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FI20350/15 Soo-Soo Gallant Aragorn JUN ERI3
Hyvin rakentunut hyvin kehittynyt koira. Hyvä kaula ja selkä, hyvä rintakehä, kulmaukset.
Liikkuu hieman liian kinnerahtaasti. Hyvä turkki, väri.
FI29207/15 Vuorenpeikon Monnet JUN EH4
Olisi voinut olla hieman kehittyneempi. Hieman liian feminiininen. Hyvä pään muoto, hyvä
kaula ja selkälinja. Eturinta saisi jo olla parempi. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä
turkki ja väri.
FI29208/15 Vuorenpeikon Monopol JUN ERI1
Hyvin rakentunut, maskuliininen. Hyvin kehittynyt hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Suora
selkä, hyvin kehittynyt rintakehä. Tyypilliset liikkeet, hyvä väri ja turkki.
FI38413/15 Xantran Hooligan JUN ERI2
Hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Riittävä kaula. Suora selkä. Normaalisti
kulmautunut. Etujalkojen askellus hieman epävarmaa, hyvä turkki ja väri.
FI53196/14 Funatic Game On NUO ERI1 SA SERT PU1 ROP
Varsin hyvin rakentunut, riittävän kehittynyt. Aavistuksen pyöreä kallo, muuten hyvä pää.
Hyvä kaula ja etuosa, pitää saada vähän lisää leveyttä rintakehään. Hyvin kulmautunut.
Liikkuu hyvin, hyvä turkki ja väri.
FI49909/14 Goldbear’s ZZ Top NUO EH3
Normaalisti kehittynyt, mutta rungoltaan hieman liian pitkä. Hyvä pää ja ilme. Erittäin hyvä
kaula laskeutuu hieman liikkeessä. Riittävä rintakehä, mutta rintakehä olisi voinut olla
paremmin täyttynyt.. Normaalisti kulmautunut. Hieman liian löysä edestä, hyvä askelpituus.
Liian korkea häntä, hyvä turkki ja väri.
FI49908/14 Goldbear’s Zambuca NUO EH2
Riittävän kehittynyt, hyvät mittasuhteet, mutta kantaa häntäänsä selän päällä, mikä häiritsee
kokonaisuutta. Pää voisi olla piirteiltään hieman maskuliinisempi. Hyvä kaula, selkä.
Riittävästi kehittynyt rintakehä, hyvät kulmaukset ja liikkeet. Hyvä turkki.
FI56254/14 Teddypark’s Buster Showman NUO EH4
Voimakas, melko hyvin rakentunut. Hyvä pää ja kaula. Melko hyvä ylälinja. Normaalisti
kehittynyt kaula, hyvin kehittynyt etuosa. Ei riittävästi takakulmauksia. Löysä etuosa.
Riittävä askel. Hyvä turkki.
NO47818/13 Absolut Av Milkcreek AVO EH2
Hyvä tyyppi, mutta tarvitsee lisää leveyttä runkoon, erityisesti etuosaan. Hyvä pää ja kaula.
Riittävästi kehittynyt edestä, hyvä rinnan syvyys, tarvitsee lisää eturintaa. Hyvin kulmautunut
takaosa. Liikkuu hyvin, Hieman kuiva turkki.
FI52823/12 Chic Choix Bronx Von Zwiss AVO ERI1
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää, hyvä kaula ja etuosa. Suora selkä, hyvä rintakehä.
Normaalisti kulmautunut. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki. Olisi pitänyt olla hieman rohkeampi.
FI22724/13 Bernissimo Filippo VAL ERI1 SA PU2
Erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme, hyvä kaula. Kompakti runko,
hyvin kehittynyt. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä turkki ja väri.
FI22162/15 Alppililja Alexina JUN EH4

Riittävän kehittynyt, jonkin verran liian viisto kallo. Hyvä kaula ja selkä. Rintakehän tulisi jo
olla syvempi, Hyväksyttävät etujalkojen kulmaukset, ei riittävän kulmautunut takaa.
Takajalkojen liikkeet saisivat olla voimakkaammat. Hyvä turkki.
FI16836/15 Av Myreborg Edessa JUN H
Riittävän kehittynyt, melko hyvä pää. Saisi olla pitempi kaula. Heittää reittä ylös liikkeessä.
Liian viisto lantio ja aivan liian vähän kulmauksia takajaloissa. Ei riittävästi askelpituutta.
Hyvä turkki.
FI36339/15 Fast’s Glamour Afrodite JUN EH3
Ikäisekseen riittävän kehittynyt, mutta hänellä on hyvät mittasuhteet. Feminiininen hyvä pää,
joka saa kasvaa vähän isommaksi. Hyvä kaula, laskeutuu hieman olkapäiden takaa. Riittävän
kulmautunut edestä, saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu melko hyvin. Hyvä
turkki.
FI31974/15 Goldbear’s Angelina Jolie JUN ERI1
Normaalisti kehittynyt, feminiininen, jolla hyvät mittasuhteet. Vielä hiukan kapea kallo,
muuten hyvä pää. Hyvä kaula ja etuosa, hyvä selkä ja rintakehä. Oikein kulmautunut. Liikkuu
hyvin, mutta vielä hiukan löysästi edestä. Hyvä turkki.
FI29212/15 Vuorenpeikon Mailly JUN ERI2
Hyvärakenteinen ikäisekseen. Oikeat mittasuhteet. Feminiininen, oikein hyvä pää, hyvä kaula
ja selkälinja. Hyvin muodostunut rintakehä. Oikein kulmautunut. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki
ja väri.
FI13368/14 Kastetassun Evelyn AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP
Erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet. Feminiininen hyvä pää. Hyvä kaula ja selkälinja.
Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin, mutta hivenen ahtaasti takaa. Hyvä turkki.
FI18851/13 Xantran Enchanting Elisabeth AVO ERI2
Erittäin hyvä tyyppi, riittävän kehittynyt, mutta saisi olla hieman leveämpi ja tayttyneempi ?
Hyvä rinnan syvyys. Normaalisti kulmautunut. Hieman löysä edestä, muuten hyvät liikkeet.
Hyvä turkki ja väri

