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FI51339/15 Swissdreams Chewbacca PEN1 KP VSP-pentu
8kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori mies, jolla selkeä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet.
Hyvänmallinen pennun pää. Purenta ok. Kauniit silmät. Ikään riittävä eturinta. Hyvä rintakehän
muoto ja raajaluusto. Hyvin kulmautunut edestä, niukemmin takaa. Kauniit käpälät ja kannukset.
Hyvät värit. Sujuva pennun liikunta.
FI56241/15 Jaarlin California Calling PEN1 KP ROP-pentu
7kk täyttänyt, kauniisti kehittynyt, sopivan voimakas neiti, jolla hyvät mittasuhteet. Kauniit linjat.
Kaunisilmeinen pää. Purenta ok. Riittävän voimakas pigmentti. Hyvä eturinta. Lupaava raajaluusto.
Oikea rintakehän muoto. Hieman pitkä lanne. Erinomaiset käpälät. Lupaava, tehokas liikunta.
Ystävällinen käytös. Hyvät värit. Hyvin kulmautunut ja tasapainoisesti kehittynyt.
FI16295/16 Lora Van St-Niklas PEN2
8kk. Hyvän kokoinen, tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa oleva narttupentu. Hyvät mittasuhteet.
Vielä melko kapealinjainen pää. Keskiruskeat silmät. Purenta ok. Pigmentti voisi olla
voimakkaampi. Hyvä eturinta. Oikea rungon muoto. Hieman pitkä lanne. Tasapainoisesti
kulmautunut. Hyvät käpälät. Kokoon sopiva raajaluusto. Vielä melko löysä pennun liikunta.
Ystävällinen käytös.
FI27375/15 Swissdreams Boba Fett JUN EH1
1v. Erittäin hyväntyyppinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt junior. Selkeä sukupuolileima. Hyvä
kallo. Voimakas otsapenger. Hyvän muotoinen kuono joka voisi olla hieman pidempi. Kauniit
silmät. Riittävän voimakas pigmentti. Purenta ok. Kaula voisi olla hieman pidempi. Ikäisekseen
hyvä eturinta. Voimakas, hieman lyhyt rintakehä. Kokoon sopiva raajaluusto. Tasapainoiset,
hieman niukat kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin kun haluaa. Liike saa vielä tiivistyä
kehityksen myötä. Ystävällinen käytös. Hyvät värit.
FI43592/14 Riccarron Simzalabim NUO EH1
1,5v. Erittäin hyväntyyppinen nuori mies. Selkeä sukupuolileima. Oikea koko. Tässä
kehitysvaiheessa pää jää hieman pieneksi suhteessa koiran muuhun kokoon. Kauniit tummat silmät.
Purenta ok. Riittävän voimakas pigmentti. Hyvä eturinta. Melko niukat, mutta tasapainoiset
kulmaukset. Erittäin hyvä raajaluusto. Hieman ulkokierteiset eturaajat. Oikea rungon muoto.
Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Tippuu liikkeessä edestä alas. Hyvä sivuaskel, johon saa tulla
enemmän tehoa. Hyvät värit. Ystävällinen käytös.
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 VSP
4v. Erinomainen tyyppi. Oikea koko, mittasuhteet sekä sukupuolileima. Hyvä kallo ja otsapenger
sekä pään pituus. Kuono voisi olla paremmin täyttynyt silmien alta. Ok purenta. Hyvä pigmentti.
Hieman löysää alahuulissa. Erinomainen eturinta ja raajaluusto. Oikea rintakehän muoto. Hyvä
leveä takaosa. Hieman niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Erinomaiset tiiviit käpälät.
Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten erittäin hyvin. Hyvät värit. Tänään hieman niukka, mutta
oikeanlaatuinen karvapeite. Rauhallinen käytös. Koira esitetään erinomaisessa lihaskunnossa. Kiitos
omistajalle.
FI43069/14 Alpweiden Änd I’m Jackpot NUO EH1
1,5v. Varsin hyväntyyppinen pieni narttu, jolle toivoisin hieman lisää raajakorkeutta. Selkeä
sukupuolileima. Hyvän mallinen feminiininen pää. Kaunis ilme. Purenta ok. Riittävän voimakas
pigmentti. Hyvä eturinta. Kokoon riittävä raajaluusto. Hyvät käpälät. Olkavarsi voisi olla hieman
viistompi. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä voimakas luusto. Hieman jyrkkä lantio, sitä myötä
alaskiinnittynyt häntä. Liike hakee vielä oikeaa tasapainoa, mutta sopiva teho löytyy jo.
Ystävällinen käytös. Hyvät värit.
FI35561/13 Funatic In the Afterglow AVO EH2
Reilu 3v. Pienikokoinen. Sopivan voimakas, mutta hieman Matalan kokonaiskuvan antava narttu.
Selkeä sukupuolileima. Hyvänmallinen nartun pää. Kauniit keskiruskeat silmät. Toivoisin selkeän

voimakkaan pigmentin. Purenta ok. Hyvä eturinta. Hieman etuasentoinen etuosa. Hyvä voimakas
runko. Oikein kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin joka suunnasta, mutta kääntää etutassuja sisään.
Hyvä karvan laatu. Ystävällinen käytös.
FI14241/13 Luminara Vom Ruederthal AVO EH1
5v. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeankokoinen, feminiininen narttu. Hyvä mittainen, kapealinjainen
pää. Keskiruskeat silmät. Silmänympäryspigmentti voisi olla voimakkaampi, samoin huuli ja kirsu.
Purenta ok. Alaetuhampaat kuluneet. Turhan niukka eturinta. Voimakas runko. Kokoon sopiva
raajaluusto. Hieman niukasti, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu ahtaasti takaa, hyvin sivusta ja
edestä. Oikea karvanlaatu. Ystävällinen käytös.
FI51625/12 Ridon Hennet Norah Jones VAL ERI1 SA PN1 ROP
Lähes 4v. Erinomaista tyyppiä. Hyvillä mittasuhteilla. Oikea koko. Sopivan voimakas. Selkeästi
voimakas valionarttu. Kaunisilmeinen nartun pää. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Hyvä pään
muoto. Purenta ok. Kauniit silmät. Hyvä pigmentti. Riittävä eturinta. Hyvä rintakehä. Kokoon
sopiva raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Kauniit värit. Erinomaiset liikkeet. Rauhallinen
käytös.

