20180708 Juva KR, TUOMINEN MATTI
FI44355/16 Sonza´s Carbon Fiber NUO EH1
23 kk, erinomaiset mittasuhteet omaava, hyvälaatuinen uros, jolla hyvä pään profiili. Hyvät
värimerkit. Erinomainen runko ja turkki. Lyhyt kaula. Hyvä hännän asento. Seisoessaan kääntää
etu- ja takaraajoja turhan paljon ulospäin. Niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Toivoisin
vahvemmat kintereet. Hyvä runko, joka hieman löysässä kunnossa. Liikkuu sivusta riittävällä
askelpituudella. Etuliike saa tiivistyä. Erinomainen kehäkäytös. Esitetään hyvin.
FI11504/15 Bernarossa Qstone AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP
3 vuotias uros. Erinomaista tyyppiä. Vahva luusto. Hieman jyrkkä otsapenger. Hyvät värimerkit.
Erinomainen runko, joka voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa. Kaula voisi olla hieman
pidempi. Erinomainen turkki. Hyvä hännän asento. Etukulmaukset saisivat olla paremmat, hyvät
takana. Liikkuu sopivalla askelpituudella. Esiintyy ja esitetään hyvin.
FI26472/14 Bernbear´s Amadeus AVO H
4 vuotias uros, jolla erinomaiset mittasuhteet ja vahva luusto. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä väritys.
Vankka runko. Erinomainen hännän asento. Hyvin niukat kulmaukset. Hyvin sidotut ja leveät
etuliikkeet ja sivuliikkeistä puuttuu pituus ja voima. Erinomainen kehäkäytös. Esitetään hyvin.
FI28451/17 Torneros Bersaltyna AVO ERI2
2,5 vuotias erinomaiset mittasuhteet omaava vahvaluustoinen uros, joka kauttaaltaan hieman kapea.
Riittävät kulmaukset ja hyvä sivuliikunta. Saa levetä kauttaaltaan päästä häntään. Pohjavilla
lähtenyt. Hyvä hännän asento. Riittävät kulmaukset edessä ja takaa. Miellyttävä kehäkäytös.
Esiintyy ja esitetään hyvin.
FI19769/17 Cabonetton Chabina JUN EH1
16 kk. Hyvin karvattomassa kunnossa esitetty, kevytluustoinen narttu, jolla vähän turhan korkea
hännän asento. Sopivat kulmaukset. Väritys ok. Miellyttävä kehäkäytös. Hyvä sivuliikunta, hieman
leveä edestä ja maa-ahdas takaa. Esiintyy ja esitetään hyvin.
FI51695/16 Jukuripään Bianca NUO ERI1
1v 9kk. Hyvärunkoinen narttu, jonka raajaluusto voisi olla hieman vankempi. Hyvä karva. Pää ja
ilme ok. Silmät tosin voisivat olla hieman tummemmat. Toivoisin paremmat etukulmaukset,
voimakkaat takana. Hyvä väritys. Lanneosa voisi olla hieman lyhyempi. Riittävä kaula.
Erinomainen turkki. Erinomainen kehäkäytös. Esitetään hyvin.
FI31594/14 Bernissimo Giada AVO H
Mittasuhteiltaan erinomainen, vahvaluustoinen, vankka narttu, joka voisi olla rungoltaan hieman
tiiviimmässä kunnossa. Hieman löysät huulet ja silmäluomet. Sopivasti kulmautunut. Hyvä hännän
asento. Liikkuu sopivalla askelpituudella. Hyvä kaula. Alapurenta.
FI50250/14 Berntiers It´s Incredible VAL ERI2 SA PN2
4 vuotias hyvät mittasuhteet omaava, vahva narttu, jolla vankka runko ja riittävä raajaluusto. Turhan
roikkuvat huulet ja avonaiset silmäluomet. Askelpituus edessä ja takaa jää turhan lyhyeksi. Hyvä
hännän asento. Hyvät takakulmaukset, etukulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Hyvät
värimerkit. Esiintyy ja esitetään hyvin.
FI18848/13 Xantran Effulgent Eleonora VAL ERI1 SA PN1 SERT FI MVA VSP

5,5 vuotias vankkarunkoinen narttu, jolla sopiva raajaluusto. Runko saisi olla tiukemmassa
kunnossa. Erinomainen hännän asento. Sopivasti kulmautunut kauttaaltaan, hieman kapea pää.
Huulet voisivat olla tiiviimmät. Liikkuu hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa.
Kirsupigmentti voisi olla hieman tummempi. Hyvä kehäkäytös. Esiintyy ja esitetään hyvin.

