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FI16589/17 Ridon Hennet Wanda PEN KP1 ROP-PENTU
Edestä kovin löysästi ja takaa ahtaasti. Erittäin hieno tyyppi, vielä voimakas otsa, muuten hyvä pää.
Hyvä eturinta, ylälinja ja runko. Löysähköt kyynärpäät. Lyhyt lantio. Hyvä väri, jopa erinomainen
risti. Tarvitsee vain aikaa.
FI13010/17 Wilsonville From Balihara Ranch JUN ERI1 SA PU3 VASERT
Vahva erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Hieman isot korvat. Erinomainen runko, riittävät etu- ja
hyvät takakulmaukset. Vielä kovin löysät kyynärpäät mikä näkyy myös liikkeessä. Kovin kihara
karva eikä täydessä turkissa. Liikkuu hyvin sivulta katsoen. Hyvä väri.
FI49012/15 Black Amiikos Kamillus Kermit NUO EH1
Edestä kovin leveästi ja takaa kovin ahtaasti liikkuva. Voimakas otsa, muuten hyvä pää. Niukat etuja takakulmaukset ja liian laskeva ja lyhyt lantio. Hyvä runko. Hyvä karvan laatu ja väri. Tekee
välillä hieman takakorkean vaikutuksen.
FI34479/15 Bernarossa Ring of Fire AVO ERI1 SA PU2 SERT FI MVA
Keskikokoa pienempi mutta hyvin kaunislinjainen. Hieman voimakas otsa, kuitenkin miellyttävä
ilme. Hyvät tiiviit silmäluomet. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Erinomainen runko. Hieman niukat
etu- ja riittävät takakulmaukset. Hyvä häntä. Erinomainen karva. Liikkuu todella hyvin sivulta.
FI52669/13 Bernirannan Benny AVO EH3
Hyvä koko ja tyyppi. Voimakas uroksen pää. Hyvä kaula, kovin pysty olkavarsi. Löysät kyynärpäät.
Voimakkaat takakulmaukset. Liian laskeva lantio. Liikkuu kovin lyhyellä potkulla takaa. Rintakehä
saisi olla pidempi. Hyvä karva ja väri.
FI17942/14 Matildan Louis W AVO EH4
Hieman lyhyen vaikutuksen tekevä, niukasti takaa ja edestä kulmautunut poika. Hyvä pää, rungon
malli. Hieman liian laskeva lantio. Hyvä karva ja väri. Liikkuu kovin maa-ahtaasti lähes ristiin
astuen takaa. Löysästi ja leveästi edestä.
FI56254/14 Teddypark´s Buster Showman AVO EH2
Kovin niukasti takaa kulmautunut hyvärunkoinen ja -päinen uros. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman
lyhyt häntä. Hyvä karva ja väri. Liikkuu kovin lyhyellä askeleella takaa.
FI31973/15 Goldbear´s Antonio Banderas VAL ERI1 SA PU1 VSP
Erittäin hyvänkokoinen ja erittäin hyvätyyppinen vahvapäinen uros. Hyvä runko, erinomainen
raajaluusto. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman niukat etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta
katsoen. Kovin löysästi edestä. Hyvä karva ja väri.
FIN32271/08 Asso v.d. Hausmatt VET ERI1 VET-ROP
Hieman ujosti esiintyvä, sivulta katsoen hyvin liikkuva erittäin hyväpäinen poika. Niukat etu- ja
hyvät takakulmaukset. Hieman pehmyt karva.
FI10752/16 Goldbear´s Cabernet NUO ERI2 SA PN3
Hyvä tyyppi. Hyvä pää, hieman suuret korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja takakulmaukset. Niukahkot
etukulmaukset. Hyvä runko ja karva. Liikkuu hyvin mutta liikkeessä kovin ylhäällä kannettu häntä.
Hyvä väri.

FI49395/15 Zweierteam Brexia NUO ERI1 SA PN2 VASERT
Edestä hieman löysästi muuten hienosti liikkuva erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pään malli, pigmentti
saisi olla parempi. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Hyvä rungon malli ja karva ja väri.
FI17948/14 Matildan Lauren W AVO EH2
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää. Oikea rungon malli, mutta kovin lyhyt ja laskeva lantio. Seisoo ja
liikkuu takaraajat rungon alla. Löysähköt kyynärpäät. Oikea karvan laatu, tänään kovin niukassa
turkissa.
FI29429/15 Tza Tza Tzasmine AVO ERI1 SA PN1 SERT FI MVA ROP
Kaunislinjainen, edestä hieman löysästi, muuten hienosti liikkuva. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää ja
korvat. Kaunis ylälinja ja hyvä häntä. Hyvä väri ja erinomainen karvan laatu, mutta ei täydessä
turkissa.

