20160508 Salo R, LEONARD MICHAEL
53632/15 Funatic Fun For Your Life PEN1 KP ROP-pentu
Erittäin kaunis narttu. Pidän hänen tyypistään, koostaan ja ulkomuodostaan. Erittäin tasapainoinen
runko joka ei ole liian pitkä. Oikeanmuotoinen pää. Erittäin tyypillinen ilme. Erittäin vakaa
liikkeissään ja upea draivi takana. Ole tarkkana temperamentin kanssa, tarvitsee lisää
kehätottumusta!
16295/16 Lora Van St-Niklas PEN2 KP
Tässä vaiheessa runko on kasvamassa, mutta ei vielä täysissä mittasuhteissa, tällä rodulla kasvu
kestää. Hyvä temperamentti ja iloinen kehäkäytös. Päässä saisi olla mielestäni enemmän leveyttä
korvien välissä ja ylälinja saisi olla voimakkaampi. Etuosa saisi olla voimakkaampi.
11409/15 Albern Unilaulu JUN H
Kehitysvaiheessa jossa runko on tuloillaan. Vahva pää. Hyvä kallon leveys. Oikeanmallinen kuonoosa. Todistus puuttuvasta hampaasta. Hyvä raajakorkeus sekä selän pituus. Hyvä luusto. Ollakseni
kriittinen, hän liikkuu melko ahtaasti takaa, mutta valitettavasti edestä vielä heikommin.
36341/15 Fast’s Glamour Aladdin JUN EH3
Ihana luonne. Korrekti luusto. Korrekti raajakorkeus. Korrekti purenta. Hyvän väriset silmät.
Ollakseni kriittinen toivoisin vahvemman pään jossa enemmän leveyttä. Kaula saisi olla vahvempi.
Etuliikkeet hyvät, mutta en pidä takaliikkeistä. Ylälinja saisi olla parempi.
43783/15 Mettänpeikon Le Genda Aarinen JUN ERI1 SA PU2 SERT
Erittäin valmis ikäisekseen. Kauniissa kunnossa. Tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen joka puolelta.
Vahva pää jossa oikea tyyppi ja muoto ja erittäin hyvä ilme. Hyvänmittainen kaula. Liikkuu erittäin
hyvin edestä ja takaa. Mielestäni ylälinja saisi olla vahvempi.
56255/14 Teddypark’s Badding Showman JUN ERI2
Korrekti luusto. Rinnan tulee kehittyä iän myötä. Hyvä selän pituus. Hyvä silmien väri. Korrekti
purenta. Tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen. Ollakseni kriittinen toivoisin lisää raajakorkeutta.
Myös ylälinja saisi olla vahvempi. Takaliikkeissä saisi olla enemmän potkua. Korkea hännänkanto.
55085/14 Bernirannan Commander Casimiro NUO ERI1 SA PU4 VASERT
Kaikenkaikkiaan hyviä ominaisuuksia ja hyvä rotutyyppi. Tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen joka
puolelta. Hyvin tasapainoinen pää jossa oikea muoto ja tyyppi. Korrekti luusto. Liikkuu hieman
ahtaasti takaa. Hyvä etuliike. Haluaisin vahvemman ylälinjan.
49909/14 Goldbear’s ZZ Top NUO EH3
Erittäin hyvässä kunnossa esitetty. Vahva pää. Hyvä kallon leveys. Kuono-osassa oikeat
mittasuhteet ja hyväilmeinen pää. Korrekti luusto. Ollakseni kriittinen, en pidä hännänkannosta.
Ylälinja saisi olla voimakkaampi. Ole tarkkana luonteen kanssa, tänään ei rodulle tyypillinen.
49908/14 Goldbear’s Zambuca NUO EH2
Ihana luonne ja erinomainen esiintyjä. Korrekti pää. Kuono-osassa hyvät mittasuhteet. Korrekti
luusto. Korrekti selän pituus. En välitä korkeasta hännänkannosta joka vaikuttaa ulkomuotoon.
Hieman ahdas takaa ja kyynärpäät saisi olla tiiviimmät.
52823/12 Chic Choix Bronx Von Zwiss AVO ERI1 SA
Vahva ja maskuliininen jolla erinomainen luusto. Hyvä selkä. Vahva pää ja hyvä leveys. Hyvin
esitetty. Ollakseni kriittinen, alahampaat ovat melko kuluneet. Ylälinja saisi olla vahvempi.
Toivoisin lisää draivia takaliikkeisiin ja kinner saisi olla parempi. Liikkuu hyvin edestä.
44348/12 Fridkullas Ännu Än Triumph AVO ERI2
Erittäin hyvässä kunnossa esitetty. Vahva pää jossa oikeat mittasuhteet. Hyvä kallon leveys. Kuonoosassa oikeat mittasuhteet. Hyvä luusto. Ollakseni kriittinen, uroskoiraksi saisi olla raajakkaampi ja
kaula saisi olla voimakkaampi. Erinomaiset takaliikkeet, edestä saisi olla parempi.
44350/12 Fridkullas Äntligen Än Ädelsten AVO ERI3

Erittäin hyvä pää jossa oikeat mittasuhteet ja tyypillinen ilme. Hyvän väriset silmät. Korrekti
purenta. Hyvä luusto. Oikeantyyppinen turkki. Erittäin hyvin esitetty. Ollakseni kriittinen, toivoisin
lisää raajakorkeutta ja vahvemman kaulan. Liikkuu hyvin takaa, mutta edestä saisi olla parempi.
31299/14 Pyytivaaran Aarre AVO EH
Kaikenkaikkiaan hyviä ominaisuuksia ja oikea rotutyyppi. Kuitenkin saisi olla lisää raajakorkeutta
ja tasapainoa sekä kaula saisi olla voimakkaampi. Hyvä tasapainoinen pää ja hyvä ilme. Hyvä
luusto. Hyvä draivi takaliikkeissä, mutta valitettavasti liian leveä edestä. Liian korkea häntä.
46442/13 Vuorenpeikon Ice Cream AVO EH4
Erittäin hyvässä kunnossa esitetty. Vahva ja maskuliininen jolla hyvä luusto. Syvä rinta, runko
hyvin kehittynyt. Korrektin muotoinen pää, mutta pitää korviaan liian takana jolloin pää näyttää
pyöreältä. Ylälinja saisi olla parempi. Takaliikkeet saisivat olla vakaammat. Hyvät etuliikkeet,
hännänkanto liian korkea joka häiritsee kokonaiskuvaa.
19660/13 Alpigiano Juvel Jörgen VAL EH3
Kauniissa kunnossa. Erinomainen turkki. Vahva, maskuliininen ja erinomainen luusto. Erittäin
vahva pää jossa tyypillinen ilme. Myös vahva kaula. Valitettavasti en pidä liikkeistä, takaa aivan
liian ahdas ja edestä leveä.
22724/13 Bernissimo Filippo VAL ERI1 SA PU1 ROP
Kaikenkaikkiaan hyviä ominaisuuksia ja hyvä rotutyyppi. Superkunnossa ja erittäin hyvin esitetty.
Erittäin tasapainoinen pää jossa oikea muoto ja koko ja hyvä ilme. Haluaisin lisää raajakorkeutta ja
enemmän kaulaa.
19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI2 SA PU3
Kauniissa kunnossa ja hyvin esitetty. Vahva, voimakas pää. Erinomainen luusto. Hyvä
raajakorkeus. Vahva kaula. Korrekti kaula. Ollakseni kriittinen, liikkuu ahtaasti takaa ja edestä saisi
olla vahvempi. Minulle hännänkanto on liian korkea.
36339/15 Fast’s Glamour Afrodite JUN ERI1 SA
Erittäin kaunis ja feminiininen. Tarvitsee vain aikaa kehittyäkseen kaiken kaikkiaan, mutta pidän
hänen ulkomuodostaan. Rungossa oikeat mittasuhteet ja hyvä raajakorkeus sekä selkä. Korrekti pää
jossa hyvä ilme. Takaliikkeissä saisi olla lisää draivia. Etuosa saisi olla vahvempi.
44141/15 Hexa-Han Gia JUN EH4
Vielä erittäin pentumainen. Tulee kehittyä joka puolelta. Tällä hetkellä pää näyttää liian pieneltä
runkoon nähden ja haluaisin leveämmän kallon. Kuono liian kapea. Ylälinja saisi olla
voimakkaampi. Etuliikkeet saisi olla voimakkaammat.
27376/15 Swissdreams Beru JUN ERI2
Hyvä rotutyyppi. Erittäin feminiininen. Tarvitsee vain aikaa kehittyäkseen. Oikeanmallinen pää
jossa hyvä ilme. Ollakseni kriittinen, toivoisin lisää raajakorkeutta ja voimakkuutta. Hännänkanto
ok, mutta kuitenkin aavistuksen korkea. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Silmät saisi olla
tummemmat.
56263/14 Teddypark’s Bea Geisha JUN ERI3
Kauniissa kunnossa. Erinomainen turkki myös laadultaan. Erittäin feminiininen. Korrektin
muotoinen pää. Hyvä luusto. Tasapainoinen runko jossa hyvä selän pituus ja raajakorkeus. Hyvät
takaliikkeet. Liikkuu hyvin myös edestä. En pidä hännänkannosta ja ylälinja saisi olla
voimakkaampi.
47809/14 Hexa-Han Fairytale NUO EH1
Hyvä temperamentti ja iloinen kehäkäytös. Korrektin muotoinen pää. Kuono-osassa hyvät
mittasuhteet. Hyvä luusto. Korrekti kaula. Ollakseni kriittinen, ylälinja antaa periksi ja hännänkanto
on liian korkea. Liikkeiden tulee vakiintua.
14241/13 Luminara Vom Ruederthal AVO ERI1 SA PN3 SERT
Erittäin kaunis ja feminiininen. Hyvänmuotoiset silmät. Hyvin tasapainoinen runko jossa oikea
raajakorkeus. Erinomainen luusto. Vahva kaula. Hyvin kehittynyt rinta. Ollakseni kriittinen, kallo
saisi olla leveämpi ja liikkuu ahtaasti takaa. Hyvät etuliikkeet.

17615/14 Swissdreams Amidala AVO H
Näin koiran ilmeestä ettei halua minun koskevan häneen. Tämä ei ole rodulle tyypillistä käytöstä.
Hännänkanto on myös aivan liian korkea joka vaikuttaa ulkomuotoon. Liikkuu ahtaasti takaa ja en
pidä etuliikkeistä. Hyvä malli. Hyvä luusto. Kauniissa kunnossa.
29537/14 Vuorenpeikon Josephine AVO ERI3
Kaiken kaikkiaan kaunis ja hyvä rotutyyppi. Hyvä koko ja ulkomuoto. Erinomainen luusto.
Korrektin mallinen pää. Hyvä ilme. Hyvä raajakorkeus. Ylälinja saisi olla voimakkaampi liikkeessä
ja etuliikkeet paremmat.
18851/13 Xantran Enchanting Elisabeth AVO ERI2 SA PN4 VASERT
Erinomaiset liikkeet niin edessä kuin takana, myös takapotku. Erittäin kauniissa kunnossa ja erittäin
hyvin esitetty. Korrekti luusto. Erinomainen runko. Hyvä, syvä rinta. Vahva kaula. Hyvä ylälinja.
Kallo saisi olla leveämpi myös kuonosta.
49003/10 Funatic Now I’m Stepping Out VAL ERI2 SA PN2
Ihastuttava rotutyyppi. Kaunis liikkuja jolla erinomainen draivi takaliikkeissä. Vahvat lavat ja
erinomainen etuaskel. Erittäin hyvässä kunnossa. Kaunis turkki. Erinomainen runko. Ollakseni
kriittinen, kallo saisi olla leveämpi ja silmät ovat korkealla.
51625/12 Ridon Hennet Norah Jones VAL ERI1 SA PN1 VSP
Huippukunnossa. Erinomainen rotutyyppi. Erinomainen tasapaino ja raajakorkeus. Kaunis
oikeanmallinen pää jossa kaunis ilme. Vakaa ylälinja liikkeessä. Edestä kyynärpäät saisi olla
tiiviimmät.

