20160618 Rovaniemi KV, STANTON PAUL
FI54220/15 Bernbear's Baloo PEN2
Erinomainen koko, hyvä tasapaino. Erittäin hyvä ilme. Erinomaiset silmät. Kallon pitää kehittyä
paljon. Vahva kaula. Hyvä luusto ja jalat. Melko hyvät kulmaukset. Hyvä runko ikäisekseen.
Tänään hyvin ujo. Vaikea nähdä liikkeet ja ylälinja. Hyvät värimerkit, erittäin hyvä turkki ja väritys.
Lupaava.
FI11913/16 Cheerful Black Don't Worry Be Happy PEN1 KP ROP PEN
Keskikokoinen. Erinomainen tasapaino, melko hyvä pään muoto. Hieman feminiininen ilme.
Erinomainen kaula. Vahva ylälinja. Keskivahva luusto. Hyvät jalat. Erittäin hyvät takakulmaukset.
Hieman matalat raajat ikäisekseen. Hyvät sivuliikkeet. Erinomainen turkki. Mahtava luonne.
Erittäin lupaava.
FI43311/15 Bicculammukan Goldenboy JUN ERI2
Keskikokoinen. Erittäin hyvä tasapaino. Hyvä ilme. Kallon pitää vielä kehittyä. Vahva kaula.
Erittäin hyvä luusto. Erinomaiset jalat. Hyvä runko. Eturinnan tulee kehittyä. Melko hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Hyvät lihakset. Liikkuu hyvin, mutta tarvitsee lisää työntöä takaosaan.
Erittäin hyvä väri ja merkit. Turkki hieman liian kihara. Erinomainen luonne.
FI29208/15 Vuorenpeikon Monopol JUN ERI1 SA ROP SERT
Erinomainen koko ja tasapaino. Vahva ja elegantti. Erittäin hyvä pää ja ilme, erinomainen kaula.
Erittäin hyvä luusto ja jalat. Hyvä runko ja eturinta. Erinomaiset takakulmaukset. Suorat olkapäät.
Erinomaiset sivuliikkeet. Pitäisi olla voimakkaampi edestä. Erinomainen turkki ja väri ja kunto.
Ihastuttava luonne.
FI42462/14 Kultaruskan Baltic Ice NUO ERI3
Erinomainen koko. Hyvin kompakti runko. Erittäin hyvä pää ja ilme. Vahva kaula. Hyvin kehittynyt
runko ja eturinta. Hyvä luusto ja jalat. Erinomaiset takakulmaukset. Hieman suorat olkapäät. Kantaa
häntää liian korkealla. Melko hyvät sivuliikkeet. Pitäisi olla voimakkaampi edestä. Hyvä väri ja
turkin laatu. Mahtava luonne. Tarvitsee lisää aikaa kehittyä.
FI12634/15 Manicero NUO ERI2 SA
Erittäin vahva nuori uros. Hieman matalat raajat. Erittäin hyvä pää ja ilme. Erinomaiset silmät.
Vahva kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto. Hieman heikot välikämmenet. Erittäin hyvät
takakulmaukset. Hieman suorat olkapäät. Vahva runko. Liikkuu erinomaisella askelpituudella.
Takaosan liike hieman liian korkea ja saisi olla pitempi. Kaunis turkki ja väri. Ihastuttava luonne.
FI40125/15 Sat Tao Santokh NUO ERI1 SA PU2 VASERT CACIB
Erinomainen koko ja tasapaino. Erittäin hyvä maskuliininen pää ja ilme. Vahva kaula ja ylälinja.
Pitkä rintakehä, mikä on hyvin kehittynyt. Tarvitsee hieman enemmän eturintaa. Erinomainen
luusto ja jalat. Hyvä harmonia kulmauksissa. Erinomainen turkin laatu. Hyvä väri. Loistavat
lihakset. Erinomaiset sivuliikkeet. Vielä hieman löysä edestä.
FI46004/12 Bernirannan Abraham AVO ERI1
Keskikokoinen. Erinomainen tasapaino. Erittäin hyvä maskuliininen pää ja ilme. Vahva kaula.
Rintakehä on pitkä, mutta saisi olla leveämpi rintakehän alaosasta. Hyvä luusto. Jalat kääntyvät
ulospäin ja saisivat olla kiinteämmät. Tarvitsee hieman paremmat kulmaukset eteen ja taakse.
Kaunis turkki. Erinomainen väri. Erinomaiset lihakset. Etu- ja takaosa saisivat olla enemmän
yhdensuuntaiset ja takaosa tarvitsisi lisää puhtia. Mahtava luonne.
FI36544/12 Bouncy Buffoon's Bart AVO ERI2
Vahva raskas koira. Hyvä tasapaino. Erinomaiset silmät. Liian paljon jyrkkä otsapenger. Alaleuka
saisi olla leveämpi. Vahva kaula. Erittäin suorat olkapäät. Melko hyvä rintakehä. Tarvitsee
paremmin kehittyneen eturinnan. Vahva luusto. Lantio hieman jyrkkä. Hyvä ulottuvuus edessä,
tarvitsee lisää työntöä taakse. Löysä edestä. Hyvä väri. Hyvä turkin laatu. Erinomaiset lihakset.
Hyvä luonne.
FI37894/13 Lionheart AVO EH3
Keskikokoinen. Erittäin hyvä tasapaino. Hyvä ilme. Erittäin hyvät silmät. Vahva kaula ja ylälinja.
Erittäin hyvä luusto. Vielä kapea edestä. Melko hyvä rintakehä. Erittäin hyvät takakulmaukset.

Hieman liian suora edestä. Erinomainen väri. Hyvä turkin laatu. Erinomaiset lihakset. Hieman liian
hermostunut, mikä pilaa liikkeet. Etuosan tulisi olla kiinteämpi. Laatuarvosana luonteen takia.
FI50700/10 Goldbear's Val Kilmer VAL ERI2 SA PU4
Erinomainen tasapaino. Toivoisi vähän pitemmät raajat. Erittäin kiva maskuliininen pää ja ilme.
Erinomainen kaula. Hyvä luusto ja jalat. Rintakehä saisi olla kehittyneempi. Vähän laiha tänään.
Tarvitsisi vähän paremmat kulmaukset eteen ja taakse. Erinomainen turkki ja väri. Melko hyvät
lihakset. Liikkeiden pitäisi olla paljon voimakkaammat edessä. Hieman heikko takaa. Melko hyvät
sivuliikkeet. Hyvä luonne.
FI25701/12 Vuorenpeikon Frapin VAL ERI1 SA PU3
Erinomainen koko ja tasapaino. Hyvä ilme. Kallo voisi olla vähän leveämpi. Vahva kaula, mutta
hieman lyhyt. Erittäin suorat olkapäät. Hyvä luusto ja jalat. Erinomainen pitkä hyvin kehittynyt
rintakehä. Erinomaiset takakulmaukset. Erittäin vahvat lihakset. Erinomainen turkin laatu. Hyvät
värimerkit. Vahva sivuliike, mutta saisi olla voimakkaampi edestä ja takaa. Erittäin hyvä luonne.
FI42733/15 Bicculammukan Famous Cati Amore JUN ERI1
Keskikokoinen. Hyvä rungon pituus. Kiva feminiininen ilme. Pään täytyy kehittyä vielä vähän.
Suuret korvat. Erittäin hyvä kaula. Hyvä runko ja eturinta ikäisekseen. Erittäin hyvät
takakulmaukset. Hieman suora edestä. Keskivahva luusto. Jalat saisivat olla kiinteämmät. Hyvä
turkin laatu. Väri ei tänään hyvä. Melko hyvät sivuliikkeet. Pitää olla vahvempi etuosa ja ylälinja.
Erittäin hyvä luonne.
FI13380/15 Bearessence Ioelena NUO EH4
Keskikokoinen ja keskivahva narttu. Pää on hieman pitkulainen ja pieni. Melko hyvät silmät. Hyvä
kaula. Rintakehä on pitkä mutta saisi olla kehittyneempi. Pitää kehittyä edestä paljon. Keskivahva
luusto. Hyvät jalat. Tarvitsee enemmän takakulmauksia, mitkä antavat paremman ylälinjan. Hyvä
turkki ja väri. Liikkeen pitää olla voimakkaampi edessä ja takana. Hyvä luonne.
FI11172/15 Bernaisen Beibi Bon Bon NUO EH
Tasapaino melko hyvä. Pitäisi olla kauttaaltaan huomattavasti raskastekoisempi. Feminiininen ilme,
mutta pään pitää kehittyä. Erinomainen kaula. Rintakehä on pitkä, mutta melko litteä. Tarvitsee
paljon enemmän eturintaa. Lantio hieman jyrkkä. Rakenteen pitäisi olla parempi. Hyvä turkin laatu
ja väri, mutta ei täydessä turkissa tänään. Tarvitsee hieman lisää itseluottamusta. Liike ei tällä
hetkellä kovin hyvä.
FI12636/15 Macarena NUO ERI2
Keskikokoinen. Hieman pitkä rungoltaan. Mukava feminiininen ilme, mutta pään tarvitsee kehittyä.
Hyvä kaula. Rintakehä on pitkä mutta pitäisi olla kehittyneempi. Melko hyvät takakulmaukset.
Suorat olkapäät. Keskivahva luusto. Hyvät jalat. Hieman korkea takaa. Hyvät sivuliikkeet, tarvitsisi
olla vahvemmat takana ja edessä. Mukava luonne.
FI11556/15 Onawa Shamana NUO ERI3
Hyvä tasapaino. Voimakas. Keskikokoinen. Erittäin hyvä pään muoto. Mukava ilme. Vahva kaula.
Hyvä ylälinja. Erittäin hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvä luusto. Erinomaiset jalat. Erittäin hyvät
takakulmaukset. Olkapäät hieman jyrkät. Erinomainen turkin laatu. Hyvät värimerkit ja väri. Hyvät
sivuliikkeet, tarvitsisi olla voimakkaammat edestä. Erinomainen kunto.
FI40112/15 Tarika Sona NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
Keskikokoinen. Erittäin hyvä tasapaino. Ihastuttava pään muoto ja hyvä ilme. Vahva kaula ja
ylälinja. Hyvä luusto ja jalat. Erittäin hyvä rintakehä. Pitää kehittyä vielä etuosastaan. Hyvä
tasapaino kulmauksissa. Erinomainen turkin laatu. Hyvä väri. Erittäin hyvät lihakset. Hyvät
sivuliikkeet, edestä saisi olla voimakkaammat. Ihastuttava luonne.
FI26476/14 Bernbear's Afrodite AVO ERI1 SA PN4 VASERT
Keskikokoinen. Erinomainen tasapaino. Ihastuttava feminiininen ilme. Kuonon tarvitsisi olla
hieman voimakkaampi. Hyvä kaula. Erittäin hyvä rintakehä. Hyvä eturinta, mutta pitäisi olla
kiinteämpi edestä. Tarvitsisi vähän enemmän kulmauksia eteen ja taakse. Erittäin hyvä rintakehä.
Erinomaiset lihakset. Kaunis turkki ja kunto. Hyvä väri ja merkit. Melko hyvät sivuliikkeet, pitäisi
olla voimakkaammat edestä. Erinomainen luonne.
RKF4064529 Diamonds Kornal Nikol AVO EH2

Erittäin hyvä tasapaino, mutta hieman pieni ja liian kevyt. Feminiininen ilme. Tarvitsee
voimakkaamman kallon ja kuonon. Erittäin hyvä kaula. Rintakehä on pitkä mutta liian litteä.
Riittävä luusto. Jalat saisivat olla kiinteämmät. Pitkät kynnet. Hyvät takakulmaukset, suorat
olkapäät. Erinomaiset lihakset. Hyvä turkin laatu ja väri. Liikkeiden pitäisi olla voimakkaammat.
Pitää kehittyä etuosastaan.
FI51426/12 Ragdolls Glamour Girl VAL ERI1 SA PN2 VARACA
Keskikokoinen. Erittäin hyvä tasapaino. Hyvänmuotoinen pää hyvällä ilmeellä. Vahva kaula.
Kompakti runko, hyvä rintakehä. Hyvä ylälinja. Keskivahva luusto. Hieman heikot välikämmenet.
Tarvitsee vähän enemmän takakulmauksia. Kaunis turkki. Hyvät lihakset. Etuliikkeet erittäin
heikot, tarvitsee enemmän voimaa. Saisi olla vähän iloisempi.
FI17497/09 Bernerdalens Desdemona VAL ERI3
Erittäin voimakas narttu. Hyvä tasapaino. Mukava feminiininen ilme, mutta tarvitsee leveämmän
kallon ja vähän voimakkaamman kuono-osan. Hyvä kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä luusto. Hieman
heikot välikämmenet. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvät harmoniset kulmaukset. Kaunis turkki.
Hyvä väri. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Hieman raskas ja löysä edestä. Erinomainen luonne.
FI51494/11 Labanc-Völgyi Tamara VAL ERI2 SA PN3
Keskikokoinen. Erinomainen tasapaino. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä kaula. Rintakehä on pitkä,
mutta saisi olla paremmin muotoutunut alaosastaan. Keskivahva luusto. Hyvät jalat. Melko hyvät
etukulmaukset, tarvitsee hieman enemmän takakulmauksia. Liikkuu hyvällä askelpituudella edessä,
tarvitsee lisää voimaa taakse. Ihastuttavassa turkissa ja kunnossa. Hyvä väri ja värimerkit.

