja. Lyhyt häntä. Hyvä rinnan syvyys. Liikkuu hieman
pihtikinttuisesti ja ahtaasti edestä.
Valkeakoivun Frodo 13519/13 AVO ERI2 SA PU2 VASERT
Erinomaista laatua edustava uros. Päistä parhain. Keskinkertaiset silmät, korrekti purenta. Ihana
kaulan pituus, lavat. Hyvä rungon pituus tasainen ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvä
luusto ja massa. Liikkuu vapaasti hyvällä ulottuvuudella ja potkulla.
Black Amiikos Rigobert Redert 44698/09 VAL ERI1 SA PU4
Laadukas. Korrekti pää, leveä kallo ja korrekti korvien kiinnitys. Hyvät silmät. Miellyttävä kaulan
pituus. Tasainen ylälinja mutta saisi olla massavampi ja turkki suorempi. Korrekti hännän kiinnitys.
Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin.
Bernarossa Cherokee 40632/06 VET ERI1 SA ROP-VET

Erittäin miellyttävä uros. Kauttaaltaan voimakas. Hyvä pää ja silmät. Korrekti korvien kiinnitys.
Ihana kaulan pituus. Tasainen ylälinja. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä turkki ja kunto. Hyvä hännän
kiinnitys ja luusto. Erittäin tasapainoinen ikäisekseen.
Fridkullas Ögonsten 32818/14 JUN EVA
Ei anna koskea
Väistää
Swissdreams Aalya 17613/14 JUN ERI1 SA
Miellyttävä narttumainen pää, hyvä kallo. Korrekti korvien kiinnitys, purenta ja hyvät silmät. Ihana
kaulan pituus, hyvä lapa. Hyvä rungon pituus, tasainen ylälinja. Korrektit takakulmaukset ja hännän
kiinnitys. Liikkuu vapaasti.
Funatic Happy Dance 54341/13 NUO ERI1 SA PN2 SERT
Erittäin tyypikäs narttu. Erittäin miellyttävä yleisilme. Korrekti pää ja silmät. Erittäin hyvä korvien
kiinnitys. Ihana kaulan pituus, hyvä lapa. Miellyttävä luusto ja hyvä rinnan syvyys. Korrektit
takakulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. Erinomainen turkki ja kunto. Voimakas takaosa. Liikkuu
hyvällä ulottuvuudella ja potkulla.
Fridkullas Älskade Älsa 44352/12 AVO ERI2 SA PN4
Hyvä koko ja malli. Narttumainen pää. Hyvä korvien kiinnitys. Korrekti purenta, tummat silmät.
Ystävällinen ilme. Miellyttävä kaulan pituus, tasainen ylälinja. Korrekti hännän kiinnitys ja
miellyttävä rinnan syvyys. Miellyttävä luusto tiiviit tassut. Kääntää tassujaan hieman sisäänpäin
edestä. Liikkuu erittäin hyvin.
Maroussia Talina 34752/12 AVO ERI1 SA PN3 VASERT
Voimakas feminiini narttu. Korrekti pään muoto, hyvä kallo, tummat silmät. Korrekti purenta.
Erittäin miellyttävä rungon malli, hyvä kaulan pituus, tasainen ylälinja. Miellyttävä turkki ja kunto.
Miellyttävä luusto ja tassut. Korrektit takakulmaukset. Korrekti hännän kiinnitys. Liikkuu erittäin
hyvin.
Mirca Vom Moosmüli 41019/13 AVO EH3
Hyvä koko ja malli. Liian pitkä pää ja kuono-osa. Hyvä korvien kiinnitys, korrektit silmät. Hyvä
kaulan pituus ja rinnan syvyys. Tasainen ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Seisoo ja liikkuu ahtaasti
takaa. Etuosa saisi olla suorempi.
Vinkizz Original 26671/09 VAL ERI1 SA PN1 VSP
Erinomaista laatua edustava narttu. Narttumainen pää. Hyvä korvien kiinnitys. Korrekti purenta,
silmät ja ilme. Ihana rungon malli, hyvä kaulan pituus. Korrekti etuosa, tasainen ylälinja. Korrekti
hännän kiinnitys. Ihana turkki ja kunto. Liikkuu hyvällä ulottuvuudella ja potkulla.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VET ERI1 SA VSP-VET
Erittäin miellyttävä 9½ v. narttu. Narttumainen pää, korvat saisivat olla pienemmät . Hyvä kaulan
pituus, tasainen ylälinja. Miellyttävät rungon mittasuhteet. Hyvä rinnan syvyys ja hännän kiinnitys.
Miellyttävän tiiviit tassut. Esitetään todella hyvin ja hyvässä kunnossa.

