20160529 Keuruu, Holm Marianne
FI10756/16 Goldbear´s Chavignon PEN1 KP ROP
Hyvin kauniit mittasuhteet ja vahvuus. Feminiininen pentu. Erinomainen profiili ja ilme. Hyvä
kaula. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta. Tilava, oikeamuotoinen rintakehä. Tasapainoisesti
kulmautuneet, vahvaluustoiset raajat ja hyvät käpälät. Raajakorkeutta toivon lisää. Lupaava turkki.
Liikkuu hyvin.
FI34479/15 Bernarossa Ring Of Fire JUN ERI1 SA PU2 SERT
Iso, voimakas, urosmainen, erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Voimakas kaula.
Hyvin kehittynyt eturinta. Tilava, oikeanmuotoinen rintakehä. Voimakas raajaluusto. Hyvin
kulmautunut etuosa, takaa saisi olla aavistuksen voimakkaammin. Liikkuu vaivatta yhdensuunt.
askelin, mutta taakse saisi tulla lisää potkua. Hyvä väri ja merkit.
FI15911/14 Bernarossa Omar AVO ERI1
Urosmainen, iso ja vahva, erinomaiset mittasuhteet ja voimakas luusto. Erinomainen uroksen pää.
Kauniit silmät. Suun pigmentti saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Hieman etuasentoinen
eturaaja. Koira antaa valitettavasti sekä seistessä että liikkeessä hieman lyhyen vaikutelman.
Liikkuu vaivatta. Turkki ja merkit ok.
FI5964/10 Matildan Obladii Oscar VAL ERI1 SA PU1 ROP
Suuri, voimakas, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Voimakas, hyväilmeinen uroksen pää.
Erinomainen kaula. Hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Erinomaiset raajat ja kulmaukset.
Erinomaiset tiiviit käpälät. Liikkuu hyvin kauniisti, vakaan ryhtinsä säilyttäen. Turkki ja merkit ok.
FI34482/15 Bernarossa Reason To Believe JUN ERI2
Narttumainen, 1-v, hyvät mittasuhteet. Hyvä ilme. Kuono voisi olla hivenen täyttyneempi. Hyvä
kaula. Lupaava runko. Kokoon sopiva raajaluusto. Oikea häntä. Liike saa vakiintua kaikista
suunnista tarkasteltuna.
FI29429/15 Tza Tza Tzasmine JUN ERI1
Narttumainen, erinomaiset mittasuhteet ja vahvuus. Voimakas pää. Hyvä kaula. Riittävä lapa, lyhyt
olkavarsi. Ikään sopiva rintakehä. Takaosa saisi olla voimakkaampi. Etuaskel vielä kovin jäykkä.
Sivulta liikkuu hyvin.
FI50250/14 Berntiers It´s Incredible NUO EH1
Narttumainen, oikeat mittasuhteet. Hyvä luusto. Avoimet, pyöreät silmät. Eturaajan kulmaus saisi
olla voimakkaampi ja selkä tiiviimpi. Turhan ylös kiinnittynyt häntä. Liikkuu vaivatta.
FI35561/13 Funatic In The Afterglow AVO H
3-vuotias, tilava, voimakas, matalaraajainen. Muut mittasuhteet kunnossa, Ihanailmeinen pää.
Riittävä kaula. Tilava, oikeanmuotoinen runko. Ahdas ja kovin voimaton askel takaa, kovin ahdas
takaa.
FI28003/14 Goldbear´s Yippee VAL EH1
Narttumainen, jonka toivoisin suuremmaksi ja voimakkaammaksi. Hyvä rungon pituus, mutta
raajakorkeutta toivoisin lisää. Melko voimakas otsa ja pää on kauttaaltaan kapea. Hyvä kaula.
Tilava runko. Askellus saisi olla vakaampi. Raajat ovat lievästi ulkokierteiset. Kovin liukas karva.
Löysät ranteet ja käpälät saisi olla tiiviimmät.
FI43423/03 Momandan Serafiina VET EH1
Vajaa 11-v. Tiiviissä kunnossa esiintyvä, turhan pitkän vaikutelman antava iloinen rouva. Mukava
ilmeinen, riittävän voimakas pää. Hyvä kaula. Eturinnan tulisi olla kehittyneempi ja kulmauksen
parempi. Selkä painuu sekä seistessä että liikkeessä. Hyvä raajaluusto, mutta myös takaosan
kulmaukset saisi olla voimakkaampi. Oikea karva. Hyvin pidetty veteraani.

