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FI55081/14 Bernirannan Champion Caius-Cain JUN EH2
Melko hyväntyyppinen nuori mies jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää. Oikea purenta.
Tummat silmät. Hyvä kaula. Ylälinja ei aivan korrekti, selkä elää liikkeessä. Saisi olla kulmautunut
paremmin sekä edestä että takaa. tarvitsee aikaa.
FI55083/14 Bernirannan Cheek JUN EH3
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori mies jolla erinomainen luuston vahvuus. Hyvä pää,
oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä. Ikäisekseen riittävä rinnan syvyys. Lyhyt pysty
lantio. Liikkuu takaa hieman ahtaasti, edestä vielä vallattomasti.
FI55085/14 Bernirannan Commander Casimiro JUN ERI1
Hyväntyyppinen riittävän luuston omaava uros jolla melko hyvä pään. Oikea purenta. Hieman
löysät luomet. Hyvä kaula ja ylälinja. Voisi olla kulmautunut edestä paremmin. Kauniit käpälät.
Rungon tulee vielä täyttyä. Sujuvat sivuliikkeet.
FI52669/13 Bernirannan Benny NUO ERI1
Selvän sukupuolileiman omaava nuori mies jolla voimakas pää. Oikea purenta. Hieman löysät
luomet. Hyvä luuston vahvuus. saisi olla kulmautunut edestä paremmin. Rinnan syvyys riittävä.
Ylälinja ei liikkeessä korrekti, elää voimakkaasti liikkeessä. Leveä reisi. Sujuva sivuliike.
FI43764/13 Cabonetton Bel Paese AVO ERI3
Hyvän tyyppinen uros jolla hyvä pää, oikea purenta. Hieman vaaleat silmät. Erinomainen
rintakehän muoto ja syvyys. Pitkähkö lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset. Selkä elää liikkeessä.
Sujuvat sivuliikkeet. Ylpeilee liikkeessä hännällään.
FI51482/09 Life Spring’s Peacemaker AVO EH4
Matalaraajaiselta vaikuttava uros jolla melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvät pään linjat. Hyvä
kaula ja seistessä ylälinja. Hieman lyhyt pysty lantio. Pehmeät ranteet. Selkä elää liikkeessä. Sujuva
sivuliike.
FI37507/13 Maroussia Umbria Jazz AVO ERI2
Kookas vanhaluustoinen selvän sukupuolileiman omaava uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta.
Tummat silmät. Hyvät rungon mittasuhteet. Voisi olla kulmautunut edestä paremmin. Rinnan
syvyys riittävä. Liikkuu edestä vallattomasti, takaa kinnerahtaasti. Sivuttaisliike sujuvaa. Ylpeilee
liikkeessä hännällään. Hyvä karvan laatu.
FI47246/13 White Coastel Leo AVO ERI1 SA PU1 SERT VSP
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros jolla erinomainen luuston vahvuus. Kokoon nähden
hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Seistessä erinomainen ylälinja. Hyvä rintakehän muoto ja syvyys.
Hieman Luisu lantio. Tasapainoiset kulmaukset. Sujuvat sivuliikkeet. Koira ylpeilee liikkeessä
hännällään. Hyvä karvanlaatu. Esiintyy ja esitetään hyvin.
FI55088/14 Bernirannan Ciia-Chasity JUN EH1
Kevyt luustoinen mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla oikea purenta. Tummat silmät. saisi
olla kulmautunut edestä paremmin, takaa riittävästi. Rinnan syvyys ja kaarevuus ei vielä riittävä.
Lyhyt lantio. Koira liikkuu vallattomasti, kapeasti takaa. Rungon tulee vielä täyttyä.
FI48303/14 Black Magic Von Romanshof JUN H
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla hyvä kaula ja ylälinja seistessä. Oikea purenta.
Pitkä kuono, kallo voisi olla täyteläisempi, otsapenger näkyvämpi. Tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu vallattomasti edestä, sivuliike sujuvaa. Erinomainen turkinlaatu. Silmien alla saisi olla
enemmän tavaraa, kuono voisi olla täyteläisempi, näistä johtuen vieras ilme.
FI56359/14 Mustetassun Ainokainen JUN EH2
Vielä kovin ilmavalta vaikuttava nuori nainen, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Selvä sukupuolileima.
Hieman kevyt alaleuka. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen. Tasapainoiset kulmaukset. Ylälinja
ei aivan korrekti. Esitetään tänään kevyessä kunnossa. Rungon tulee täyttyä. Kinnerkulma voisi
parempi. Liikkuu edestä vallattomasti, takaa kinnerahtaasti.

FI13494/14 Sonza’s Beginner’s Luck NUO EH1
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Hieman pitkäkuonoinen pää, oikea purenta. Silmien
alla saisi olla enemmän tavaraa. Kaunis punainen väri. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman luisu lantio.
Hyvä rintakehän kaarevuus. Edestä hieman löysät kyynärät. Sujuva sivuttaisliike. Hyvä turkinlaatu.
FI17613/14 Swissdreams Aayla NUO EH2
Rungon mittasuhteilta sopusuhtainen narttu. Melko hyvä pää, oikea purenta. Seistessä hyvä kaula ja
ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Rinnan syvyys ei riittävä. Hyvä joskin niukka karvanlaatu.
Liikkuu edestä löysin kyynärpäin, liikkeessä ylpeä hännästään.
FI50550/12 Eoszline Shakira AVO ERI1 SA PN3 VASERT
Hyväntyyppinen vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja ja
eturinta. Kaareva rintakehä. Hyvät kulmaukset. Sujuvat sivuliikkeet, kinnerahtaat takaa.
FI49864/11 Fearless Heart Cimberly AVO EH4
Melko hyväntyyppinen selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla hyvä pää. Tummat silmät.
Oikea purenta. Kaareva rintakehä. Hyvä rinnan syvyys. Ylälinja ei aivan korrekti. Liikkuu leveästi
edestä. Sivuliike sujuvaa. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Selkä elää
liikkeessä.
FI37505/13 Maroussia Unique Prinzessa AVO ERI3
Melko hyväntyyppinen hieman pitkärunkoiselta vaikuttava narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea
purenta. Pitkähkö lanneosa. Riittävä rintakehän syvyys ja kaarevuus. Liikkuu edestä löysin
kyynärpäin. Selkä elää liikkeessä. Voimakkaat takakulmaukset, edestä voisi olla paremmat. Liikkuu
takaa hieman kinnerahtaasti.
FI36502/11 Zweierteam Tomentella AVO ERI2
Vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Saisi olla
kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Kaareva rintakehä, jonka pituus ei riittävä. Hieman
lyhyt olkavarsi. Liikkuu edestä, takaa ahtaasti, selkä elää liikkeessä. Kantaa häntäänsä erinomaisesti
liikkeessä.
FI51625/12 Ridon Hennet Norah Jones VAL ERI1 SA PN1 ROP
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyväluuston vahvuus. Kaunis pää. Oikea purenta. Tummat
silmät. Hyvä ylälinja. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin. Kauniit käpälät. Sujuvat liikkeet.
FIN50881/07 Gunhild Vorn Gipfelfeuer VET ERI1 SA PN2 SERT VET-ROP
Hyväntyyppinen vahvaluustoinen narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä
rintakehän muoto ja syvyys. Sujuvat sivuliikkeet, edestä hieman löysin kyynärpäin. Hyvä
turkinlaatu.
FIN39881/07 Kultakuumeen Brita VET EH2
Vahvaluustoinen melko hyväntyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta. Turhan vaaleat
silmät. Saisi olla kulmautunut edestä paremmin. Seistessä hyvä ylälinja. Liikkeessä putoaa eteen.
Liikkuu leveästi edestä. Erinomainen luonne.

