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FI16589/17 Ridon Hennet Wanda PEN1 KP ROP-PEN
Erittäin hyvin rakentunut nuori narttu, jolla hieman kapea pää. Erinomaiset mittasuhteet.
Erinomainen etu- ja takaosa. Vahva runko. Hyvä luusto. Oikein kannettu häntä. Hyvä
turkin laatu ja väritys. Liikkuu aivan erinomaisesti. Tällä nartulla tulee olemaan
erinomainen tulevaisuus näyttelyssä.
FI47330/16 Apriori Donnerhall JUN ERI1 SA
Vahvarakenteinen, keskikokoinen nuori uros, jolla hieman voimakas liian pyöreä kallo.
Hyvä kuono. Erinomainen kaula. Vahva runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Toivoisin
hieman enemmän raajakorkeutta. Hyvin kannettu häntä. Vahva luusto. Hyvä turkin laatu,
kaunis väritys. Erinomainen liikkuja. ROP-JUN.
FI50307/16 Sky Paws Blues Billy JUN H
Liian korkearaajainen nuori uros, jolla kovin kapea pää. Kaula voisi olla pidempi. Kapea
runko. Sen tulisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Luisu lantio. Kovin ahdas
edestä ja takaa. Liikkuu liian lyhyin ja epävakain askelin. Hieman kihara karva. Tarvitsee
vielä paljon aikaa.
FI44355/16 Sonza´s Carbon Fiber JUN EH3
11 kk nuorukainen, jolla hyvä pää. Kaula saisi olla pidempi. Hyvät mittasuhteet rungossa.
Sen tulisi olla paremmin kulmautunut takaraajoista. Hieman luisu lantio. Kääntää
etukäpälät ulos. Seisoo ja liikkuu takaraajat hieman pihdissä. Hyvä turkin laatu ja väritys.
Liikkuu sivusta katsoen hyvin.
FI44356/16 Sonza´s Chrystal JUN ERI2
Keskikokoinen nuori uros, jolla hyvä pää, oikea ilme. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut
etuosa. Saisi olla hieman lyhyempi lanteesta. Takaraajat voisi olla paremmin
kulmautuneet. Liikkuu edestä hyvin, takaa lyhyesti ja jäykin askelin. Hyvä turkki ja väri.
FI11402/16 Kultaruskan Cotton Eye Joe NUO ERI1 SA
Kookas uros, jolla hyvä pää. Ilmettä parantaisi hieman valkoinen suurempi valkoinen pläsi.
Hyvä kaula. Oikeat mittasuhteet rungossa. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä turkki.
Vahva luusto. Liikkuu hyvin.
FI55085/14 Bernirannan Commander Casimiro AVO ERI2 SA PU4 VASERT
Vahvarakenteinen uros, jolla hyvä pää. Vahva runko. Riittävästi kulmautunut etuosa.
Takaraajat voisi olla hieman enemmän kulmautuneet. Hyvin kannettu häntä. Hyvä luusto.
Hyvä karva. Värimerkit voisi olla syvemmän väriset. Liikkuu hyvin.
FI35559/13 Funatic In Like Flynn AVO ERI1 SA PU3 SERT FI MVA

Hyvin rakentunut uros, jolla seistessä hyvät linjat. Hyvä pää ja ilme. Oikein kulmautuneet
raajat. Vahva runko. Erinomainen luusto. Liikkuessa selkälinja antaa hieman periksi.
Erinomainen karva, hyvä väri. Liikkuu tasaisesti edestä ja takaa katsoen.
FI49909/14 Goldbear´s Zz Top AVO ERI3
Kookas uros, jolla hieman kapea pää. Oikeat mittasuhteet rungossa. Riittävä luusto. Hyvin
kulmautunut etuosa. Voisi olla hieman matalampi kinner. Hyvä häntä. Erinomainen turkki.
Hyvä väritys. Liikkuu edestä hyvin, hieman ahtaasti ja lyhyesti takaa.
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI2 SA PU2 VARACA
Erinomaisesti liikkuva uros, jolla hieman kapea pää. Hyvät mittasuhteet rungossa. Oikein
kulmautuneet raajat. Riittävä runko. Vahva raajaluusto. Hyvä turkin laatu, kaunis väritys.
FI13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Erinomaisesti rakentunut vahvarakenteinen uros. Hieman liian pyöreä kallo. Hyvä kuono.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Oikein kulmautuneet raajat, vahva runko ja luusto.
Erinomainen turkki, hyvä väri. Liikkuu erinomaisesti.
FI50310/16 Sky Paws Brilliant Beauty JUN EH2
Vielä kovasti kesken kehityksen oleva nuori narttu. Kapea pää. Toivoisin enemmän
kaulaa. Rungon tulee täyttyä. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa, takaraajat saisi
olla enemmän kulmautuneet. Jyrkkä lantio. Kihara karva. Hyvä väritys. Liikkuu lyhyin
askelin.
FI50311/16 Sky Paws Brilliant Princess JUN ERI1
Keskikokoinen nuori narttu, jolla hieman kapea pää. Hyvät mittasuhteet. Saisi olla
enemmän kaulaa. Hyvin kulmautuneet raajat. Riittävä luusto. Liikkuu tasaisesti edestä ja
takaa. Kihara karva, hyvä väritys.
FI14121/16 Bernoban Joulupulla NUO HYL
Kookas hyvin rakentunut nuori narttu, jolla hyvä pää. Riittävä runko ja luusto. Liikkuu aivan
erinomaisesti, muttei anna koskea itseensä, jonka johdosta hylätty. Suhtautuminen
tuomariin: väistää.
EST-00938/15 Lacome AVO EH1
Keskikokoinen narttu, jolla hyvä pää. Saisi olla pidempi kaula. Hyvät mittasuhteet
rungossa. Tulisi olla paremmin kulmautunut etuosasta, riittävästi takaa. Voisi olla
vahvempi luusto. Liikkuu edestä hyvin, takaa lyhyin ja raskain askelin. Jyrkkä lantio.
Erinomainen turkki, hyvä väri.

