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FI 14179/17 Vuorenpeikon Snow Fairytale PEN KP1 ROP
Hyvässä kehitysvaiheessa oleva pentu. Hyvä kallo ja otsapenger, hieman kevyt kuono ja silmissä
pyöreyttä. Hyvä raajarakenne ja sopiva luusto, hyvä ylälinja ja häntä. Liikkuu erittäin hyvin, hyvä
käytös.
FI27235/16 Vuorenpeikon Pramia NUO EH
Hyvät mittasuhteet omaava uros. Vahva pää, silmissä hieman pyöreyttä. Hyvä vahva runko, hyvä
kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset hieman niukat kulmaukset. Hyvä
luusto, liikkuu riittävällä askelpituudella. Hyvä karva ja käytös.
FI17942/14 Matildan Louis W AVO ERI1 SA PU2 SERT
Tasapainoinen uros, jolla erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman korkeaasentoinen häntä. Tasapainoiset, hyvät kulmaukset. Vahva luusto. Hyvä runko ja eturinta riittävä.
Liikkuu hyvin, Käytös ok.
FI38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI1 SA PU1 ROP
Erinomaista tyyppiä oleva hieman pitkärakenteinen uros. Hyvä pään malli, hieman löysyyttä
alaluomissa. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyvä rintakehä. Liikkuu
hyvin. Hyvä luusto ja käpälät. Erinomainen karva ja käytös.
FI40117/16 Goldbear´s Digimon JUN EH3
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis ilmeikäs pää. Hyvä kaula ja ylälinja, sopiva
rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvä luusto. Hyvä takaliike, etuliike leveä ja
hieman melova. Karvapeite lyhyt eikä parhaimmillaan. Iloinen miellyttävä käytös.
FI36597/16 Matildan Inga O JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Hyvässä kehitysvaiheessa oleva juniori, kaunis ilmeikäs pää. Hyvä kaula, hieman pehmeyttä
ylälinjassa. Riittävät etukulmaukset, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko,
sopiva eturinta. Erinomainen sivuliike, edessä vielä löysyyttä. Hyvä karva ja käytös.
FI47232/16 Vinkizz Custom Sonza JUN ERI2
Hyvässä kehitysvaiheessa oleva narttu. Hyvä pään malli, hyvä kaula, pehmeyttä ylälinjassa, hyvä
raajarakenne, luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä sivuliike, edessä löysyyttä. Hyvä
karva ja käytös, korkea-asentoinen häntä.
FI14121/16 Bernoban Joulupulla NUO EH1
Hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pään vahvuus ja malli, hyvät silmät, hyvä kaula ja ylälinja.
Olkavarsi saisi olla viistompi. Hyvät takakulmaukset, luusto ja käpälät. Kääntää mielellään
etukäpäliä ulospäin. Hyvä runko, sopiva etuosa. Hyvä sivuliike, edessä löysyyttä, runko rullaa
liikkeessä. Hyvä karva, hieman ujostutti alussa.
FI20132/15 Berlida Eminenza AVO EH3
Hyvät mittasuhteet, hyvä pään malli, pyöreyttä silmissä, häiritsee ilmettä. Hieman lyhyt kaula,
etuosa tulisi olla paremmin kulmautunut. Hyvät takakulmaukset, mutta koira seisoo mielellään
takaraajat rungon alla. Hieman kaltevuutta lanteessa, riittävä taka-askel, ajoittain korkea etuaskel.
Hyvä luusto, erinomainen karva ja käytös.
FI48164/11 Leniences Friderica AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP
Hyvät mittasuhteet, silmät saisi olla tummemmat, muuten hyvä pää. Hyvä kaula ja ylälinja,
tasapainoinen raajarakenne. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko, riittävä eturinta. Liikkuu hyvin,
hieman löysyyttä edessä. Hyvä karvan laatu ja käytös. Kirsupigmentti saisi olla parempi.

FI49395/15 Zweierteam Brexia AVO ERI2 SA PN3
Hyvät mittasuhteet, hyvä oikean mallinen pää, silmissä pyöreyttä, saisi olla tummemmat ja
kirsupigmentti parempi. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset,
hyvä luusto ja käpälät. Takaliikkeeissä saisi olla enemmän voimaa. Hyvä etuliike, karva ja käytös.
FIN50881/07 Gunhild Vom Gipfelfeuer VET ERI1 SA PN4 VET ROP
10,5 v. Hyvässä kunnossa, kaunis ilmeikäs pää, hyvät tummat silmät ja kaula ja ylälinja. Olkavarsi
saisi olla viistompi. Hyvä takaosa, hyvä rintakehä. Erittäin hyvä sivuliike. Karva ok, miellyttävä
käytös.

