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FI54761/16 Bernoban Rimpsuhelma PEN KP1 ROP-PENTU
8 kk. Ihastuttava narttupentu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä purenta. Kauniit silmät.
Erinomainen kallo ja kuono-osa. Hyvät korvat, riittävä kaula, tasainen tiivis selkä. Tasapainoisesti
kulmautunut, vahvaluustoiset raajat. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Tehokkaat maata
tavoittavat liikkeet. Hyvin lupaava.
FI16589/17 Ridon Hennet Wanda PEN KP2
7 kk. Erinomaiset mittasuhteet omaava eloisa pentu. Hyvä purenta. Hyvät silmät ja korvat, joskin
näkyvä sidekalvo häiritsee hieman ilmettä. Kuono-osa voisi olla vahvempi silmien alta. Hyvä kaula,
tiivis tasainen selkä. Erinomainen runko. Tasapainoisesti kulmautunut, keskivahva luusto. Tiiviit
käpälät. Hyvä häntä. Tehokkaat maata tavoittavat liikkeet. Lupaava.
PKR.II-126276 Niko Vom Hollandhof JUN ERI2 SA
14 kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Erinomainen kallo ja kuono-osa. Hyvät
korvat. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula. Erinomainen runko. rintakehän pituus ja
muoto. Hieman suora olkavarsi. Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä.
Erinomaiset maata tavoittavat yhdensuuntaiset liikkeet.
FI52888/16 Riccarron Tino Saurus JUN ERI1 SA PU3 VASERT
9 kk. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä purenta. Silmät voisivat olla tummemmat ja otsapenger
voimakkaampi. Hyvä kaula, tiivis tasainen selkä. Erinomainen runko. Tasapainoisesti kulmautunut,
vahva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Maata tavoittavat liikkeet, joskin vielä
taka-ahtautta. Erinomainen karva. Lupaava.
FI44356/16 Sonza´s Chrystal JUN EH4
11 kk. Tänään pulskassa kunnossa esitetty uros. Hyvä purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kallo ja
kuono. Suupigmentti voisi olla parempi. Riittävä kallo. Pehmeyttä selässä, luisu lantio. Hyvä
eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut, tiiviit käpälät. Liikkuu löysästi edestä ja vaappuvasti takaa.
Erinomainen karva. Kotiin tiivistymään.
FI27235/16 Vuorenpeikon Pramia JUN ERI3 SA
15 kk. Aavistuksen matala ? antava uros. Hyvä purenta, kallo ja kuono-osa. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvät korvat. Hyvä kaula, tiivis selkä. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut.
Hyvä häntä. Maata tavoittavat liikkeet.
FI51029/15 Bollbölen Rembrandt NUO ERI1 SA
22 kk. Erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolen omaava uros. Vahva uroksen pää. Erinomaiset
silmät, aavistuksen isot korvat. Suupigmentti voisi olla parempi, hyvä kaula, tiivis selkä.
Erinomainen runko ja eturinta. Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä
häntä ja karva. Tehokkaat maata tavoittavat liikkeet.
FI49909/14 Goldbear´s Zz Top AVO ERI2 SA PU4
2 v 10 kk. Vahva uros, jolla erinomaiset mittasuhteet ja vahva pää. Kauniit tummat silmät, hyvät
korvat, hyvä kallo ja kuono-osa. Hyvä kaula. Tiivis tasainen selkä. Erinomainen runko.
Tasapainoisesti kulmautunut, vahva luusto, tiiviit käpälät. Kantaa häntäänsä turhan korkealla
liikkessä. Maata tavoitttavat liikkeet.

FI17278/17 Mókusvölgyi Ubul AVO ERI1 SA PU2 SERT
4 v. Erinomaiset mittasuhteet omaava uros, joka esitetään erinomaisessa kunnossa. Vahva uroksen
pää, kauniit tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, tiivis selkä. Aavistuksen lyhyt rintakehä.
Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä. Maata tavoittavat liikkeet.
Erinomaisesti kunnostettu luonnollinen trimmaus, jossa jätetty kunnon rintakarvat eikä saksen
jälkeä näy missään. Kiitos siitä.
FI19319/12 Riccarron Rolls Royce VAL ERI2 SA
5 v. Tänään hieman pulskassa kunnossa esitetty vahva uros. Vahva uroksen pää. Hyvä purenta,
kauniit silmät ja korvat. Hyvä kallo ja kuono-osa. Hyvä kaula, pehmeyttä selässä. Tasapainoisesti
kulmautunut vahva luusto, tiiviit käpälät, hyvä häntä. Painostaan huolimatta liikkuu erinomaisella
askelmitalla.
FI38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI1 SA PU1 ROP
5 v. Aavistuksen pitkä, erinomaisessa kunnossa esitetty uros. Vahva uroksen pää. Kauniit tummat
silmät, hyvät korvat. Erinomainen kallo ja kuono. Kaunis kaula, tiivis tasainen selkä. Erinomainen
runko, vahva luusto. Maata tavoittavat liikkeet.
FI49395/15 Zweierteam Brexia NUO ERI1
22 kk. Erittäin kauniit mittasuhteet ja sivukuvan omaava nuori neiti. Hyvämuotoinen nartun pää.
Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kallo ja kuono. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen
runko. Kauniisti kulmautunut. Vahva luustoiset raajat. Tiiviit käpälät. Tehokkaat maata tavoittavat
liikkeet. Valitettavasti koira kantaa häntäänsä turhan korkealla liikkeessä. Erinomainen karva.
FI51648/14 Bernoban Ah Rento Regina AVO ERI2
2,5 v. Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava narttu. Hyvät silmät, hieman kookkaat
korvat. Hyvä kaula, tiivis tasainen selkä, hyvä runko. Eturinnan tulisi täyttyä. Oikein kulmautunut
takaa. Hieman suora olkavarsi. Vahva luusto, tiiviit käpälät, hyvä häntä. Pohjavilla puuttuu, peitin
karva kuivaa. Tehokkaat maata tavoittavat liikkeet.
FI45042/11 Funatic Kiss Kiss Bang Bang AVO ERI3
6 v. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä purenta, kauniit silmät, hyvät korvat. Suupigmentti tulisi olla
parempi. Hyvä kaula, tiivis selkä ja runko. Oikein kulmautunut takaa, suora olkavarsi. Hieman
ulkokierteiset kyynärpäät mikä näkyy liikkeessä. Korkea hännän kiinnitys. Erinomainen karva.
FI17948/14 Matildan Lauren W AVO H
3 v. Pulskassa kunnossa esitetty narttu. Hyvä purenta, vaaleat silmät, hyvät korvat. Lyhyt kaula,
pehmeyttä selässä. Kevyt luusto, tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Tänään kovin voimattomat liikkeet
johtuen painosta. Kotiin laihtumaan.
FI29429/15 Tza Tza Tzasmine AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP
2 v. Erinomaiset mittasuhteet ja kauniit ääriviivat omaava narttu. Kaunis ilmeinen vahva nartun pää.
Tummat silmät. Hyvät korvat, kaunis kaula ja ylälinja. Tilava runko, vahva luusto. Tiiviit käpälät.
Maata tavoittavat liikkeet. Kaunis karva.

