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Ridon Hennet Uffe JUN EH
Vankkaluustoinen juniori, jolla sopiva rungon pituus ja hyvä rinnan syvyys. Tasapain kulm. edestä
ja takaa. Hyvä väritys. Hyvät sivuliikkeet, takaa kovin kinnerahdas tänään. Hyvät päänlinjat ja ilme.
Kaipaa lisää itseluottamusta, kuitenkin ystävällinen.
Sky Paws Asher Blessed JUN EH4
Reipas juniori. Luustoltaan keskivahva. Sopiva rungon pituus, tilava rintakehä. Kokonaisuuteen
sopiva pää. Hyvä kallonmuoto, riittävän vankka kuono. Silmät voisivat olla astetta tummemmat.
Hyvät sivuliikkeet. Liikkuu edestä kovin leveästi ja vähän kauhoen. Kantaa hyvin häntänsä.
Tassupihan Hortonomix JUN ERI3
Erinom. tyyppiä oleva juniori. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet ja sopiva raajaluusto.
Hyvälinjainen nuoren koiran pää. Erittäin hyvät silmät ja korvat. Norm. kulm. edestä ja takaa.
Liikkuu reippaasti, liikkeet vielä hieman kapeat.
Xantran Hooligan JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
Tyypiltään erinomainen, hyvin kaunis juniori. Hyvät rungon mittasuhteet ja erinom. raajaluusto.
Vahva, kaunis pää. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Hyvät korvat. Tasapai. kulm. edestä ja
takaa. Erinom. ylälinja. Liikkuu erittäin hyvin.
Xantran Hurly-Burly JUN ERI2 PU3 VASERT
Tasapainoisesti kehittynyt, erinom. juniori. Hyvät rungon mittasuhteet, keskivahva raajaluusto.
Tilava ja syvä rintakehä. Hyvät pään linjat, mutta pää saa vielä vankistua. Silmät voisivat olla
tummemmat. Vaivattomat liikkeet. Kaunis väritys.
Bernarossa Qstone NUO ERI2
Keskivahva, mittasuhteiltaan varsin hyvä nuori uros, jolla sopiva rungontilavuus. Hyvä pää ja ilme.
Erittäin hyvä pigmentti. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeet reippaat, mutta voisivat vielä
tiivistyä. Kantaa hyvin häntäänsä.
Bernirannan Cheek NUO ERI3
Vankka, runsasturkkinen nuori uros, jolle toivoisin hieman lisää kaulaa. Hyvä rungon pituus,
erinom. eturinta. Hyvin kulm. edestä ja takaa. Tiiviit käpälät. Hyvälinjainen, voimakas, urosmainen
pää. Kauniit, tummat silmät. Hyvät sivuliikkeet, takaa hieman kapeat. Kantaa hyvin häntäänsä.
Teddyparká Buster Showman NUO ERI1 SA PU4
Erinom. tyyppiä oleva nuori uros. Hyvät rungon mittasuhteet, keskivahva luusto. Erinom. kallon
muoto, kuono-osa voisi olla hieman vankempi. Hyvät silmät ja korvat. Erittäin hyvä karvapeite ja
häntä. Liikkuu hyvin.
Hexa-Han Casper AVO EH1
Tilavarunkoinen uros, jolla voisi olla hieman lisää raajakorkeutta. Kokoon sopiva raajaluusto.
Vahva uroksen pää. Hyvä silmien muoto, voisivat olla astetta tummemmat. Hyvä korvien asento.
Riittävästi kulm. edestä. Hieman jyrkkä lantio. Saisi käyttää takaraajoja tehokkaammin. Kaunis
väritys.
Goldbear´s Tic Tac VAL ERI3 SA
Tilavarunkoinen luustoltaan keskivahva uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja kauniit ääriviivat.
Hyvä pään muoto ja ilme. Norm kulm. edestä ja takaa. Vaivattomat liikkeet. Kaunis väri.
Tulipanos Berni Newsmaker VAL ERI2 SA
Hyvin tilavarunkoinen, vankkaluustoinen uros, jolla erinom. eturinta ja hyvin syvä rintakehä.
Toivoisin aavistuksen lisää raajakorkeutta. Kaunis ylälinja. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kaunis väritys.
Vaivattomat liikkeet.
Valkeakoivun Frodo VAL ERI1 SA PU2
Erinom. tyyppiä oleva, tilavarunkoinen uros, jolla erinom. vankka raajaluusto. Hyvänmallinen
vahva uroksen pää. Hyvä ilme. Isot mutta hyvin asettuneet korvat. Vaivaton, tehokas liikunta.
Kantaa hyvin häntäänsä.
Bollbölen Rigoberta JUN EH4

Hyvin feminiininen juniori. Kokoon riittävä raajaluusto. Iänmukaisesti vielä kauttaaltaan kovin
kapea. Hyvät pään linjat. Kuono-osa saisi olla vankempi ja alaluomet saavat tiivistyä. Hyvä ylälinja.
Normaalit kulmaukset. Liikkeessä kyynärpäät melko löysät. Kauniit tiivit käpälät. Mukava käytös.
Jaarlin California Calling JUN ERI1 SA PN3 SERT
Erinom. tyyppiä oleva juniori. Erittäin hyvä raajaluusto ja nartulle sopiva rungonpituus. Hyvä pää
jossa kaunis ilme. Riittävästi kulm. edestä, normaalisti takaa. Liikkuu erittäin hyvin.
Sky Paws Amor Lovely JUN EH3
Nyt jo melko tilavarunkoinen, hyvä luustoinen juniori, jolla hieno ryhti. Feminiininen pää, jossa
riittävä vahvuus. Hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulm. edestä ja takaa. Liikkeessä vielä löysyyttä.
Kyynärpäät saavat tiivistyä. Kääntää etutassuja ulospäin liikkeessä. Hyvä karvapeite ja kaunis
väritys.
Xantran Hulabaloo JUN ERI2
Tyypiltään erinom. juniori. Kokoon sopiva raajaluusto ja hyvä rungon pituus. Hyvin kauniit pään
linjat ja hyvä ilme. Erinom. pigmentti. Hyvin kulm. edestä ja takaa. Vaivattomat liikkeet. Kantaa
häntäänsä erittäin hyvin.
Bernirannan Ciia-Chasity NUO ERI1 SA VASERT
Tilavarunkoinen, vankka nuori narttu. Hyvin tasapainoisesti kehittynyt. Hyvä raajaluusto ja norm.
kulm. edessä ja takana. Vahva, kaunisilmeinen pää. Erinom. rungon mittasuhteet. Hyvät etuliikkeet,
takaliikkeisiin saa tulla vielä lisää tehoa. Kaunis väri.
Goldbear´s Zuffeli NUO EH2
Hyvänkokoinen, mutta turhan pitkärunkoinen nuori narttu. Lanneosa saisi olla lyhyempi. Kokoon
sopiva raajaluusto, kaunis ylälinja. Hyvät päänlinjat. Hyvät silmät ja korvat. Hyvät sivuliikkeet.
Takaa vielä hieman kapeat liikkeet.
Bernarossa Odelia AVO ERI1
Tilavarunkoinen, vankkaluustoinen narttu, joka voisi olla kauttaaltaan hieman tiiviimpi. Sopiva
rungon tilavuus ja hyvä ylälinja. Hyvät pään linjat ja sopiva vahvuus. Riittävän tummat silmät ja
hyvät korvat. Norm kulm edestä ja takaa. Vaivattomat liikkeet, jotka voisivat olla hieman
tiiviimmät.
Charlene Vom Rummelsbach AVO EH3
Hyvin tilavarunkoinen narttu, joka tekee matalaraajaisen vaikutelman. Erinom. raajaluusto ja norm
kulm edestä ja takana. Hyvät pään linjat ja ilme. Kaunis väritys. Vaivattomat liikkeet, joissa
matalaraajaisuus korostuu. Hieno ryhti.
Swissdream Ahsoka AVO ERI2
Keskivahva narttu, jolla sopiva rungon pituus ja hyvä ylälinja. Hyvä pään muoto. Isot hyvin
asettuneet korvat. Vahvat leuat. Tasap. kulm edestä ja takaa. Etuliikkeissä jonkin verran löysyyttä,
hyvät sivuliikkeet. Kantaa hyvin häntäänsä.
Xantran Femme Fatale AVO EH4
Hyvin tilavarunkoinen vielä nuori narttu, jolla hyvin syvä rintakehä, tekee matalaraajaisen
vaikutelman. Kokoon sopiva raajaluusto. Hieman kapealinjainen pää, mutta sopiva otsapenger ja
hyvät leuat. Hyvät silmät ja korvat. Sujuva vaivaton liikunta. Hyvä häntä. Mukava käytös.
Berntiers It´s Incredible VAL ERI3 SA
Tyypiltään erinom narttu. Keskivahva luusto, sopiva rungonpituus. Kaunisilmeinen, hyvänmallinen
pää. Kauniit, tummat silmät. Tasap kulm edestä ja takaa. Vaivattomat liikkeet.
Berondan Belicia VAL ERI2 SA PN2
Tyypiltään erinom erittäin kaunis narttu, jolla kauniit rungon ääriviivat. Erinom raajaluusto ja
normaalit kulmaukset. Vahva, hyväilmeinen pää. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu erittäin hyvin.
Ridon Hennet Norah Jones VAL ERI1 SA PN1 ROP
Hyvin kaunis narttu, erinom tyyppiä. Oikeat rungon mittasuhteet ja kauniit ääriviivat.
Kaunisilmeinen pää, jossa hyvät linjat ja sopiva vahvuus. Tasapain kulm edestä ja takaa. Liikkuu
erittäin hyvin ja kantaa häntäänsä kauniisti.
Fridkullas Ultra Bra VET ERI1 SA PN4 VET-ROP

Upeassa kunnossa esitetty, lähes 11 v narttu. Erinom. tyyppiä. Hyvät rungon mittasuhteet. Kokoon
sopiva raajaluusto. Hyvät pään linjat. Hyvä profiili. Tasap kulm edestä ja takaa. Liikkuu hyvin.
Kennel Xantran
(365 Hooligan, 366 Hurly-Burly, 378 Hulabaloo, 385 Femme Fatale)
Tyypiltään varsin tasainen kasvattajaryhmä, jossa kaikki mittasuhteiltaan varsin hyviä koiria.
Erinom. luustot ja kauniit väritykset. Hyvin selvät sukupuolileimat ja mukavat käytökset. Onnittelut
kasvattajalle!

