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FI46573/15 Bernoban Ainutoikea PEN1 KP ROP
Mittasuhteiltaan hyvä narttupentu, jolla sopiva raajaluusto. Nyt jo tilava runko. Erittäin hyvä pään
muoto. Vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hieman lyhyt kaula. Tasapainoisesti kulmautunut edestä
ja takaa. Vaivattomat liikkeet. Hyvä häntä. Kaunis väritys.
LSVKBS1760/15 Agros Lobis Salvador Carnival Lukas JUN EH1
Erinomaista tyyppiä oleva junioriuros. Tilava runko ja hyvä rungon pituus. Vahva uroksen pää,
jossa hyvät silmät ja korvat. Hyvä otsapenger. Hyvä kuonon ja kallon suhde. Sopiva eturinta.
Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Hyvä kaula. Vaivattomat liikkeet. Hyvä häntä. Runsas
karvapeite, joka hieman välivaiheessa. Ylälinja saisi olla tiiviimpi liikkeessä.
FI43934/14 Vuorenpeikon Leopold NUO ERI1
Erinomaista tyyppiä oleva nuori uros. Sopiva rungon pituus. Erinomainen raajaluusto. Vahva
uroksen pää. Hyvä otsapenger. SIlmät voisivat olla astetta tummemmat. Kaunis pään profiili. Hyvin
kulmautunut edestä, melko voimakkaasti takaa. Hyvä eturinta. Tilava runko. Leveä reisi. Kantaa
hyvin häntäänsä. Iän mukainen karvapeite.
RKF2683346 Dyourbahler Klab Markiz De Riskal AVO EVA
Mittasuhteiltaan erinomainen vahva uros jolla tilava runko ja hyvä ylälinja. Vahva raajaluusto.
Voimakas eturinta ja syvä rintakehä. Vahva pää. Hieman loiva otsapenger. Hyvät silmät ja korvat.
Hyvä kaula. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Valitettavasti ontuu vasenta eturaajaa ja
liikkeitä ei voi täysin arvostella.
FI35559/13 Funatic In Like Flynn AVO EH2
Keskivahva uros, joka voisi olla hieman lyhyempi lantiosta. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä pään muoto
ja profiili. Vaaleat silmät ja alaluomet saisi olla tiiviimmät. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti
kulmautunut edestä ja takaa. Hieman lyhyt etuaskel. Miellyttävä käytös.
FI16514/14 Hevelius Astrum Felix AVO ERI1 SA PU2 SERT
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Vahva hyvänmallinen pää. Silmät
voisivat olla astetta tummemmat, muuten hyvin kaunis lämmin ilme. Normaalisti kulmautunut
edestä ja hyvä eturinta. Voimakkaammin kulmautunut takaa, liikkeet kuitenkin tasapainossa. Hyvä
väritys.
FI48392/12 Lucas Van´t Pachthof AVO H
Erittäin tilavarunkoinen, hyvin vahvaluustoinen uros, jolla lyhyehkö mutta runsas karvapeite.
Riittävästi kulmautunut edestä. Syvä rintakehä. Hieman lyhyt ja kömpelö kaula. Hyvin vahva
uroksen pää, jossa riittävä otsapenger. Huulet saisi olla tiiviimmät. Tänään kovin raskaat ja hieman
kömpelöt liikkeet, mikä pudottaa yhden palkintosijan. Kuumuus vaivaa.
FI20873/13 Bernoban Supermarket VAL ERI1 SA PU1 VSP
Erinomaista tyyppiä oleva hyvin kaunis uros. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Vahva uroksen
pää. Erinomainen otsapenger. Hyvä vankka kuono. Hyvät silmät ja korvat. Ja kaunis ystävällinen
ilme. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erittäin hyvin.
FI59694/10 Matildan Obladii Oscar VAL ERI2 SA PU3
Tyypiltään erinomainen uros. Hyvä ylälinja. Lanne voisi olla hieman lyhyempi. Vahva pää. Sopiva
otsapenger. Tiiviit huulet ja hyvä alaleuka. Hyvä rungon tilavuus ja syvyys. Erittäin hyvät sivut
liikkeet. Takaa hieman kapeat. Lyhyehkö karvapeite. Kaunis väritys.
FI43881/15 Blue Awey´s Arctic Ariel JUN EH4
9 kk. Hyvin feminiininen juniori, jolla sopiva rungon pituus. Keskivahva luusto. Normaalit
kulmaukset edessä ja takana. Pää vielä kovin kapea. Hyvät silmät ja korvat. Riittävä otsapenger.
Kuonon tyvi voisi olla täyteläisempi. Hyvä huulipigmentti. Vaivattomat liikkeet, joissa vielä
iänmukaista löysyyttä. Mukava käytös.
JR71664BPP Florida Fowler´s Land JUN ERI1 SA
Erinomaista tyyppiä oleva juniorinarttu. Nyt jo tilava runko ja hyvä raajaluusto ja oikeat
mittasuhteet rungossa. Hyvä pää ja ilme. Huulipigmentti voisi olla hieman tummempi. Normaalisti
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät käpälät ja häntä. Liikkuu hyvin.

FI20352/15 Soo-Soo Generous Arwen JUN EH3
Mittasuhteiltaan hyvä juniorinarttu, jolla kaunis väritys. Pää vielä hieman kapea. Hyvä otsapenger.
Kapea alaleuka. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Jyrkkä lantio. Seisoo ja
liikkuu mielellään takaraajat rungon alla. Hyvä etuaskel. Mukava käytös.
FI29429/15 TzaTza Tzasmine JUN ERI2
Erinomaista tyyppiä oleva juniorinarttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Vahva raajaluusto. Tänään
kovin lyhyessä turkissa. Vahva, mutta feminiininen pää. Riittävä otsapenger. Hyvät silmät ja korvat.
Tasapainoiset liikkeet. Hyvin kannettu riittävän pitkä häntä. Hyvä väritys.
FI16344/16 Alpine Joy Shakira NUO ERI2 SA PN4
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla riittävä raajakorkeus ja hyvä rungon pituus. Hyvä ylälinja.
Keskivahva raajaluusto. Tilava runko. Hyvänmallinen pää. Silmät voisivat olla astetta tummemmat.
Hyvä pään profiili. Hyvä kaula. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu erittäin hyvin.
FI48593/14 Alpweiden Öhm I´m Golden NUO H
Hyvänkokoinen, tänään turhan vaatimattomassa turkissa esitetty nuori narttu. Hyvä rungon pituus ja
ylälinja. Etuasentoinen lapa ja lyhyt olkavarsi. Puutteellinen eturinta. Riittävästi kulmautunut takaa.
Feminiininen pää, hyvät korvat. Kaunis väritys. Sisäkierteiset kyynärpäät ja etuosan rakenne
vaikeuttavat etuliikkeitä, jotka sidotut ja kauhovat. Mukava käytös.
FI31594/14 Bernissimo Gianda NUO EH4
Mittasuhteiltaan hyvä. Hyvin tilavarunkoinen nuori narttu, jolla voisi olla pidempi kaula. Lyhyehkö
karvapeite ja kaunis väritys. Hyvät pään linjat. Hyvät silmät ja korvat. Syvä rintakehä. Löysyyttä
kyynärpäissä mikä näkyy liikkeissä. Liikkeet saavat vielä tasapainottua.
FI51648/14 Bernoban Ah Rento Regina NUO ERI1 SA PN2 SERT
Erinomaista tyyppiä oleva nuori narttu, jolla sopiva rungon pituus ja kauniit rungon ääriviivat.
Keskivahva raajaluusto. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Hyvä häntä. Muuten hyvässä
päässä saisi olla voimakkaampi otsapenger. Hyvät silmät ja korvat. Ryhdikäs kaula. Liikkuu hyvin.
FI53483/14 Merry Mistel´s Vlan NUO EH3
Keskivahva hyvin feminiininen nuori narttu. Sopiva rungon pituus. Toivoisin vähän lisää
raajakorkeutta. Hyvät pään linjat. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvät korvat. Normaalisti
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä häntä. Matalaraajaisuus korostuu liikkeessä. Hyvin kaunis
väritys. Liikkuu hyvin.
FI17616/14 Swissdream Ahsoka AVO ERI1 SA PN3 VASERT
Tyypiltään erinomainen 2-vuotias. Hyvät rungon mittasuhteet ja kauniit ääriviivat. Kokoon sopiva
raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät pään linjat ja ilme. Reippaat
vaivattomat liikkeet. Mukava käytös.
FI35613/14 Wgf Black Rockit Aruba Abbey AVO EH3
Turhan pitkärunkoinen vielä nuori narttu. Kokoon nähden riittävä raajaluusto. Riittävä rungon
syvyys ja eturinta. Ylälinja saisi olla tiiviimpi. Hieman kapealinjainen pää. Sopiva otsapenger.
Hyvät korvat. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Liikkuu sujuvasti, mutta liikkeet kaipaavat
kovasti tehoa. Kaunis väritys. Liikkuu hyvin.
FI18848/13 Xantran Effulgent Eleonora AVO ERI2
Tasapainoinen vahva 3-vuotias, joka voisi kauttaaltaan olla tiiviimpi. Hyvät pään linjat ja ilme.
Normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erittäin hyvin. Selkä saisi olla liikkeessä tiiviimpi.
Mukava käytös.
FI16948/13 Bernoban Lumia VAL ERI1 SA PN1 ROP
Tyypiltään erinomainen hyvin kaunis narttu. Oikeat mittasuhteet ja kauniit ääriviivat. Hyvä pään
profiili. Kaunis ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kauniit käpälät ja hyvä häntä. Erinomaiset
liikkeet.
FI35556/13 Funatic In Lust We Trust VAL ERI2 SA
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja kokoon sopiva luusto. Vankka
mutta feminiininen pää, jossa voimakas otsapenger. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu
hyvin.
FI32581/11 Lipasun Moonshine VAL ERI3

Tilavarunkoinen narttu, jolla kokoon sopiva raajaluusto. Lanne voisi olla hieman lyhyempi. Hyvä
ylälinja. Riittävän vankka pää, jossa loiva otsapenger. Hyvät korvat. Hieman pyöreät silmät.
Liikkuu hyvin.
FIN41548/05 Momandan Serafiina VET ERI1 SA VET-ROP
Erinomaista tyyppiä oleva 10-vuotias joka esitetään hienossa kunnossa. Hyvät rungon mittasuhteet
ja raajaluusto. Erinomainen tasapaino. Kaunisilmeinen pää. Hyvä kaula. Liikkuu erittäin hyvin,
paremmin kuin moni nuorempi tänään.

