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Appenzelli:
Horst Hollensteiner
Hakuhauskan Ceisari-Caaos PEN 2
8kk vanha elegantti tyypillinen oikein rakentunut uros, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä päätyyppi,
oikea purenta, hyväasentoiset silmät, oikea korvien muoto ja kanto, suora kiinteä hieman painunut selkä,
erittäin hyvä rintakehä, erittäin hyvät kulmaukset edessä, erinomaiset liikkeet, yksi kives tuntuu selvästi,
toinen on pienempi ja vielä ylhäällä nivusessa, vähemmän lupaava.
Hakuhauskan Comea-Cosmos PEN 1 ROP PEN BIS PEN 1
8 kk vanha oikein rakentunut erittäin tyypillinen uros, hyvä luustonvahvuus, oikea turkki, väri ja värimerkit,
tyypillinen pää, hyväasentoiset silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, erittäin hyvä ylä- ja alalinja, hyvä
rintakehä, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, erinomaiset liikkeet.
Appelkiepin Blåbär BABY 2 KP
6 kk vanha oikein rakentunut erittäin tyypillinen narttu, hyvä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja
värimerkit, erittäin tumma tan, tyypillinen nartun pää, oikea purenta, hyväasentoiset erittäin tummat
silmät, oikea korvien muoto ja kanto, suora kiinteä hieman painunut selkä, erittäin hyvä rintakehä,
etukulmaukset oikeat, takaa hieman niukat kulmaukset, sujuvat hieman lyhytaskeliset ja kyynärpäistä ei
aivan kiinteät liikkeet, erittäin hyvä luonne.
Appelkiepin Blåsippa BABY 1 KP VSP PEN
Eleganttu 6 kk vanha oikein rakentunut tyypillinen narttu, oikea turkki, väri ja värimerkit, erittäin tumma
tan, tyypillinen nartun pää, oikea purenta, hyväasentoiset tummat silmät, oikea korvien muoto ja kanto,
hyvä ylä- ja alalinja, hyvä rintakehä, sujuvat liikkeet, kyynärpäät eivät aivan kiinteät, hyvä luonne.
Hakuhauskan Caunis-Cora PEN 2 KP
8,5 kk vanha erittäin tyypillinen narttu, elegantti, riittävä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja väritys,
tyypillinen nartunpää, hyväasentoiset silmät, oikea purenta, oikea korvien muotoja kanto, selkä riittävän
kiinteä, hyvä rintakehä, seisoo oikein, sujuvat liikkeet.
Hakuhauskan Culta-Coru PEN 1 KP
8,5 kk vanha elegantti tyypillinen narttu, oikea turkki, väri ja väritys, tyypillinen nartunpää, oikea purenta,
oikea korvien muoto ja kanto, suora selkä, erittäin hyvä rintakehä, seisoo oikein, sujuvat liikkeet.
Alppikellon Upea Upi JUN H
16 kk vanha massava uros, jolla ylisuuri ja liian vähän kerällä oleva häntä, oikea turkki, väri ja väritys,
keskipitkä pää josta puuttuu hieman tyypillistä appenzellin kolmiomaisuutta, oikein asettuneet hieman
vaaleat silmät, oikea purenta, oikea korvien asento ja kanto, suora selkä, selvä rinta, epätyypillinen häntä,
kulmaukset hieman suorat, sujuvat liikkeet.
Apollo NUO ERI 1 SA VASERT
Suuri tyypillinen oikearakenteinen uros, hyvä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja väritys, oikea päätyyppi,
oikea purenta, riittävän tummat hyvin asettuneet silmät, oikea korvien muoto ja asento, erittäin hyvä ylä- ja
alalinja, oikeat kulmaukset, oikeat liikkeet.
Asilus NUO EH 2
Suuri massava uros, oikea turkki, väri ja väritys, keskipitkä pää hieman alas asettuneet korvat, oikea korvien
muoto, oikein asettuneet riittävän tummat silmät, oikea purenta, oikea ylä- ja alalinja, sujuvat liikkeet, ei
aivan kiinteät kyynärpäät ja välikämmenet kääntyneet.
Acer AVO 1 SA PN 1 SERT SERT VSP
Suuri tyypillinen uros riittävä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja väritys, hyvä päätyyppi, riittävän tummat
hyvin asettuneet silmät, oikea purenta, oikea korvien muoto ja kanto, erittäin hyvä ylä- ja alalinja, liiankin
korrekti häntä, erittäin hyvä rintakehä, oikeat etukulmaukset, takaa hieman suorat, erittäin hyvät liikkeet.
Alpenhirts Merlino VAL ERI 2 SA PU 4

Suuri massava tyypillinen oikea rakenteinen uros, hieman pitkä turkki, oikea väri ja väritys, erittäin hyvä
päätyyppi, hyvin asettuneet riittävän tummat silmät, oikea purenta, oikea korvien muoto ja kanto, hyvä yläja alalinja, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Alpenhirts Imago VAL ERI 1 SA PU 3
Suuri vahvaluustoinen tyypillinen oikearakenteinen uros, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä
päätyyppi, hyvin asettuneet silmät, oikea purenta, hyvä korvien muoto ja kanto, oikea ylä- ja alalinja, seisoo
oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Alpenhirts Superman VET ERI 1 SA PU 2 VSP VET
9 vuotias temperamenttinen suuri oikein rakentunut erittäin tyypillinen uros, oikea turkki, väri ja väritys,
erittäin hyvä päätyyppi, oikea purenta, hyvin asettuneet silmät, oikea korvien muoto ja kanto, erittäin hyvä
ylä- ja alalinja, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Alpenhirts Kiira JUN ERI 1 SA PN 2 SERT ROP JUN
16 kk vanha tyypillinen oikein rakentunut narttu, jolla valkoista kaulakarvaa ja hieman pitkä turkki, erittäin
hyvä päätyyppi, hyväasentoiset silmät, oikea purenta, oikea korvien kanto, hyvä ylä- ja alalinja,
takakulmaukset hieman suorat, pehmeät tassut, erittäin hyvät liikkeet, hyvä luonne, luusto voisi olla
vahvempi.
Alpenhirts Kitty JUN EH 4
17 kk vanha elegantti narttu vähäinen luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä pää, oikein
asettuneet tummat silmät, toinen korvista oikein kannettu toinen luimussa, hyvä ylä- ja alalinja, tassut
hieman pehmeät ja uloskiertyvät, sujuvat liikkeet.
Alppikellon Unelma Ulla JUN ERI 2 SA vasert
16 kk vanha oikein rakentunut tyypillinen narttu riittävällä luuston vahvuudella, erittäin hyvä pää, oikea
purenta, hyväasentoiset silmät, oikea korvien kanto, erittäin hyvä ylä- ja alalinja, seisoo oikein, erittäin
hyvät liikkeet.
Alppikellon Uniikki Uni JUN ERI 3
12 kk vanha elegantti tasapainoinen narttu, oikea turkki, väri ja väritys, hyvä päätyyppi, oikea purenta,
hyväasentoiset silmät, oikea korvien muoto ja kanto, oikea ylä- ja alalinja, seisoo oikein, erittäin hyvät
liikkeet.
Alppikellon Uskalias Ulriikka JUN EVA
16 kk vanha massava narttu riittävällä luuston vahvuudella, oikea turkki, väri ja väritys, hyvä pää,
hyväasentoiset silmät, oikea korvien kanto, ei aivan kiinteä selkä, oikeat kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet,
purennan katsominen ei onnistu siitä palkintosija.
Anemone NUO ERI 1 SA
Tasapainoinen tyypillinen oikein rakentunut narttu, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä päätyyppi,
hyväasentoiset silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, hyvä ylä- ja alalinja, seisoo oikein, sujuvat
liikkeet, kyynärpäät hieman löysät.
Tailtiimin Loistava Lumi NUO ERI 2 SA
Havannanruskea tasapainoinen tyypillinen oikein rakentunut vahvaluustoinen narttu, erittäin hyvä pää,
oikea purenta, hyväasentoiset silmät, korvat hieman alas kiinnittyneet, selkä riittävän kiinteä, hyvä
rintakehä, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Alppikellon Inanna AVO EH 1
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
Vahvaluustoinen elegantti tyypillinen hieman varautunut hieman vähäisesti massaa, hyvä päätyyppi, oikein
asettuneet hieman vaaleat silmät, oikein asettuneet korvat, selkä riittävän kiinteä, sujuvat liikkeet,
kyynärpäät eivät aivan kiinteät, purennan tarkistus onnistuu useammalla yrittämisellä.
Alpenhirts Liza Brown VAL ERI 4
Havannanruskea hieman pitkä tyypillinen ystävällinen narttu, oikea nartun pää, oikea purenta, hyvät
riittävän tummat silmät, oikea korvien kanto, selkä antaa hieman periksi, hyvä rintakehä, takakulmaukset
hieman suorat, tassut ja välikämmenet hieman heikot, sujuvat liikkeet.
Alpenhirts Nana Brown VAL ERI 1 SA PN 3
Oikein rakentunut erittäin tyypillinen havannanruskea narttu, hyvä pää, oikea korvien kanto, erittäin hyvä
ylälinja, oikeat kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet.

Alpenhirts Nea VAL ERI
Elegantti hieman korkearaajainen narttu, hieman puutteellinen luuston vahvuus, erittäin hyvä oikea
päätyyppi, oikea korvien kanto, hyvä ylä- ja alalinja, oikea rintakehä, sujuvat liikkeet.
Alpenhirts Olivia VAL ERI
Ystävällinen tyypillinen hieman harmaantunut narttu, keskipitkä kevyt pää, hyväasentoiset silmät, oikea
purenta, oikea korvien kanto, oikea ylä- ja alalinja, seisoo oikein, hieman kevyt luusto, erittäin hyvät
liikkeet.
Alppikellon Idoli VAL ERI
Tasapainoinen massava hyväluustoinen narttu, oikea turkki, väri ja väritys, lyhyt tyypillinen pää, oikea
korvien kanto, kaikin osin oikein rakentunut, sujuvat liikkeet.
Alppikellon Olympia VAL ERI 2 SA PN 4
Massava ystävällinen oikein rakentunut narttu, riittävä luuston vahvuus, oikea päätyyppi, hyväasentoiset
silmät, oikea korvien kanto, hyvä ylä- ja alalinja, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Appelkiepin Aisa VAL ERI 3 SA
Erittäin rauhallinen oikein rakentunut tyypillinen narttu, erittäin pehmeä turkki, oikea nartun pää,
hyväasentoiset silmät, oikea purenta, korvat hieman alas kiinnittyneet, hyvä ylä- ja alalinja, seisoo oikein,
sujuvat liikkeet.
Gimma v.d. Grünen Ach VAL ERI
Elegantti tasapainoinen siro hieman vähäisen luuston omaava narttu, pitkä tyypillinen nartun pää, oikea
korvien kanto, hyvä ylä- ja alalinja, hyvät kulmaukset, sujuvat liikkeet, kyynärpäät eivät aivan kiinteät.
Ronetta's Blondie VAL EH
Oikearakenteinen tyypillinen narttu, oikea turkki, väri ja väritys, hyväasentoiset riittävän tummat silmät,
oikein kannetut korvat, hyvä ylä- ja alalinja, riittävä rintakehä, oikeat etukulmaukset, takakulmaukset
hieman suorat, hieman heikot tassut, sujuvat liikkeet.
Ulaani Unikko VAL ERI
Massava oikein rakentunut narttu riittävällä luuston vahvuudella, pitkä tyypillinen nartunpää, oikea
purenta, hyväasentoiset silmät, oikea korvien kanto, kiinteä hieman periksi antava selkä, oikeat kulmaukset
edessä, takana hieman suorat kulmaukset, tassut hieman heikot, sujuvat liikkeet, kyynärpäät hieman löysät.
Alpenhirts Sabina VET ERI 1 SA PN 1 ROP ROP VET BIS VET 1 BIS 3
8 vuotias tyypillinen temperamenttinen oikein rakentunut narttu, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä
päätyyppi, tummat hyvin asettuneet korvat, oikea purenta, oikea korvien kanto, oikea ylä- ja alalinja, oikeat
kulmaukset, hyvä rintakehä, erittäin hyvät liikkeet.
Alppikellon Adalmina VET ERI 2 SA
12 vuotta vanha vielä erittäin temperamenttinen vahti narttu, havannanruskea, oikea nartunpää, oikea
korvien kanto, selkä ei aivan kiinteä, tassut heikot, sujuvat liikkeet.
ROP KAS Kennel Alppikellon BIS KAS 1
Imago, Unelma Ulla, Idoli, Olympia
Erittäin yhtenäinen jalostusryhmä, seisovat vahvasti, kuivat rakenteet, erittäin hyvä tyyppi, erittäin oikeat
takaosat, kaikilla suhteellisen tiiviit kyynärpäät siksi ykkössija.
KAS 2
Apollo, Asilus, Acer, Anemone
Erittäin yhtenäisiä tyypiltään, usealla ei aivan kiinteät tassut, liikkuessa kaikilla hieman löysät kyynärpäät.
Päätyyppi on erinomainen ja yhtenäinen.
Berni:
Urokset:
Regula Bürgi, Sveitsi
Kääntäjän tarkennus: kapeneva rintakehä tarkoittaa edestä katsoen kapenevaa rintakehää. Rintakehän
pitäisi olla ovaalin muotoinen. (kysytty tuomarilta)

Vinkizz Unbreakable BABY 2. KP
Erinomaisesti kehittynyt vahva uros, tyypillinen pää oikeat korvat, erinomainen rungon pituus, leveä ei
riittävän syvä rinta, jo paljon tehoa liikkeissä, löysät kyynärpäät, tyypillinen käytös, erittäin lupaava.
Apriori Donnerhall BABY 1. ROP PEN BIS PEN 2
Erinomaisesti kehittynyt vahva uros, tyypillinen pää oikeat yksityiskohdat paitsi hieman pyöreät avoimet
silmät, erinomainen rungon pituus, leveä ei riittävän syvä rinta, liikkeessä paljon tehoa, tyypillinen luonne,
erittäin lupaava.
Chic Choix Elmer Von Zwiss PEN 2.
Erinomaisesti kehittynyt vahva uros, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin lukuun ottamatta yläpurentaa,
erinomainen rungon pituus, ikään nähden erittäin hyvä rinta, edessä tassut ulospäin, erittäin hyvät liikkeet,
erinomainen luonne, erinomainen väritys, ei lupaava yläpurennan vuoksi.
Tulipanos Berni Tiramisu PEN 1.
Erittäin hyvät mittasuhteet ja hyvin kehittynyt uros, keskivahva luusto, pää iän mukainen ja hieman kapea
oikein yksityiskohdin, erittäin hyvä rungon pituus ja kulmaukset, keskinkertainen rinta, liikkeessä voisi olla
enemmän tehoa, löysät kyynärpäät, tyypillinen luonne, hyvät värit.
Charming Bear Barinya BABY 3.
Erittäin hyvät mittasuhteet ja hyvin kehittynyt narttu, vahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin,
hieman kevyet rungon linjat, keskinkertainen rinta, kapeneva rintakehä, tassut ulospäin edessä takana
oikea, erittäin hyvät liikkeet löysin kyynärpäin, hieman kihara turkki, tyypillinen luonne, hyvä väri, lupaava.
Matildan Justiina L BABY 4.
Erittäin hyvin kehittynyt vahva narttu, tyypillinen pää, tummat silmät, avoimet huulet joissa vähän
pigmenttiä tällä hetkellä, ristipurenta, erittäin hyvä rungon pituus, keskinkertainen ei tarpeeksi syvä runko,
ikään nähden oikeat liikkeet, tyypillinen luonne, ristipurennan vuoksi ei lupaava.
Matildan Juulia L BABY 2. KP
Erinomaisesti kehittynyt vahva narttu, jolla tyypillinen pää alhaalle kiinnittyneitä korvia lukuun ottamatta
oikeat yksityiskohdat, erinomainen rungon pituus, ikään nähden oikea rinta, ikään nähden oikeat liikkeet,
kaunis väritys, turkki hieman kihara, tyypillinen luonne, erittäin lupaava.
Nutte Av Milkcreek BABY 1. VSP PEN
Erinomaisesti kehittynyt vahva narttu jolla kaunis tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, erinomaiset rungon
linjat, rinta ja liikkeet, puhtaat värit, tyypillinen luonne, erittäin lupaava.
Bernoban Joululahja PEN 4.
Erinomaisesti kehittynyt ja erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, keskivahva luusto, tyypillinen pää
oikein yksityiskohdin, erittäin hyvä rungon pituus, keskinkertainen mutta ei riittävän syvä rinta, voisi liikkua
vetävämmin, käytös hieman ujoa tänään, häntä koipien välissä, erinomainen väritys, voisi olla rohkeampi,
lupaava, tasapurenta.
Chic Choix Esmeralda Von Swiss PEN 3.
Erittäin hyvin kehittynyt ja erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttu, tällä hetkellä hieman kapea pää
oikein yksityiskohdin, erinomainen rungon pituus ja rinta, ikään nähden oikeat liikkeet, erinomainen väritys,
koira on tänään hieman hermostunut kehässä eikä tarpeeksi vapaa, lupaava.
Matildan Klaara L PEN 1. KP
Erinomaisesti kehittynyt vahva narttu, tyypillinen pää muuten oikein yksityiskohdin mutta kuono tällä
hetkellä pitkä, erinomainen rungon pituus, keskinkertainen rinta, rintakehä kapeneva, ikään nähden oikeat
liikkeet hieman löysin kyynärpäin, erinomainen väritys, tyypillinen luonne, erittäin lupaava.
Terra De Bern Una Laguna 2. KP
Erittäin hyvin kehittynyt ja erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttu, vahva luusto, tyypillinen pää, tällä
hetkellä hieman kapea, matala korvien kiinnitys, tummat ja hieman pyöreät silmät, erinomainen rungon
pituus, leveä mutta ei tarpeeksi syvä rinta, ikään nähden oikeat liikkeet löysin kyynärpäin, erittäin lupaava.
Algrand Berni Cassius Clay JUN EH
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava iso uros, vahva pää, tällä hetkellä paljon löysää nahkaa, tummat ja
hieman avoimet silmät, roikkuvat huulet, leikkaava purenta, vahva ylälinja, leveä mutta ei riittävän syvä

rinta, riittävät kulmaukset, hännän asento hieman oikealle, ikään nähden voisi olla enemmän tehoa
liikkeessä, turkki ei parhaassa kunnossa tällä hetkellä, lyhyt turkki, tyypillinen luonne, hyvä väritys.
Bernbear's Bumba JUN ERI
Erinomaisesti kehittynyt vahva uros, ikään nähden tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, erinomaiset rungon
linjat, ikään nähden oikea rinta ja kulmaukset, tehokkaat liikkeet, lyhyt turkki ja hieman korkea
hännänkanto.
Black Amiikos Kamillus Kermit JUN ERI 4
Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva uros, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, erinomaiset rungon
linjat, ikään nähden oikea rinta ei kuitenkaan tarpeeksi syvä, erittäin hyvät liikkeet löysin kyynärpäin, tällä
hetkellä ei paras turkin kunto.
Goldbear's Al Pacino JUN ERI 2
Erinomaiset mittasuhteet, vahva uros, tyypillinen pää, erinomaiset rungon linjat, leveä rinta, kapeneva
rintakehä, seisoo oikein edestä ja takaa, hieman suora takaa, erittäin hyvät liikkeet löysin kyynärpäin,
erinomainen väritys, tyypillinen luonne.
Goldbear's Camembert JUN EH
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, isokokoinen, tyypillinen pää avoimia huulia lukuun ottamatta
oikein yksityiskohdin, keskinkertainen ei tarpeeksi syvä rinta, voisi olla enemmän eturintaa, riittävät
kulmaukset, kääntää ulospäin etu- ja takatassuja, löysät kyynärpäät, liikkeessä ei tarpeeksi ulottuvuutta,
erinomainen väritys, tyypillinen luonne.
Mettänpeikon Luo Mutu Ote JUN H
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava iso uros, tyypillinen pää alas kiinnittyneitä korvia lukuun ottamatta
oikeat yksityiskohdat, hieman heikko ylälinja, kapea rinta, riittävät kulmaukset, heikot välikämmenet, ei
tarpeeksi tiiviit tassut, seisoo kapeasti edestä, kääntää tassuja takana, pitäisi olla enemmän tehoa
liikkeessä, löysät kyynärpäät, koira on vielä kesken kehityksen, tyypillinen luonne, hyvä väritys.
Monte Perosan Fridolf JUN ERI
Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva uros, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, erinomaiset rungon
linjat, keskinkertainen rinta tällä hetkellä ei riittävän syvä, erittäin hyvät liikkeet hieman löysin kyynärpäin,
erinomainen väritys ja turkki.
Ollie Vom Vielbringerhof JUN EH
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava vahva uros, turkki ei tällä hetkellä parhaassa kunnossa, tyypillinen pää,
erinomainen ylälinja, keskinkertainen rinta ei tarpeeksi syvä tällä hetkellä, tyypillinen pää, vaaleanruskeat
hieman syvälle asettuneet silmät, riittävät kulmaukset, voisi olla enemmän tehokkuutta liikkeessä,
tyypillinen luonne, löysät kyynärpäät.
Ronetta's Dark Diamond JUN H
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, keskivahva luusto, ei tarpeeksi urosmainen, muuten oikeat
yksityiskohdat päässä, keskinkertainen rinta, kapeneva rintakehä, hieman heikot rungon linjat, erittäin
leikkisät epäsäännölliset liikkeet löysin kyynärpäin, edessä ja takana seisoo tassut ulospäin, erittäin hyvä
tumma väritys, tyypillinen luonne.
Ronetta's Dream Maker JUN H
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava pieni uros, ei tyypillinen urostyyppi, tyypillinen pää, tummat silmät,
oikea korvien asento, pyöreät silmät, leikkaava purenta, P1 ja P2 puuttuvat ylhäältä vasemmalta, lyhyen
mallinen, lyhyt olkavarsi, riittävät kulmaukset, erittäin nopea säännöllisessä liikkeessä, voisi olla enemmän
ulottuvuutta, lyhyt lantio ja korkea hännänasento, erinomainen väritys ja turkki, tyypillinen luonne.
Soo-Soo Gallant Aragorn JUN H
Vahva luusto, hyvät mittasuhteet, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin lukuun ottamatta tasapurentaa,
vahva ylälinja, keskinkertainen rinta, kapeneva rintakehä, heikot välikämmenet, kääntää tassuja ulos edestä
ja takaa, epäsäännölliset liikkeet vähän ulottuvuutta ja erittäin löysät kyynärpäät, kaunis turkki ja väritys,
tyypillinen luonne.
Xantran Hooligan JUN ERI 3
Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva uros, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, leikkaava purenta voisi
olla selvempi, erinomaiset rungon linjat, oikea rinta, erinomaiset liikkeet erittäin vetävällä askeleella,
erinomainen väritys, turkkia on leikattu liikaa kaulasta sääli! Tyypillinen luonne.

Zollikon One Hot Minute JUN ERI 1 SA VSP JUN
Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva uros, tyypillinen pää, keskiruskeat silmät, leikkaava purenta,
avoimet huulet, erinomaiset rungon linjat, leveä rinta - tällä hetkellä ei riittävän syvä, erinomaiset erittäin
vetävät liikkeet ja hieman löysät kyynärpäät, erinomainen turkki ja väritys, tyypillinen luonne.
Black Amiikos Ives Issac NUO EH
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, keskivahva luusto, tyypillinen pää, oikeat silmät, leikkaava
purenta P4 alhaalta vasemmalta puuttuu, hieman heikot rungon linjat, kapeneva rinta ja rintakehä, kääntää
tassujaan ulos edestä ja takaa, riittävät kulmaukset, erittäin löysät kyynärpäät liikkeessä, kaunis väritys.
Goldbear's Antonio Banderas NUO ERI 1 SA
Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva uros, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, erinomainen ylälinja,
leveä rinta kapeneva rintakehä, etukulmaukset oikeat hieman suorat takana, kääntää tassujaan hieman
ulospäin sekä edestä että takaa, oikeat liikkeet – erittäin hyvät liikkeet hieman löysin kyynärpäin,
erinomainen turkki ja väritys.
Goldbear's Zambuca NUO EH
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava vahva uros, tyypillinen pää, tänään ei paras turkin kunto, oikeat pään
yksityiskohdat, vahva ylälinja, keskinkertainen rinta, kapeneva rintakehä, etukulmaukset oikeat, hieman
suora takaa, kapea ja seisoo tassut ulospäin edestä, liikkuu erittäin tehokkaasti mutta erittäin löysät
kyynärpäät ja korkea hännän asento, tyypillinen luonne, lyhyt lantio.
Helmilän Joyful Jackpot NUO EH 3
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava vahva uros, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, lyhyt kaula, vahva
ylälinja, kapea ja ei riittävän syvä rinta, riittävät kulmaukset, seisoo tassut ulospäin edessä ja takana, löysät
kyynärpäät liikkeessä, erinomainen väritys, tyypillinen luonne.
Mount Magic's Xtra Fun NUO 2 SA
Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva uros, tyypillinen pää oikeat yksityiskohdat, erinomaiset rungon
linjat, keskinkertainen rinta, eturintaa voisi olla hieman enemmän, oikeat kulmaukset takana hieman
avoimet edessä, erinomaiset liikkeet hieman löysät kyynärpäät hieman ahdas takaa, erinomainen väritys ja
turkki, tyypillinen luonne.
Teddypark's Brutus Showman NUO EH 4
Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva uros, tyypillinen ystävällinen pää oikeilla yksityiskohdilla, heikko
ylälinja, keskinkertainen rinta, välikämmenet voisivat olla vahvemmat, kääntää tassujaan hieman ulospäin
edestä ja takaa, liikkeet eivät ole tarpeeksi vapaat, hieman hermostunut kehässä, kaunis turkki ja väritys.
Alpweiden Änd I'm Arctic Power AVO ERI
Erinomaiset mittasuhteet, vahva uros, tyypillinen uroksen pää oikeat yksityiskohdat lukuunottamatta
avoimia ja ei tarpeeksi pigmentoituneita huulia, erinomainen ylälinja, leveä rinta kapeneva rintakehä,
oikeat kulmaukset, kääntää hieman tassuja ulospäin edestä ja takaa, tämä koira kääntää ulospäin isojen
varpaiden vuoksi, erittäin hyvät liikkeet, erinomainen väritys, olisin toivonut ettei tämän koiran turkkia olisi
leikattu niin paljon tänään!
Bernbear's Amadeus AVO EH
Iso uros, erittäin hyvät mittasuhteet, vahva luusto, oikeat yksityiskohdat, lyhyt kaula, vahva ylälinja,
tyyppiin nähden kapea rinta, kapenevaa rintakehä, seisoo hieman tassut ulospäin edessä ja takaa, oikeat
kulmaukset edessä ja hieman suorat takana, löysät kyynärpäät normaalissa liikkeessä, erinomainen väritys,
suora turkki ja rumannäköisesti leikattu alalinja! Tyypillinen luonne.
Berndante Jazi-Jaro AVO EH
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, keskivahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin,
erinomainen ylälinja, keskinkertainen ei riittävän syvä rinta, kapeneva rintakehä, kääntää tassujaan
ulospäin edestä ja takaa, avoimet kulmaukset edessä oikeat takana, erittäin hyvät liikkeet löysin
kyynärpäin, kaunis väritys, tyypillinen luonne.
Bernirannan Abraham AVO H
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, keskivahva luusto, tyypillinen pää, oikeat yksityiskohdat
lukuunottamatta tasapurenta säännöllisin inkisiivein, vahva ylälinja, ei leveää eturintaa eikä riittävän syvää
rintaa, kääntää tassujaan ulospäin edessä ja takana, säännölliset liikkeet vahvasti löysin kyynärpäin, heikot
välikämmenet, kaunis väritys, tyypillinen luonne.

Bernirannan Brutus AVO EH
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava vahva uros, tänään lyhyt turkki, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin
avoimia huulia lukuun ottamatta, vahva ylälinja, leveä ei tarpeeksi syvä rinta, riittävät kulmaukset, heikot
välikämmenet, voisi olla enemmän tehoa normaalissa liikkeessä, erinomainen väritys, tyypillinen luonne.
Bruno Vom Schütteborn AVO ERI
Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva uros, vahva luusto, tyypillinen pää, keskiruskeat silmät, avoimet
huulet, leikkaava purenta, vahva ylälinja, keskinkertainen rinta, kääntää hieman tassujaan ulospäin edessä
ja takana, erittäin hyvät liikkeet hieman löysin kyynärpäin, erinomainen turkki, väritys ja luonne.
Charming Bear Tsefey AVO ERI
Vahva luusto, erittäin hyvät mittasuhteet, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, heikko ylälinja,
keskinkertainen rinta kapeneva rintakehä, oikeat kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet löysin kyynärpäin,
kaunis väritys, turkki ei ole normaalisti käsitelty, tämä koira voittaa kokonaiskuvallaan.
Chic Choix Bronx Von Zwiss AVO EH
Vahva luusto, isokokoinen, tyypillinen pää, oikeat pään yksityiskohdat lukuun ottamatta avoimia huulia,
vahva ylälinja, kapea eikä tarpeeksi syvä rinta, kääntää tassujaan ulospäin edessä ja hieman takana,
avoimet kulmaukset edessä oikeat takana, voisi olla enemmän tehoa normaalissa liikkeissä, löysät
kyynärpäät, tyypillinen luonne, kaunis väritys.
Fridkullas Ännu Än Triumph AVO ERI 1 SA PU 4
Erinomaiset mittasuhteet omaava uros, keskivahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, vahva
ylälinja, keskinkertainen rinta, hieman kapeneva rintakehä, oikeat kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet ja
hieman löysät kyynärpäät.
Fridkullas Örjan AVO ERI
Erittäin hyvät mittasuhteet, keskivahva luusto, tyypillinen kaunis pää, erinomainen ylälinja, kapea rinta,
kapeneva rintakehä, kääntää tassujaan ulospäin edessä - oikeanlainen takana, voisi olla enemmän
ulottuvuutta liikkeessä, löysät kyynärpäät, lyhyt lantio, korkea hännänkanto liikkeessä, kaunis turkki ja
väritys, tämä koira voittaa arviossa yleiskuvallaan.
Funatic Game On AVO EH
Erittäin hyvät mittasuhteet omaava vahva uros, pyöreä kallo, vahva otsapenger muuten oikeat
yksityiskohdat, erinomainen ylälinja, voisi olla enemmän eturintaa, kapeneva rintakehä, avoimet
kulmaukset edessä - oikeat takana, kääntää hieman tassuja ulospäin edessä ja takana, erittäin hyvät liikkeet
löysät kyynärpäät, ruskea voisi olla tummempi, tyypillinen luonne.
Funatic In Like Flynn AVO ERI
Erinomaiset mittasuhteet, keskivahva luusto, tyypillinen pää oikeat yksityiskohdat lukuun ottamatta
avoimia huulia, vahva ylälinja, ei tarpeeksi eturintaa, kapeneva rintakehä, kääntää hieman tassujaan
ulospäin edessä ja takana, välikämmenet voisivat olla vahvemmat, voisi olla enemmän tehoa liikkeessä,
löysät kyynärpäät, kaunis turkki, tyypillinen luonne.
Funatic Jon Stoppable AVO ERI 3
Erinomaiset mittasuhteet, vahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, erinomainen ylälinja, tähän
tyyppiin voisi olla leveämpi rinta, kääntää etutassujaan ulospäin – oikea takana, hieman löysät kyynärpäät
tehokkaissa liikkeissä, erinomainen turkki ja luonne.
Goldbear's Yahoo AVO EH
Erinomaiset mittasuhteet, vahva luusto, tyypillinen pää, tummat silmät, silmäluomet hieman avoimet,
tasapurenta, oikea ylälinja, leveä rinta mutta kapeneva rintakehä, kääntää tassujaan ulospäin edessä ja
takana, avoimet tassut, liikkeessä voisi olla enemmän tehoa, löysät kyynärpäät, erinomainen väritys ja
tyypillinen luonne.
Kultaruskan Baltic Bear AVO ERI 4
Kaunis ilmeikäs koira, vahva luusto, tyypillinen pää oikeat yksityiskohdat, erinomaiset rungon linjat,
keskinkertainen rinta, kääntää tassujaan ulospäin edessä ja takana, erinomainen ylälinja, erinomaiset
liikkeet hieman löysät kyynärpäät, erinomainen turkki ja väritys, tyypillinen luonne.
Lucas Van't Pachthof AVO ERI

Isokokoinen (ehkä liian iso), vahva luusto, tyypillinen pää oikeat yksityiskohdat, lyhyt kaula, oikea ylälinja,
keskinkertainen rinta, kapeneva rintakehä, kääntää tassujaan ulospäin edessä – takana oikein, erittäin
hyvät liikkeet löysät kyynärpäät, oikeat kulmaukset, kaunis turkki ja väritys.
Matildan Louis W AVO H
Erittäin hyvät mittasuhteet, keskivahva luusto, ei hyvässä turkissa tänään, litteä kallo, pitkä kuono, korvien
kiinnitys alhaalla, keskiruskeat silmät ja huulet, erinomainen ylälinja, kapea rinta, hieman heikot
välikämmenet, kääntää tassujaan ulos edessä ja takana, ei tarpeeksi ulottuvuutta liikkeessä, tyypillinen
ystävällinen luonne.
Mettänpeikon Jekku Pantteri AVO H
Erittäin hyvät mittasuhteet, kevyt luusto, tyyppiin sopiva pää oikein yksityiskohdin, vahva ylälinja, kapea
rinta kapeneva rintakehä, kääntää tassujaan ulospäin edessä ja takana, heikot välikämmenet, riittävät
kulmaukset, löysät kyynärpäät, ei parhaassa turkissa tänään, kaunis väritys, tyypillinen ystävällinen luonne.
Ragdoll's Gentlegiant AVO ERI 2 SA
Erinomaiset mittasuhteet, vahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, hieman heikko ylälinja,
keskinkertainen rinta, riittävät kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet hieman löysät kyynärpäät, erinomainen
turkki ja väritys, tyypillinen luonne.
Riccarron Simzalabim AVO EH
Erittäin hyvät mittasuhteet, keskivahva luusto, tyypillinen pää, oikeat silmät, leikkaava purenta, avoimet
huulet, lyhyt kaula, hieman heikko ylälinja, keskinkertainen rinta riittävän syvä, riittävät kulmaukset,
kääntää tassujaan ulospäin edessä ja takana, heikot välikämmenet, ei riittävän tehokkaat ja ulottuvat
liikkeet, löysät kyynärpäät, kaunis väritys, tyypillinen luonne.
Tuiskutien Cissus Poirot AVO ERI
Erinomaiset mittasuhteet, keskivahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin lukuun ottamatta
pigmenttiä joka ei ole aivan mustaa, hieman heikko ylälinja, keskinkertainen rinta, kapeneva rintakehä,
oikeat kulmaukset, kääntää tassujaan hieman ulospäin edessä ja takana, voisi olla ulottuvammat liikkeet,
tyypillinen luonne.
Xantran Forecast AVO EH
Erittäin hyvät mittasuhteet, isokokoinen, vahva luusto, tyypillinen pää, hieman heikko ylälinja, tähän
tyyppiin kapea rinta, kääntää tassujaan ulospäin edessä ja takana, riittävät kulmaukset, voisi olla enemmän
ulottuvuutta liikkeessä, löysät kyynärpäät, kaunis turkki ja väritys, tyypillinen luonne, korkea hännän kanto.
Bernissimo Filippo VAL ERI
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, oikean mallinen, tyypillinen pää oikeat yksityiskohdat lukuun ottamatta
avoimia huulia, oikeat rungon linjat, keskinkertainen rinta kapeneva rintakehä, kääntää etutassujaan
ulospäin, paljon tehoa liikkeissä hieman löysät kyynärpäät, tyypillinen luonne, erinomainen turkki.
Bernoban Supermarket VAL ERI
Erinomainen tyyppi, nähtävillä paljon turkin kunnostusta, vahva luusto, tyypillinen pää oikein
yksityiskohdin, oikeat rungon linjat, keskinkertainen rinta, kapeneva rintakehä, kääntää tassujaan hieman
ulospäin edessä ja takana, voisi olla ulottuvammat liikkeet, kaunis väritys.
Black Amiikos Rigobert Redert VAL EH
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, keskivahva luusto, ei parhaassa turkissa tänään, tyypillinen pää, matala
korvien kiinnitys, avoimet huulet, vahva ylälinja, kapea rinta, kapeneva rintakehä, riittävät kulmaukset,
hieman heikot välikämmenet, voisi olla enemmän ulottuvuutta liikkeissä, löysät kyynärpäät, tyypillinen
luonne.
Cabonetton Bel Paese VAL ERI 3 SA
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, erinomaiset rungon linjat,
keskinkertainen rinta, kapeneva rintakehä, kääntää tassujaan ulospäin edessä ja takana, oikeat kulmaukset,
erittäin hyvät liikkeet hieman löysät kyynärpäät, erinomainen turkki ja väritys ja luonne.
Fridkullas Åiva VAL ERI
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, tyypillinen pää, erinomaiset rungon linjat, keskinkertainen rinta, kääntää
etutassujaan hieman ulospäin - takana oikein, oikeat kulmaukset, erinomaiset liikkeet hieman löysin
kyynärpäin, erinomainen väritys ja turkki.
Gorgeous Mc-Gregor Vom Rummelsbach VAL ERI 1 SA PU 1 SERT ROP BIS 1

Erinomainen tyyppi, vahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, erinomaiset rungon linjat, voisi olla
enemmän eturintaa ja leveämpi rinta tähän tyyppiin, hieman avoimet kulmaukset edessä - oikeat takana,
oikeat liikkeet, hieman löysät kyynärpäät, erinomainen turkki ja väritys.
Goldbear's Tic Tac VAL EH
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, tyypillinen pää, pienet korvat, oikeat yksityiskohdat, vahva ylälinja, voisi
olla enemmän eturintaa, riittävät kulmaukset, hieman heikot välikämmenet, hieman laiskat liikkeet, ruma
turkin kunnostus.
Goldbear's Wallander VAL ERI
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, tyypillinen pää, vahvat rungon linjat, oikea rinta, yhdensuuntainen
edestä taka hieman avoin, paljon tehoa liikkeessä, kaunis turkki ja tyypillinen luonne.
Linus van't Pachthof VAL ERI
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin, hieman heikko selkä, voisi olla
enemmän rintaa tähän tyyppiin, oikeat kulmaukset, kääntää etutassujaan ulospäin oikein takana, voisi olla
ulottuvuutta enemmän liikkeessä, erinomainen turkki mutta ruma leikkaus alalinjassa.
Riccarron Rico Enrico VAL ERI 4 SA
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin lukuun ottamatta avoimet huulet,
oikea ylälinja, keskinkertainen rinta, oikeat kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet hieman löysät kyynärpäät,
erinomainen turkki ja väritys, tyypillinen luonne.
Tulipanos Berni Newsmaker VAL ERI
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, tyypillinen pää, erinomaiset rungon linjat, leveä rinta mutta kapeneva
rintakehä, kääntää tassujaan ulospäin edessä ja takana, oikeat kulmaukset, liikkeissä paljon tehoa hieman
löysät kyynärpäät, erinomainen väritys, liikaa kunnostettu turkki.
Valkeakoivun Frodo VAL ERI 2 SA PU 2
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, tyypillinen pää, avoimet huulet, erinomaiset rungon linjat, leveä rinta
mutta kapeneva rintakehä, oikeat kulmaukset, kääntää tassujaan ulospäin edessä – takana oikein,
tehokkaat liikkeet hieman löysät kyynärpäät, erinomainen turkki ja väritys.
Vinkizz Standard VAL ERI
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, hieman pitkänomainen, tyypillinen pää, eturintaa voisi olla enemmän,
kapeneva rintakehä, kääntää tassujaan ulospäin edessä ja takana, avoimet kulmaukset edessä - takana
oikeat, voisi olla ulottuvammat liikkeet, erinomainen turkki.
Zweierteam Ulmus VAL ERI
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, tyypillinen pää oikein yksityiskohdin lukuun ottamatta vaaleanpunaista
huulipigmenttia, hieman heikko ylälinja, keskinkertainen rinta, riittävät kulmaukset, kääntää tassujaan
ulospäin edessä ja takana, voisi olla tehokkaammat liikkeet, erinomainen turkki ja väritys.
Asso v.d. Hausmatt VET ERI 2 SA
9,5 vuotias, erittäin hyvät mittasuhteet, erinomaisessa kunnossa, vielä erinomainen tiiviys, tyypillinen pää,
vielä vahvat rungon linjat, vielä paljon tehoa liikkeessä, suuret kiitokset tämän koiran esittämisestä minulle.
Hickory's All Steamed Up VET ERI 1 SA PU 3 VASERT ROP VET BIS VET 2
Vahva luusto, 8 vuotias, erinomainen tyyppi, matala, tyypillinen pää, erinomaiset rungon linjat, vielä
puhtaat värit, erittäin vapaat ja rennot liikkeet, kiitos tämän koiran esittämisestä minulle.
Kennel Fridkullas KAS 1 KP ROP KAS BIS KAS 2
Ännu Än Triumph, Örjan, Åiva, Älskade Älsa
Erittäin hyvät tyypit ja ilmeet, hyvät värit, tasapainoiset luonteet, kaikki neljä tyypillisiä rodun edustajia.
Kennel Funatic KAS 4 KP
In Like Flyn, Jon Stoppable, Get Lucky, Qt-Ness
Ei tasapainoinen ryhmä, erityisesti yksi ei ole tyypillinen, erinomaiset värit, tyypilliset luonteet, erilaiset
päätyypit.
Kennel Goldbear's KAS 2 KP
Antonio Banderas, Yahoo, Tic Tac, Rene Russo
Tyypilliset sukupuolileimat, kauniit värit, samanlaiset päätyypit, tyypilliset luonteet.
Kennel Vinkizz KAS KP
Standard, Tallulah, Sensation, Original

Kaikki koirat eivät ole yhtenäisiä, yksi ei ole oikein tyypillinen, päätyypit erilaiset, kauniit värit, tyypilliset
luonteet.
Kennel Zweierteam KAS 3 KP
Ulmus, Tomentella, Vitellina, Tazetta
Tyypilliset sukupuolileimat, päätyypit ei yhtenäiset, samanlaiset värit, tyypilliset luonteet.
Nartut:
Christian Schmid, Saksa

Bernbear's Beuty News JUN EH
9kk. Suuri keskivahva narttu. Oikeanlainen narttu. Keskivahva luusto. Narttumainen pää. Purenta ok.
Keskiruskeat silmät. Oikeat kulmaukset. Etuosa hieman sidottu. Ystävällinen luonne.
Black Amiikos Kreszentia Kresel JUN EH
Kompakti narttu. Keskikokoinen. Purenta, korvat ja silmät ok. Vahva selkä. Seisoo takaa hieman tassut
ulospäin. Lavat hieman sidotut. Riittävät kulmaukset. Temperamenttiset liikkeet.
Goldbear's Bridget Jones JUN ERI 2 SA
Vahva narttu. Kompakti runko. Vahva pää. Korvat hieman avoimet. Keskiruskeat silmät. Seisoo tassut
hieman ulospäin takajaloilla. Erittäin hyvät kulmaukset. Erittäin hyvä potku. Leveä rinta. Etuosa vielä
hieman löysä. Erittäin miellyttävä luonne.
Goldbear's Chardonnay JUN EH
Hieman pitkä narttu. Keskivahva. Keskivahva luusto. Hieman painunut selkä. Purenta, silmät ja korvat
oikeat. Riittävät kulmaukset. Hieman sidotut lavat. Erittäin hyvä potku. Miellyttävä luonne.
Goldbear's Chenin JUN H
Suuri keskivahva oikeanlainen narttu. Erittäin hyvä pään malli. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Hieman
painunut selkälinja. Ovaali rintakehä. Seisoo oikein. Niukat kulmaukset edessä, riittävät takana. Oikeat
liikkeet keskinkertaisella potkulla. Vielä hieman pidättyväinen.
Jaarlin California Calling JUN ERI 4
Tasapainoinen narttu. Keskisuuri ja –vahva. Erinomainen pää. Keskiruskeat silmät. Leveä rinta. Seisoo
oikein. Erinomaiset kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.
Mettänpeikon Lautas-Ella JUN EH
Keskivahva. Keskivahva luusto. Holvimainen pää. Oikea purenta. Suuret korvat. Erittäin hyvä ylälinja. Niukka
rinta. Seisoo oikein edestä, takaa hieman leveästi. Korostuneet kulmaukset. Lavat hieman sidotut. Erittäin
hyvä potku. Ystävällinen luonne.
Misty Mask From Orsina's Land JUN EH
Suuri narttu. Keskivahva. Vahva luusto. Purenta ja korvat oikeat. Silmät hieman vaaleat. Leveä rinta.
Hieman painunut selkälinja. Seisoo oikein. Riittävät kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet. Hieman korkealla
kannettu häntä. Miellyttävä luonne.
Rajaköörin Italian Ihme JUN ERI 1 SA PN 2 SERT ROP JUN
Suuri vahva erinomainen narttu. Vahva luusto. Erinomainen pää. Korvat ja purenta ok. Keskiruskeat silmät.
Leveä rinta. Erittäin hyvä ylälinja. Seisoo oikein. Riittävät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Ystävällinen
luonne.
Tassupihan Hyvonne JUN H
Erittäin suuri narttu. Keskivahva. Keskivahva luusto. Kapea rinta. Purenta, silmät ja korvat oikeat. Hieman
painunut selkä. Seisoo edestä tassut ulospäin, takaa oikein. Niukat kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet,
paljon potkua. ystävällinen luonne.
Tza Tza Tzamel JUN EH
Suuri, keskivahva, erittäin hyvärakenteinen narttu. Keskivahva luusto. Erittäin hyvä kuono. Vahva pää.
Oikeat korvat. Leveä rinta. Oikea selkä. Seisoo oikein. Riittävät kulmaukset. Lavat hieman sidotut. Riittävä
potku. Erittäin hyvä luonne.
Tza Tza Tzaprina JUN ERI 3

Suuri, keskivahva narttu. Vahva luusto. Erinomainen pää. Purenta ja korvat oikeat. Leveä rinta. Seisoo
edestä hieman ranskalaisittain. Korostuneet kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Erittäin miellyttävä luonne.
Vinkizz Tallulah JUN EH
Vahva kompakti narttu. Keskivahva luusto. Erinomainen pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Erittäin hyvä
rinta. Seisoo oikein. Korostuneet kulmaukset. Riittävä potku. Hieman länkisäärinen. Ystävällinen luonne
Vuorenpeikon Mailly JUN EH
Keskisuuri, erittäin tasapainoinen narttu. Vahva luusto. Erinomainen pää. Purenta ja korvat oikeat. Silmät
hieman vaaleat. Erinomainen rinnan muoto. Seisoo oikein. Riittävä potku. Vielä hieman
koordinoimattomat. Miellyttävä luonne.
Zweierteam Brexia JUN EH
Keskisuuri, vahva. Vahva luusto. Erinomainen pää. Silmät, korvat ja purenta oikea. Leveä rinta. Syvä alalinja.
Seisoo takaa hieman leveästi. Oikeat kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet. Vielä hieman pidättyväinen.
Berlida Eminenza NUO H
Suuri, vahva. Keskivahva luusto. Erittäin hyvä pää. Purenta ja silmät kunnossa. Korvat hieman matalalle
kiinnittyneet. Puutteellinen rinnan syvyys. Seisoo edestä hieman ranskalaisittain, takaa hieman tassut
ulospäin. Lavat sidotut. Pitää esiintyä vapaammin.
Funatic Get Lucky NUO EH 2
Suuri, keskivahva. Erinomainen pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Hieman periksi antava selkä. Seisoo
edestä hieman tassut ulospäin, takaa oikein. Korostuneet kulmaukset. Erinomaiset liikkeet, paljon potkua.
Miellyttävä luonne.
Lystinallen Iki Onnellinen NUO EH 3
Suuri, vahva. Erittäin tasapainoinen. Vahva luusto. Erinomainen pää. Silmät ja korvat oikeat. Erinomainen
selkä. Seisoo oikein. Leveä rinta. Korostuneet kulmaukset. Erittäin niukka saksipurenta. Kyynärpäät selkeästi
ulkonevat. Erittäin miellyttävä luonne.
Mustetassun Ainokainen NUO ERI 1 SA
Suuri erinomaisesti rakentunut narttu. Vahva pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Erinomainen
rinnanmuoto. Seisoo oikein. Selkä hieman painunut. Takana kulmaukset riittävät, edessä selvät.
Erinomaiset liikkeet. Miellyttävä luonne.
Tza Tza Tzasmine NUO EH 4
Suuri, keskivahva. Keskivahva luusto. Erittäin vahva pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Alalinja hieman
tyhjä. Seisoo takaa hieman leveästi. Ovaali rinta. Erittäin hyvä potku. Ystävällinen luonne.
Alpweiden You Are Jewel AVO EH
Suuri, vahva. Keskivahva luusto. Erittäin hyvä pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Leveä rinta. Seisoo
edestä oikein, takaa hieman leveästi. Oikeat kulmaukset. Selkä hieman periksi antava. Hieman
länkisäärinen. Hyvä potku. Ystävällinen luonne.
Bernario Ijada Zhen Yu AVO EH
Hieman pieni, kompakti narttu. Keskivahva luusto. Erinomainen pää. Hieman avoimet korvat. Erittäin hyvän
muotoinen rinta. Välikämmenet pehmeät. Seisoo oikein. Korostuneet kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet.
Ystävällinen luonne.
Bernbear's Afrodite VAL ERI
Suuri. Vahva. Hieman pitkä. Keskivahva luusto. Erinomainen pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Erittäin
hyvä rinta. Suora selkä. Seisoo oikein. Korostuneet kulmaukset. Erittäin hyvä potku. Välikämmen hieman
heikko. Miellyttävä luonne.
Bernirannan Bernilla AVO ERI
Erittäin suuri, vahva. vahva luusto. Erinomainen pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Leveä rinta. Oikea
selkä. Oikea selkä. Seisoo edestä hieman tassut ulospäin. Riittävät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet.
Miellyttävä luonne.
Bernisimo Giada AVO HYL
Keskisuuri. Erittäin vahva. Vahva luusto. Erinomainen pää. Yläpurenta. Seisoo oikein. Erittäin hyvät
kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet. Yläpurennan vuoksi HYL.
Bom Bom's Disaronno AVO ERI

Keskisuuri. Vahva. Erittäin tasapainoinen. Erittäin hyvä pää. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Erinomainen
rinnan muoto. Seisoo oikein. Korostuneet kulmaukset. Selkä hieman painunut. Eturaajat hieman heikot,
erittäin hyvä potku. Ystävällinen luonne.
Bom Bom's Drambule AVO ERI
Suuri. Vahva. Erittäin tasapainoinen. Erittäin hyvä pää. Päässä paljon valkoista. Keskivahva luusto. Leveä
rinta. Hieman periksi antava selkä. Korostuneet kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Miellyttävä luonne.
Cara Zahira AVO ERI 4
Erittäin tasapainoinen. Vahva. Vahva luusto. Erinomainen pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Erittäin
hyvä selkä. Seisoo oikein. Erinomaiset liikkeet. Erittäin hyvä potku. Ystävällinen luonne.
Cei-Cei Hanni Wenzel AVO ERI 3
Erittäin tasapainoinen. Vahva. Vahva luusto. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Silmät ja purenta oikeat.
Erinomainen rinnanmuoto. Seisoo oikein. Korostuneet kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Etutassut
kääntyvät hieman sisäänpäin. Erittäin miellyttävä luonne.
Fridkullas Älskade Älsa AVO ERI 1 SA PN 3 VASERT
Keskikokoinen. Erittäin tasapainoinen. Vahva luusto. Leveä rinta. Erinomainen selkä. Seisoo oikein.
Korostuneet kulmaukset. Tasapainoinen liikunta. Paljon potkua. Ystävällinen luonne.
Kastetassun Evelyn AVO EH
Keskisuuri. Vahva. Keskivahva luusto. Erittäin vahva pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Erittäin hyvin
muotoutunut rinta. Vahva selkä. Seisoo oikein edestä, takaa tassut ulospäin. Riittävät kulmaukset.
Etuliikkeet hieman länkisääriset, vähän potkua. Miellyttävä luonne.
Matildan Lauren W AVO EH
Keskisuuri. Hieman pitkä. Keskivahva luusto. Erittäin hyvä pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Selkä antaa
periksi. Seisoo takajalat hieman ulospäin. Riittävät kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet. Riittävä potku.
Ystävällinen luonne.
Matildan Obladii Olivia AVO EH
Suuri. Vahva. Hieman pitkä. Erinomainen pää. Niukka leikkaava purenta. Hieman syvät korvat. Syvä rinta.
Erinomainen selkä. Seisoo oikein. Selvät kulmaukset. Vähän potkua. Lavat hieman sidotut. Miellyttävä
luonne.
Ragdoll's Goldilocks AVO EH
Hieman pieni, hieman pitkä. Oikeanlainen narttu. Vahva pää. Vahva luusto. Silmät, korvat ja purenta oikeat.
Periksi antava selkä. Leveä rinta. Takatasssut hieman ulospäin seistessä. Oikeat kulmaukset. Kyynärpäät
ulkonevat. Riittävä potku. Pitäisi esiintyä vapaammin.
Ragdoll's Hertta Hermione AVO H
Keskisuuri. Kompakti. Vahva luusto. Erittäin hyvä pää. Syvät korvat. P3 puuttuu molemmin puolin ylhäältä.
Leveä rinta. Seisoo oikein. Painuva selkä. Niukat takakulmaukset. Erittäin heikko edestä, pitää esiintyä
vapaammin.
Riccarron Shangri La AVO ERI2 SA PN 4
Keskisuuri, keskivahva. Korvat ja purenta oikeat. Silmät hieman vaaleat. Erinomainen rinnanmuoto. Seisoo
takaa oikein, edestä oikealla hieman ulospäin. Selvät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet, paljon potkua.
Miellyttävä luonne.
Ronetta’s Charonjen Girl AVO EH
Keskisuuri. Keskivahva. Selkeästi turkiton. Hieman pitkä kuono. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Wenig tiefe
Brust. Erittäin hyvä selkä. Seisoo oikein. Selvät kulmaukset. Kyynärpäät selkeästi ulkonevat. Miellyttävä
luonne.
Tassupihan Eponine AVO ERI
Suuri. Keskivahva. Vahva luusto. Erinomainen pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Seisoo takaa hieman
tassut ulospäin, edestä hieman ranskalaisittain. Riittävät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Erittäin
miellyttävä luonne.
Vinkizz Sensation AVO EH
Kompakti. Vahva. Vahva luusto. Erinomainen pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Erittäin leveä rinta.
Hieman periksi antava selkä. Selvät kulmaukset. Riittävä potku. Pitää esiintyä paljon vapaammin.
WGF Black Rockit Aruba Abbey AVO EH

Suuri. Keskivahva. Vahva luusto. Erittäin hyvä pää, kuonossa paljon valkoista. Tasapurenta. Seisoo oikein.
Suora selkä. Riittävät kulmaukset. Kyynärpäät selvästi ulospäin. Ystävällinen luonne.
Zweierteam Tomentella AVO ERI
Suuri, vahva. Hieman pitkä. Erittäin tumma. Erinomainen pää. Vahva luusto. Leveä rinta. Hieman periksi
antava selkä. Seisoo oikein edestä, takana tassut ulospäin. Selvät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet.
Miellyttävä luonne.
Zweierteam Vitellina AVO EH
Suuri. Erittäin vahva. Vahva luusto. Vahva pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Leveä, syvä rinta. Periksi
antava selkä. Seisoo oikein. Selvät kulmaukset. Riittävä potku. Kyynärpäät ulospäin. Miellyttävä luonne.
Ronetta's Amoretta KÄY ERI 1
Kompakti. Vahva. Vahva luusto. Erittäin hyvä pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Hieman periksi antava
selkä. Hieman periksi antava välikämmen. Selvät kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet. Erittäin miellyttävä
luonne.
Bernissimo Dolce VAL ERI
Keskikokoinen. Vahva. Vahva luusto. Erittäin vahva pää. Silmät ja purenta oikeat. Korvat hieman syvät.
Leveä syvä rinta. Syvä alalinja. Seisoo edestä hieman ranskalaisittain. Selvät kulmaukset. Erittäin hyvä
potku. Miellyttävä luonne.
Bernoban Supermiina VAL ERI
Keskikokoinen. Keskivahva. Erittäin tasapainoinen. Keskivahva luusto. Silmät ja purenta oikeat. Korvat
hieman syvät. Erittäin hyvä selkä. Seisoo oikein. Erinomainen rinnan muoto. Erinomaiset liikkeet. Selvät
kulmaukset. Ystävällinen luonne.
Berondan Belicia VAL ERI 3
Keskikokoinen. Hieman pitkä. Vahva luusto. Erinomainen pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Erinomainen
selkä. Leveä rinta. Seisoo oikein. Selvät kulmaukset. Ystävällinen luonne.
Charming Bear Uriel VAL ERI
Erittäin tasapainoinen. Vahva. Vahva luusto. Erinomainen pää. Purenta ja silmät oikeat. Hieman pienet
korvat. Erittäin syvä rinta. Seisoo oikein. Hieman periksi antava selkä. Riittävä potku. Ystävällinen luonne.
Funatic Kiss and Tell VAL ERI
Keskikokoinen. Vahva. Vahva luusto. Selvä otsapenger. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Erittäin hyvän
muotoinen rinta. Oikea selkä. Seisoo edestä oikein, takaa hieman tassut ulospäin. Selvät kulmaukset.
Erittäin paljon potkua. Kyynärpäät hieman ulospäin. Ystävällinen luonne.
Goldbear's Rene Russo VAL ERI
Keskikokoinen. Vahva. Vahva luusto. Litteä kallo. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Erittäin syvä rinta.
Hieman tasainen lantio. Seisoo oikein. Erinomaiset liikkeet. Paljon potkua. Selvät kulmaukset. Miellyttävä
luonne.
Matildan Obladii Onerva VAL ERI 4
Keskikokoinen, erittäin tasapainoinen. Vahva luusto. Erinomainen pään muoto. Silmät, korvat ja purenta
oikeat. Leveä rinta. Erinomainen ylälinja. Seisoo oikein. Selvät kulmaukset. Erittäin paljon potkua.
Kyynärpäät hieman ulospäin. Miellyttävä luonne.
Ridon Hennet Norah Jones VAL ERI 1 SA PN 1 VSP
Erittäin tasapainoinen. Suuri. Vahva. Vahva luusto. Erinomainen pää. Silmät, korvat ja purenta oikeat. Leveä
rinta. Hieman periksi antava selkä. Seisoo oikein. Selvät kulmaukset. Erittäin paljon potkua. Kyynärpäät
hieman ulospäin. Ystävällinen luonne.
Vinkizz Original VAL ERI 2
Keskikokoinen. Kompakti. Vahva luusto. Silmät ja purenta oikeat. Korvat hieman alas kiinnittyneet.
Erinomainen rinta. Hieman periksi antava selkä. Seisoo oikein. Tasapainoiset liikkeet. Etutassut hieman
sisäänpäin. Erittäin miellyttävä luonne.
Zweierteam Tazetta VAL EH
Suuri. Vahva, tasapainoinen narttu. Vahva luusto. Erinomainen pään muoto. Silmät, korvat ja purenta
oikeat. Hieman periksi antava selkä. Leveä rinta. Välikämmenet antavat periksi. Riittävä potku. Seisoo takaa
tassut ulospäin. Ystävällinen luonne.
Fridkullas Ultra Bra VET ERI 2

Keskikokoinen. Vahva. Hieman vaalea. Erittäin hyvä rinnan muoto. Vielä vahva selkä. Seisoo oikein.
Edelleen erittäin hyvät liikkeet. Kiinteät nivelet. Ystävällinen luonne.
Funatic Qt-Ness VET ERI 1 VSP VET
Suuri. Vahva. Erittäin tasapainoinen. Vahva luusto.Erinomainen pää. Vahva ja suora selkä. Leveä rinta.
Seisoo oikein. Vielä erittäin hyvät liikkeet. Erittäin miellyttävä luonne.
Gunhild Vom Gipfelfeuer VET EH 3
Keskikokoinen. Keskivahva. Erittäin narttumainen pää. Erittäin hyvä rinta. Vahva selkä. Seisoo takaa tassut
ulospäin. Kyynärpäät selvästi ulospäin. Erittäin ystävällinen luonne.
Kultakuumeen Brita VET EH 4
Suuri. Vahva. Vahva luusto. Silmät hieman vaaleat. Korvat hieman alas kiinnittyneet. Erittäin hyvän
muotoinen rinta. Seisoo takaa hieman tassut ulospäin. Selvät kulmaukset edessä, riittävät takana. Etuaskel
leveä, erittäin hyvä potku. Ystävällinen luonne.
Momandan Serafiina VET EH
Keskikokoinen. Vahva. Vahva luusto. Erittäin hyvän muotoinen pää. Silmät ja purenta oikeat. Korvat hieman
alhaalla. Ovaali rinta. Painuva selkä. Seisoo oikein. Vielä erittäin hyvät liikkeet. Riittävä potku. Erittäin
miellyttävä luonne.
Funatic Jon Stoppable JÄLK 1 KP BIS JÄLK 1
Vahva isä. Erittäin vahvat päät. Seisovat erittäin hyvin. Riittävät kulmaukset. Yhdenmukaiset koirat. Selvät
sukupuolileimat. Esittävät erittäin hyvät liikkeet. Ystävälliset luonteet. Erittäin yhtenäinen ryhmä.
Entlebuch:
Horst Hollensteiner
Swiss Secondos Dürrenmatt EH 1
10 kk vanha vielä hieman kehittymätön pitkärakenteinen uros, oikea turkki, väri ja väritys, hyvä päätyyppi,
hyväasentoiset tummat silmät, oikea purenta, oikea korvien muoto, selkä ei vielä aivan kiinteä ja hieman
painunut, erittäin hyvä rintakehä, oikeat kulmaukset, hieman pehmeät tassut, häntä hieman koipien
välissä, sujuvat liikkeet.
Zapphalayaz Nefertum EH 2
13 kk vanha erittäin lyhytrakenteinen riittävän tyypillinen uros, suuri valkoinen piirto pieni niskaläikkä, lyhyt
riittävän tyypillinen pää, oikea purenta, hyväasentoiset hieman vaaleat silmät, oikea korvien muoto ja
kanto, lyhyt suora selkä, erittäin hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, hännänkanto ei aivan
rotumääritelmän mukainen, sujuvat liikkeet.
Baltic Saga Nelson VAL ERI 1 SA PU 1 ROP BIS 2
Tasapainoinen tyypillinen oikein rakentunut rauhallisesti esiintyvä uros, oikea turkki, väri ja väritys,
keskipitkä tyypillinen pää, hyväasentoiset tummat silmät, oikea purenta, oikea korvien muoto ja kanto,
erittäin oikea ylä- ja alalinja, oikea runko, oikea hännänkanto, erittäin hyvä rintakehä, oikeat kulmaukset,
seisoo oikein, erinomaiset liikkeet.
Korona Rossii Vinner VAL ERI 2 PU 2
Erittäin tyypillinen tasapainoinen vahvaluustoinen uros, turkki erittäin pehmeä, oikea väri ja väritys, erittäin
hyvä tyypillinen pää, oikea purenta, hyväasentoiset tummat silmät, oikea korvien muoto ja kanto, suora
kiinteä selkä, erittäin hyvä rintakehä, oikein kulmautunut, seisoo oikein, sujuvat liikkeet.
Wilmankulman Stella Nova JUN EH 1
9 kk vanha elegantti tyypillinen narttu riittävä luusto, oikeat värimerkit pieni niskatäplä, keskipitkä
tyypillinen nartunpää, riittävän tummat hyväasentoiset silmät, oikea purenta, oikea korvien muoto ja
kanto, hyvä ylälinja, jo erittäin hyvä rintakehä, oikeat kulmaukset, hieman pehmeät tassut, erittäin hyvät
liikkeet, kyynärpäät eivät aivan kiinteät.
Wilmankulman Roxette VAL ERI 1 SA PN 1 VSP
Elegantti tyypillinen narttu hieman vähäinen luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja väritys, keskipitkä
tyypillinen nartun pää, riittävät tummat hyväasentoiset silmät, oikea purenta, hyvä korvien muoto ja

asento, erittäin hyvä ylä- ja alalinja, hyvä rintakehä, oikeat kulmaukset, vielä hieman pehmeät tassut,
sujuvat liikkeet, kyynärpäät eivät aivan kiinteät.
Pikkukengurun Bessie VET ERI 1 SA ROP VET BIS VET 3
9 vuotias elegantti tyypillinen narttu, oikea turkki, väri ja väritys, oikea turkki, väri ja väritys, keskipitkä
tyypillinen nartunpää, kirkkaat hyvin asettuneet silmät, oikea korvien muoto ja kanto, selkä vielä riittävän
kiinteä, hyvä rintakehä, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet.
Seniorita Szwajcar VET ERI 2
8,5 vuotta vanha tyypillinen narttu, vähän harmaantunut, ruskea erittäin vaaleaa, erittäin pehmeä turkki,
erittäin tyypillinen pää, hyväasentoiset kirkkaat silmät, oikea korvien muoto ja kanto, selkä ei enää aivan
kiinteä, erittäin hyvä rintakehä, oikeat kulmaukset, hieman pehmeät tassut ja välikämmenet, erittäin hyvät
liikkeet, kyynärpäät ei aivan kiinteät.
Grosse:
Horst Hollensteiner
Karakorum Nova Karatanska ROP PEN BIS PEN 3
6 kk vanha erittäin tyypillinen tasapainoinen vahvaluustoinen ystävällinen narttu, oikea turkki, väri ja
värimerkit, erittäin hyvän pituinen nartun pää, hyväasentoiset tummat silmät, oikea purenta, erittäin hyvä
korvien muoto ja kanto, suora kiinteä selkä, oikea runko, oikea häntä, erittäin hyvät kulmaukset, seisoo
oikein, sujuvat liikkeet, puhutteleva.
Frans Caveat Actor JUN ERI 1 SA PU 4 ROP JUN BIS JUN 1
12 kk vanha vahvaluustoinen tyypillinen oikein rakentunut uros, jolla riittävä massa, oikea turkki, väri ja
värimerkit, hyväntyyppinen pää, hieman syvälle asettuneet tummat silmät, oikea purenta, oikea korvien
muoto ja kanto, suora kiinteä selkä, lantio hieman jyrkästi laskeva, erittäin hyvä rintakehä, edessä erittäin
hyvät kulmaukset, takakulmaukset hieman suorat, välikämmenet hieman heikot, erittäin hyvät liikkeet.
Solagros Calmado Comienzo JUN 2
12 kk vanha elegantti riittävän tyypillinen uros, riittävä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja värimerkit,
pitkä hieman narttumainen pää, oikea purenta, silmät hieman syvälle asettuneet, oikea korvien asento ja
kanto, suora kiinteä selkä, häntä hieman alas kiinnittynyt, riittävä rintakehä, oikeat kulmaukset, erittäin
hyvät liikkeet.
Solagnos Buscado Brando AVO ERI 2 SA PU 3 VASERT
Keskikokoinen tyypillinen oikein rakentunut tasapainoinen uros, vahva tyypillinen uroksen pää,
hyväasentoiset tummat silmät, oikea korvien muoto ja kanto, oikea purenta, erittäin hyvä ylälinja, hyvä
rintakehä, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, sujuvat liikkeet, kyynärpäät eivät aivan kiinteät.
Wunderweiler Angel of Hope AVO ERI 1 SA PU 2 SERT MVA
Elegantti oikearakenteinen keskisuuri uros, oikea turkki, väri ja väritys, keskipitkä erittäin tyypillinen pää,
oieka purenta, hyväasentoiset tummat silmät, oikea korvien muoto ja kanto, huulet hieman avoimet, hyvä
ylälinja, sopiva rintakehä, hieman pehmeät välikämmenet, oikeat kulmaukset edessä, takana hieman
suorat, erittäin hyvät liikkeet.
Harambee's Daring Diamond VAL ERI 1 SA PU 1 ROP BIS 4
Keskisuuri erittäin tyypillinen oikearakenteinen uros, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä päätyyppi,
oikea purenta, hyvin asettuneet tummat silmät, oikea korvien muoto ja kanto, hyvä ylä- ja alalinja, hyvä
rintakehä, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Xixi Quarterworld JUN ERI 1SA PN 3 VASERT VSP JUN
17 kk vanha oikearakenteinen narttu, oikea väri ja väritys, erittäin pehmeä hieman pitkä turkki, keskipitkä
tyypillinen pää, oikea purenta, hyväasentoiset tummat silmät, oikea korvien muoto, hyvä ylälinja, oikea
rintakehä, seisoo oikein, sujuvat liikkeet, kyynärpäät eivät aivan kiinteät.
Aruba Maisa Karatanska AVO ERI 1 SA PN 2 SERT MVA
Oikein rakentunut tyypillinen narttu, oikea turkin laatu, väri ja väritys, pitkä nartunpää, hyväasentoiset
riittävän tummat silmät, oikea purenta, oikea korvien muoto ja kanto, hyvä ylä- ja alalinja, riittävä
rintakehän vahvuus, seisoo oikein, sujuvat liikkeet.

Harambee's Enchanting Emeralda AVO EH 2
Erittäin elegantti pieni ystävällinen tasapainoinen narttu, niukka luuston vahvuus, keskipitkä pää, oikea
turkki, väri ja väritys, oikea purenta, hyväasentoiset riittävän tummat silmät, oikea korvien muoto, hyvä
ylälinja, hieman niukka rintakehä, riittävät kulmaukset, erinomaiset liikkeet.
Harambee's Dazzling Diamond VAL ERI 1 SA PN 1 VSP
Tasapainoinen erittäin tyypillinen oikein rakentunut narttu, oikea väri, turkki ja väritys, erittäin hyvä
päätyyppi, tummat hyväasentoiset silmät, oikea purenta, oikea korvien muoto ja kanto, erittäin hyvä ylä- ja
alalinja, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, sujuvat liikkeet, kyynärpäät eivät aivan kiinteät.
Nora Vom Steenkamp VAL ERI 2
Oikearakenteinen hyvä keskikokoinen tyypillinen narttu, keskipitkä elegantti nartunpää, oikea turkki, väri ja
väritys, hyväasentoiset tummat silmät, oikea purenta, oikea korvien muoto ja kanto, erittäin hyvä ylälinja,
oikea rintakehä, oikeat kulmaukset, hieman pehmeyttä tassuissa, oikeat liikkeet, kyynärpäät eivät aivan
kiinteät.
Quillisbeth From Balihara Ranch VAL EH 3
Keskisuuri oikein rakentunut narttu riitävä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja väritys, pitkä tyypillinen
nartun pää, oikea purenta, riittävän tummat hyväasentoiset silmät, oikea korvien muoto ja kanto, suora
riittävän kiinteä selkä, lantio hieman jyrkästi laskeva, hyvä rintakehä, hyvät kulmaukset, liikkuessa
takaosassa hieman vähän voimaa, hieman kinnerahdas ja ajoittain koordinoimaton.

