20170930 Eckerö KV, HÖIER CHARLOTTA
20324/17 Funatic Beauty Is The Beast PEN1 KP ROP-pentu
Erittäin kaunis pentu. Erinomainen tasapaino ja koko. Feminiininen. Hyvä luonne. Miellyttävä pää,
jossa tummat melkein mantelin muotoiset silmät. Tällä hetkellä hieman korostunut otsapenger ja
kallo, pitää tasoittua. Valkoinen merkki menee huulten yli. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja.
Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.
SE58588/2016 Bernermåla Awesome Aaron JUN ERI1
Maskuliininen uros. 11kk. Hyvä koko ja massa. Hyvä luonne. Silmät saisivat olla tummemmat ja
silmäluomet tiiviimmät. Hyvä kallo. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Tasainen ylälinja. Voimakas luusto.
Hyvin täyteläinen runko. Liikkuu hyvin, mutta hännänkanto on liian korkea. Korrektit etu- ja
takakulmaukset.
SE26246/2015 Fruängens Drutten AVO ERI2 SA PU4
Erittäin maskuliininen uros. Erinomainen koko ja massa. Hyvä luonne. Erittäin hyvä pää.
Erinomainen otsapenger ja kallo. Tummat silmät. Tiiviit silmäluomet. Korrekti purenta. Hyvä
eturinta, mutta erittäin etuasentoiset lavat ja lyhyt kaula. Voimakas ylälinja. Hyvät takakulmaukset.
Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä asenteella.
SE59488/2013 Kastenhofs Hector AVO ERI1 SA PU2 VASERT VARACA
Maskuliininen uros, jolla paljon massaa, mutta silti erinomainen tasapaino. Erittäin kaunis pää ja
ilme. Hyvä otsapenger ja kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvin täyttynyt rinta ja runko. Voimakas
luusto. Erittäin kaunis siluetti. Korrektit etu- ja takakulmaukset. Liikkuu tehokkaasti ja oikealla
asenteella. Kaunis turkin laatu.
NO34179/15 Noklebyåasen’s Gizmo VAL ERI1 SA PU1 SERT CACIB FI MVA ROP
Näyttävä valiouros. Erittäin maskuliininen ja erittäin hyvä tyyppi. Silti toivoisin hieman lyhyemmän
rungon. Erittäin hyvä pää. Tyypillinen ilme. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Erinomainen kaula. Hyvä
rinta. Hyvin täyteläinen runko. Hyvä ylälinja pettää liikkeessä ajoittain. Voimakas luusto. Hyvin
kulmautunut. Liikkeessä erinomainen hännänkanto.
29208/15 Vuorenpeikon Monopol VAL ERI2 SA PU3
Salskea ja maskuliininen uros. Hyvä tasapaino. Miellyttävä pää ja ilme, mutta silmät saisivat olla
tummemmat. Hyvä otsapenger ja kallo. Syvä ja hyvin täyttynyt rinta ja runko. Hieman pystyt lavat.
Kääntää oikeaa eturaajaa liikkeessä hieman ulospäin. Voimakas ylälinja ja luusto. Hyvä leveä
lantio. Hyvät takakulmaukset. Hieman ylpeä hännästään.
SE59964/2012 Bernervillans Erina Emmy VAL ERI1 SA PN1 SERT CACIB FI MVA VSP
Laadukas valionarttu. Erinomainen tasapaino, koko ja massa, joiden vuoksi koira on erittäin
näyttävä seistessään ja liikkeessä. Ollakseni kriittinen, toivoisin sentin verran enemmän
raajakorkeutta. Erittäin hyvä pää. Hieman suuret silmät ja väri saisi olla tummempi. Erinomainen
kaula ja ylälinja. Syvä rinta ja runko. Voimakas luusto. Liikkuu erittäin hyvin ja asenteella.
DK15572/2014 Kjaer’s Evita VAL ERI2
Feminiininen narttu. Tänään täysin turkiton, joka vaikuttaa koiran ulkonäköön. Näyttää pidemmältä
kuin oikeasti on. Hyvä pää. Valkoinen värimerkki hieman laajalle levinnyt pään vasemmalla
puolella. Syvä ja korrekti rinta ja runko. Hieman löysät etuliikkeet. Kaunis ja tasainen ylälinja.
Liikkuu erittäin hyvin sivulta. Erittäin löysät huulet. Hyvin esitetty.
SE40977/2009 Björnligans Derivata Björnbus VET ERI2 SA PN3
Hieno veteraaninarttu. Erittäin feminiininen. 8,5v. Täynnä intoa ja tarmoa. Hieman pitkä kuono-osa.
Erittäin hyvä kallo. Hyväksyttävä kaula. Erittäin vahva ylälinja ikäisekseen. Toivoisin enemmän
raajakorkeutta runkoon verrattuna. Liikkuu erittäin hyvin ja tasaisesti ikäisekseen.
52816/08 Funatic Oh Whad’ya Know VET ERI1 SA PN2 VASERT VET-ROP

9v vanha narttu. Olisinpa nähnyt hänet huippuvuosinaan, on edelleen erittäin kaunis, ja voin
kuvitella miltä hän on näyttänyt aikanaan. Täynnä asennetta ja laatua. Erittäin kauniisti rakentunut
ja liikkuukin niin korrektisti. Omistaja voi olla ylpeä koirastaan joka on niin hyvässä kunnossa.

