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FINBY ISAAC, uros, KÄY-ERI, SA, ROP, BIS-3
Erinomainen koko ja tyyppi. Hyvä pää ja sukupuolileima. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
kaula, ylälinja ja lantio. Hyvä alalinja. Hyvät kulmaukset. Hyvä raajaluusto. Ensiluokkainen välikämmen.
Hyvät käpälät. Erinomainen turkki ja väri. Tehokkaat liikkeet. Vähän ahtaat takaa. Melko hyvä luonne.

GOLDEN ANNIE’S IRISH PR LEIA, narttu, KÄY-ERI, SA, VSP, SERT
6 v. Sopiva koko. Hyvänpituinen pää, mutta otsapenger voisi olla parempi. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hyvä lantio. Riittävät kulmaukset. Hyvä reiden leveys. Hyvä etuosa. Hyvä raajaluusto,
hyvät käpälät. Hyvä turkki ja väri. Tasapainoiset liikkeet. Hyvä luonne. Oikea purenta.

FINBY ISAAC, uros, KÄY-ERI, SA, ROP, BIS-3
GOLDEN ANNIE’S IRISH PR LEIA, narttu, KÄY-ERI, SA, VSP, SERT

FINBY LUIGI, uros, NUO-ERI, uros, SA, SERT
Kohta 2 v. Erinomainen koko ja sukupuolileima. Hyvä pää, tummat silmät ja pigmentti. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hyvä lantion pituus ja leveys, Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä
raajaluusto, hyvä välikämmen ja käpälät. Tasapainoiset, tehokkaat liikkeet. Vähän ahtaat
takaa. Oikea purenta.

KAIDANTAIPALEEN KIRA, narttu, VET-ERI, SA, VET ROP, VARA-SERT, VET-SERT, BISVET-1
9 v. Sopiva koko. Erinomainen tyyppi. Hyvä rodunomainen pää. Kauniit silmät.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Vähän jyrkkä lantio. Edessä ja takana riittävät
kulmaukset. Hyvä alalinja. Rauhallinen luonne. Hyvin liikkuva veteraani.

KAIDANTAIPALEEN RAAKEL, narttu, JUN-ERI, SA, JUN ROP, JUN-SERT
Sopiva koko. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää ja sukupuolileima. Tummat silmät. Hyvät korvat.
Ikäisekseen hyvä ylä- ja alalinja. Vähän jyrkkä lantio. Riittävät kulmaukset. Hyvä raajaluusto.
Hyvä välikämmen ja käpälät. Melko hyvä turkinlaatu. Epätasainen väri. Ikäisekseen
tasapainoiset liikkeet. Oikea purenta. Erinomainen luonne.

KOPPELOPOLUN LC KURU, uros, NUO-ERI, SA, VARA-SERT
2 v. Keskikokoa pienempi. Voimakasrakenteinen uros. Hyvä pää, tummat silmät.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyväasentoinen lantio. Hyvä reidenleveys. Hyvät
kulmaukset. Hyvä raajaluusto. Hyvät käpälät. Hyvä välikämmen. Tasapainoiset, tehokkaat
liikkeet. Oikea purenta.

KOPPELOPOLUN LC AAVA, narttu, NUO-ERI, SA
Melko iso. Kohta 2 v. Hyvä pää, feminiininen ilme. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hyvä lantio. Edessä ja takana hyvät kulmaukset. Hyvä alalinja. Hyvät käpälät. Hyvä
raajaluusto. Hyvä turkinlaatu, mutta väriltään hieman vaalea. Hyvät liikkeet. Hyvä luonne.
Oikea purenta.

FINBY LEO, uros, NUO-ERI, SA
22 kk. Hyvä pää. Hyvä sukupuolileima. Riittävän tummat silmät. Hyväasentoinen lantio.
Polvikulmaukset voisivat olla paremmat. Vielä niukka alalinja. Hyvä välikämmen. Hyvä
raajaluusto ja käpälät. Hyvät etukulmaukset. Hyvä turkki ja väri. Ikäisekseen tasapainoiset
liikkeet. Oikea purenta.

FOORINN’S A-BOYCA, uros, JUN-ERI
15 kk. Melko iso. Hyvä pää. Hyvä sukupuolileima. Hyvä kaula ja ylälinja. Tummat silmät.
Hyväasentoiset korvat. Vähän jyrkkä lantio. Hyvät kulmaukset. Hyvä välikämmen. Hyvät
liikkeet, mutta voisivat olla voimakkaammat. Alalinja voisi olla parempi. Oikea purenta.
Erinomainen turkki ja väri. Hieman ahdas takaa.

FOWLERS SELMA, narttu, AVO-ERI
4 v. Iso. Hyvä pää, feminiininen ilme. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja
ylälinja. Pyöristää lannetta. Hyvät takakulmaukset. Hyvä alalinja. Edestä vähän suora. Hyvä
raajaluusto. OK käpälät. OK välikämmen. Tasapainoiset liikkeet. Oikea purenta. Oikeanlainen
luonne.

FANSETT DREAM A LITTLE DREAM OF ME, uros, AVO-ERI
3 v. Kevytrakenteinen uros. Hyvä pää, hyvä silmien ja kuonon pigmentti. Hieman alas
kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja lantio. Hieman korkea kinner. Ylikulmautunut
takaa. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä. Hyvä raajaluusto. Hyvät käpälät. Melko hyvä
turkinlaatu ja väri. Runsaskarvainen. Liikkeet hyvät edestä ja sivulta, epätasapainoiset takaa.
Oikea purenta.

FINBY MH NAPOLEON, uros, JUN-ERI
14 kk. Melko iso. Oikea purenta. Erittäin hyvä tyyppi. Vaaleat silmät. Hyväasentoiset korvat.
Hyvä ylälinja. Hyvä kaula. Oikea-asentoinen lantio. Hyvät kulmaukset edessä ja takana.
Ikäisekseen hyvin kehittynyt alalinja. Hieman suora välikämmen. Hyvä raajaluusto. Hieman
litteät käpälät. Ikäisekseen tasapainoiset liikkeet.

VUORIHUHDAN VIIMA, narttu, JUN-ERI
Sopiva koko. Hyväasentoiset korvat. Miellyttävä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä lantio.
Sopivat takakulmaukset, hyvä reidenleveys. Eturinta puuttuu. Hyvät kulmaukset edessä. Hyvä
raajaluusto. Hyvät käpälät. Ensiluokkainen välikämmen. Ikäisekseen tasapainoiset liikkeet.
Hyvä turkinlaatu ja väri.

YGGDRASIL RR JULIA, narttu, NUO-ERI, SA
Melkein 2 v. Sopiva koko. Hyvä pää, jossa feminiininen ilme. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvät takakulmaukset, suorat edessä. Vielä niukka
alalinja. Erinomainen raajaluusto ja käpälät. Melko hyvä välikämmen. Hyvä turkki ja väri.
Hyvät liikkeet. Hyvä luonne. Oikea purenta.

QUACK’S DIRTY DIRTY FEELING, narttu, AVO-ERI
4 v. Keskikokoa suurempi. Rodulle tyypillinen, hyvä pää. Riittävän tummat silmät.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja lantio. Hyväksyttävät kulmaukset takana.
Hieman niukka alalinja. Hyvät etukulmaukset. Välikämmen voisi olla paremmin kulmautunut.
Hyvät käpälät. Hyvä raajaluusto. Erinomainen väri, hyvä turkinlaatu, mutta runsas.
Tasapainoiset liikkeet. Hyvä luonne.

FANSETT CHRISTIAN DIOR, uros, AVO-ERI
3 v. Melko suuri. Vahva uros. Hyvä pään pituus ja sukupuolileima. Voisi olla parempi
otsapenger. Hieman vaaleat silmät. Hieman leveäasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Hyvä lantio. Hyväasentoinen häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä raajaluusto.
Hyvät käpälät. Hyvin kehittynyt alalinja. Runsas turkki. Hyvä väri. Tasapainoiset liikkeet.
Oikea purenta.

GOLDEN ANNIE’S IRISH PR RED PEPPER, uros, KÄY-ERI
6v, sopiva koko. Hyvänmallinen pää, joka voisi olla urosmaisempi. Vaaleat silmät.
Hyväasentoiset korva. Hyvä kaula, ylälinja ja latio. Hyvinkulmautunut takaa ja hyvä
reiden leveys. Hyvä alalinja. Hieman suora ja kapea edestä. Hyvät käpälät. Sopiva luusto.
Erinomainen karvapeite ja väri. Tasapainoiset liikkeet takana, mutta etuliikkeet saisivat olla
puhtaammat. Oikea purenta. Erinomainen luonne ja olemus.

FLAMEFIELD’S MOONSHINE KATE, narttu, KÄY-ERI, SA
3v, alle keskikoon. Feminiininen pää. Alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä ylälinja ja lantio. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä
raajaluusto ja käpälät. Vakaat, hyvät liikkeet. Hyvä karvanlaatu ja väritys, mutta hieman lyhyt
karvapeite. Hyvä purenta ja luonne.

LINTUMÄEN ADANNA, narttu, JUN-ERI, JUK3
1v. Sopiva koko. Tummat silmät. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä
lantio. Hyväasentoinen häntä. Riittävät takakulmaukset, suorat edessä. Hieman niukka
alalinja. Sopiva raajaluusto. Ok käpälät. Hyvä karvanlaatu. Hieman epätasainen väritys.
Liikkuu riittävällä askelpituudella.

VUORIHUHDAN VÄISKI, uros, JUN-ERI, JUK3
1v. Sopiva koko. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvänmallinen pää, jossa hyvä sukupuolileima.
Erinomainen pigmentti kirsussa. Hieman vaaleat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
kaula, ylälinja ja lantio. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset ja reiden leveys. Vielä
keskeneräinen alalinja. Hyvä raajaluusto ja hyvät käpälät. Melko hyvä karvanlaatu, mutta
vielä vaaleat housut ja häntä. Yhdensuuntaiset takaliikkeet. Vielä löysä ja epävakaa edestä.
Oikea purenta.

RED LOVEHUNTER’S FORESTGIRL, narttu, NUO-ERI, NUK3, SA
2v, keskikokoinen. Otsapenger voisi olla parempi. Hyvänmallinenpää. Hyvät silmät. Hyvä
kaula ja ylälinja ja lantio. Hyvät takakulmaukset. Vielä niukka ja keskeneräinen alalinja.
Seisoo ranskalaisittain. Hyvät käpälät. Tasapainoien raajaluusto, ok välikämmen. Erinomainen
karvapeite ja väri. Liikkuu hyvällä askelpituudella takaa, mutta hieman ahdas takaa ja löysä
edestä.

FINBY JASMIN, narttu, AVO-ERI, AVK3
Sopiva koko. 4v. Feminiininen pää, jossa on hyvä sukupuolileima. Hyväasentoiset korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä
alalinja. Hyvät käpälät ja raajaluusto. Vakaat liikkeet, hieman ahdas takaa. Hyvä karvanlaatu,
hieman epätasainen väri. Oikea purenta. Hyvä luonne.

FINBY INEZ, narttu, KÄY-ERI, KÄK3
Yli keskikoon. Hyvänmallinen pää, hyvä sukupuolileima. Riittävän tummat silmät.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvin kehittynyt alalinja. Vakaat liikkeet ja riittävä askelpituus. Oikea
purenta. Hyvä karvanlaatu ja väri. Hyvä luonne.

REDWORD BLUE ILLUSION, narttu, JUN-ERI, JUK4
1v , keskikokoinen Melko hyvä tyypi. Feminiininen pää. Hyvä sukupuolileima. Otsapenger
voisi olla aavistuksen parempi. Tummat silmät. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Hyvä kaula
ja ylälinja. Hyvä lantio. Hyvät takakulmaukset. Ikäisekseen hyvä reidenleveys. Ikäisekseen
hyvin kehittynyt alalinja. Hyvin kulmautunut etuosa. Hyvä karvanlaatu ja väri. Sopiva
luusto. Hyvät käpälät. Oikea purenta. Hieman pentumaiset liikkeet edessä, mutta hyvät
sivuliikkeet.

VUORIHUHDAN VALO, uros, JUN-ERI, JUK4
1v. Sopiva koko. Hyvä pään pituus. Alaleuka voisi olla parempi. Tummat silmät Hyvä
pigmentti kirsussa. Hyvä kaula ja ylälinja ja lantio. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset.
Hyvän reidenleveys. Vielä niukka alalinja. Hyvä etuosa. Ok välikämmen. Erinomainen luusto.
Hyvät käpälät .Vakaat liikket. Hyvä karvanlaatu ja väri. Oikea purenta.

KOPPELOPOLUN LC KUURA, uros, NUO-ERI, NUK4, SA
2 v, sopiva koko. Hyvänmallinen pää, jossa hieno ilme. Alaleuka saisi olla voimakkaampi.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja .Hieman jyrkkä lantio. Hyvät kulmaukset edessä
ja takana. Hyvin kehittynyt alalinja. Hyvä karvanlaatu, mutta epätasainen väritys. Hyvät
liikkeet.

PEHTOORIN AZLIN, narttu, AVO-ERI, AVK4
3v. Hyvänmallinen pää. Hieman vaaleat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja
ja lantio. Hyvät takakulmaukest. Hyväksyttävä etuosa. Hyvä raajaluusto. Ok välikämmen.
Hyvät käpälät. Hyvä karvanlaatu ja väri. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Oikea purenta.
Hyvä luonne.

TEMPELHÅGENS RÖDE TT-ANNIE OAKLEY, narttu, KÄY-ERI
7v, alle keskikoon. Hyvänmallinen ja -mittainen pää. Alaleuka saisi olla parempi Tummat
silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Takakulmaukset
saisivat olla paremmat. Riittävä alalinja. Hyvä etuosa. Hyvä luusto. Hieman litteät käpälät.
Hyvä karvanlaatu, hieman vaalea väri. Vakaat liikkeet. Riittävä askelpituus.

KAIDANTAIPALEEN ROSE, narttu, JUN-ERI
1,5v, feminiininen narttu, jolla erinomainen ilme. Sopiva koko. Hyväasentoiset korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja ja lantio. Hyvin kulmautunut takaosa, hyvä reiden leveys. Ikäisekseen
hyvä alalinja. Erinomainen välikämmen. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvanlaatu. Hieman
epätasainen väri. Hyvät liikkeet sivulta, vielä löysä edestä. Oikea pureta. Hyvä olemus.

FOORINN’S ALASTAR, uros, JUN-ERI
18 kk, melko suuri. Päässä hyvä pituus. Hyvä sukupuolileima. Hieman vaaleat silmät. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hyvä lantio. Hyvä hännänkiinnitys. Hieman avoimet polvikulmaukset.
Vielä niukka alalinja. Hyvä etuosa. Erinomainen luusto. Hyvät käpäät. Hyvät liikkeet. Hyvä
karvanlaatu. Hieman vaalea väri. Oikea purenta.

FOORINN’S ACLAÍ TIKU, uros, JUN-ERI
16kk. Melko suuri. Hyvänmallinen pää. Riittävä sukupuolileima. Hyvä silmien väri. Oikein
kiinnittyneet korvat. Hyvä pää ja ylälinja. Hiema jyrkkä lantio. Hyvät takakulmaukset. Hieman
suora edestä. Hyvä välikämmen. Erinomainen raajaluusto. Erinomaiset käpälät. Hyvä
karvanlaatu. Hyvä kuparinväri. Hyvät liikkeet. Hieman ahdas takaa. Oikea purenta.

TAIGALINNUN ELVIIRA, narttu, JUN-ERI
14kk. Sopiva koko. Hyvä pää ja feminiininen ilme. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hieman niukka alalinja.
Sopiva raajaluusto. Hyvät käpälät. Ikäisekseen sujuvat liikkeet, hyvä askelpituus. Hyvä
karvanlaatu. Epätasainen väri.

TAIGALINNUN ELSA, narttu, JUN-ERI
Sopiva koko. Feminiininen. Hyvä pää. Hieman vaaleat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Takakulmaukset voisivat olla hieman paremmat.
Ikäisekseen riittävä alalinja. Hyvä etuosa. Hyvä raajaluusto, hyvät käpälät. Ikäisekseen vakaat
liikkeet Hyvä karvanlaatu ja väri. Ystävällinen luonne. Oikea purenta.

TAIGALINNUN EELIS, uros, JUN-ERI
15kk. Sopiva koko. Hyvin kehittynyt. Hyvä pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä sukupuolileima.
Hyväasentoiset korvat. OK silmien väri. Hyväasentoinen lantio ja häntä. Hyvät kulmaukset
edessä ja takana. Hyvä alalinja. Hyvä raajaluusto ja käpälät. Hyvä karvanlaatu, mutta hieman
lyhyt karva. Hyvät ja vakaat liikkeet. Erinomainen luonne. Oikea purenta.

LINTUMÄEN AIDA, narttu, JUN-ERI
1v. Sopiva koko. Päässä hyvä pituus ja erinomainen sukupuolileima. Erinomainen ilme.
Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja ja lantio. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa.
Ikäisekseen hyvä alalinja. Hyvä etuosa. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. Hyvä karvanlaatu, mutta
hieman epätasainen väritys ja vaaleat housut. Hyvät sivuliikkeet, mutta hieman epävakaa
edestä. Oikea purenta ja luonne.

YGGDRASIL RR ROMEO, uros, NUO-ERI
22kk, sopiva koko. Hyvä pää. Hieman vaaleat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula, selkä
ja lanne. Hyvä lantio. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä alalinja. Hyvä karvanlaatu,
mutta epätasainen väri. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvät takaliikkeet, vielä epävakaa
edestä. Oikea purenta.

FLAMEFIELD’S KACHINA, narttu, AVO-ERI
3v, sopiva koko. Hyvä pää, erinomainen sukupuolileima. Hyvä lantio. Hyvä kaula ja ylälinja
ja alalinja. Hyvä etuosa. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. Tehokkaat, vakaat liikkeet. Hyvä karva.
Hieman epävakaa väri. Erinomainen luonne. Oikea purenta.

PEHTOORIN AXA, narttu, AVO-ERI
3v, alle keskikoon. Päässä riittävä pituus. Vaaleat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvät takakulmaukset. Hyvä etuosa, lapa saisi olla viistompi.
Hyvä alalinja. Hyvä karvapeite ja väri. Tehokkaat liikkeet. Hyvä luonne. Oikea purenta.

KOPPELOPOLUN LC CARAMEL, narttu, AVO-ERI
2v, koon alarajalla. Hyvä pää, feminiininen ilme. Kauniit silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
kaula, hieman jyrkkä lantio. Riittävät etu- ja takakulmaukset. Hieman niukka alalinja. Hyvät
sivuliikkeet, mutta ahdas takaa ja epävakaa edestä. Oikea purenta. Melko hyvä luonne. Hyvä
karvanlaatu, mutta epätasainen väritys.

ENTICE KARIBBEAN PIRATE, uros, VET-EH
8v. Suuri uros. Urosmainen pää, jossa hyvä pituus. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula,
ylälinja ja lantio. Hyvä hännänkiinnitys. Hieman ylikulmautunut takaa. Kapea reisi. Hyvin
kulmautunut etuosa, kyynärpäät kääntyvät sisäänpäin. Hyvät käpälät. Hyvä luusto. Hyvät
sivuliikkeet, mutta hieman epävakaat edestä. Erinomainen karvanlaatu ja väritys, mutta
runsas karvapeite. Melko hyvä luonne ja olemus. Oikea purenta

RED LOVEHUNTER’S ERÄSAMOILIJA, uros, AVO-EH
4v. Suuri uros. Hyvä sukupuolileima. Tummat silmät. Otsapenger voisi olla selvempi.
Alas kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula. Vahva ylälinja. Hyvä lantio ja hännänkiinnitys.
Ylikulmautunut takaa. Korkea kinner. Hyvä alalinja. Hyvät etukulmaukset. Hyvä eturinta,
mutta kyynärpäiltä puuttuu tuki ja se näkyy liikkeissä. Hyvä luusto ja käpälät. Erinomainen
karvapeite ja väritys. Saisi olla paremmat ja vakaammat liikkeet.

FINBY MARTHA, narttu, NUO-EH
2v. Sopiva koko. Melko hyvä tyyppi. Hyvä sukupuolileima. Hyväasentoiset korvat. Hyvä pää.
Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Jyrkkä lantio. Hyväksyttävät kulmaukset takana. Keskeneräinen
alalinja. Hyvä etuosa. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. OK karvanlaatu ja väritys. Liikkuu
sipsuttavilla askeleilla sekä edessä että takana. Oikea purenta. Hyvä luonne.

FINBY KELVIN, uros, AVO-EH
4v. Sopiva koko. Melko hyvä tyyppi. Päässä hyvä pituus ja sukupuolileima. Hyvä pigmentti.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula, joka näyttää lyhyeltä. Hyvä ylälinja. Hieman jyrkkä lantio.
Saisi olla paremmat takakulmaukset. Hyvä alalinja. Hieman suora edestä. Hyvä luusto ja
hyvät käpälät. Hyvä karvanlaatu, mutta vaalea väritys. Liikkuu hyvin sivulta, mutta taka-askel
saisi olla parempi ja hieman löysä edestä. Oikea purenta.

FOORINN’S AISLING ALMA, narttu, JUN-EH
15kk. Korkea narttu. Ihastuttava ilme. Tumma kirsu. Hyvä pää. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hyväasentoinen pitkä häntä. Niukat takakulmaukset. Keskeneräinen alalinja,
josta johtuen kyynärpäiltä puuttuu tuki ja se näkyy liikkeissä. Hyvä luusto. Litteät tassut.
Hyvä välikämmen. Hyvä karvanlaatu. Epätasainen väri. Vielä pentumaiset liikkeet.

KIVILAMMIN LE JOONA, uros, JUN-EH
14kk. Sopiva koko. Hyvä maskuliininen pää. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Lyhyt, jyrkkä lantio ja lyhyt askelpituus. Riittävät kulmaukset. Hyvä alalinja.
Hyvä luusto. Hyvät käpälät. Hyvä välikämmen. Hyvä väritys karvassa, mutta hieman lyhyessä
karvassa. Oikea purenta.

FINBY MH NICOLE, narttu, JUN-EH
15kk. Pieni narttu. Hyvä pää. Erinomainen sukupuolileima. Tumma kirsu ja kauniit silmät.
Hyväasentoiset korvat. Hieman lyhyt lantio. Riittävät kulmaukset. Hyvä kaula ja ylälinja.
Niukka alalinja. Hyvä luusto ja hyvät käpälät. Erinomainen karvanlaatu, lyhyt turkki. Hyvä
luonne ja olemus. Oikea purenta. Saisi olla vapautuneempi. Hieman lyhyt askelpituus
edessä ja takana.

FINBY MH NUMBER ONE, uros, JUN-EH
15kk, melko suuri. Hyvä pää. Toivoisin voimakkaamman alaleuan. Hyvä ylälinja. Hieman
leveä lantio. Lyhyt häntä johtuen onnettomuudesta (ell. todistus esitetty). Hyvä alalinja. Hyvä
luusto. Hyvät käpälät. Hyvä väri ja karvanlaatu. Hyvä luonne. Vielä pentumaiset etuliikkeet.

FINBY MH NICKE, uros, JUN-EH
14kk. Melko suuri. Päässä hyvä pituus. Toivoisin vahvemman alaleuan. Tummat silmät.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman laskeva lantio. Toivoisin paremmat
kulmaukset eteen ja taakse. Hieman suora välikämmen. Hyvä ylälinja. Liikkuu lyhyellä
askeleella. Erinomainen karvanlaatu ja väri. Oikea purenta. Vielä hieman löysä edestä.

TAIGALINNUN ELLI, narttu, JUN-EH
Sopiva koko 1v. Hyvä pää. Erinomainen sukupuolileima. Hyväasentoiset korvat. Vaaleat
silmät. Hyvä kaula. Hyvä viisto lapa. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä lantio. Polvikulmaus saisi olla
parempi. Niukka ja keskeneräinen alalinja. Hyvät etukulmaukset. Hyvä luusto. Ok käpälät.
Liikkuu raajat rungon alla sivulta katsottuna. Lanneosa hieman ylikehittynyt. Askelpituus
saisi olla parempi. Hyvä karvanlaatu. Epätasainen väritys.

LINTUMÄEN AURORA, narttu, JUN-EH
Alle keskikoon. Hyvä pää. Hyväasentoiset korvat. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja
ylälinja. Niukat takakulmaukset. Niukka ja keskeneräinen alalinja. Kyynärpäiltä puuttuu
tuki ja se näkyy liikkeissä. Kokoon sopiva luusto. Tarvitsee kehäkoulutusta. Stressaa. Hyvä
karvanlaatu, mutta hieman epätasainen väritys.

VUORIHUHDAN VILJA, narttu, JUN-EH
1v. Sopiva koko. Hyvä, feminiininen pää. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula
ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä häntä. Hieman suora edestä. Niukka ja keskeneräinen
alalinja. Kyynärpäiltä puuttuu tuki ja se näkyy liikkeissä. Epävakaat etuliikkeet. Hyvä luusto,
hyvät käpälät. Liikkuu takaraajat rungon alla. Hyvä karvanlaatu. Vaalea väritys, erityisesti
housuissa. Oikea luonne.

VUORIHUHDAN VALTTI, uros, JUN-EH
1v, sopiva koko. Hyvä sukupuolileima. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
ylälinja. Hyvä kaula. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä hännänkiinnitys. Niukat takakulmaukset.
Keskeneräinen alalinja. Kyynärpäiltä puuttuu tuki ja sen vuoksi epävakaat etuliikkeet.
Erinomainen välikämmen. Hyvä luusto. Hyvä karvanlaatu. Vielä hieman vaalea väritys. Ok
luonne. Oikea purenta.

VUORIHUHDAN VINSKI, uros, JUN-EH
1v. Hyvä koko. Hyvä pää. Riittävä sukupuolileima´. Toivoisin paremman alaleuan.
Erinomainen pigmentti kirsussa. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä
hännänkiinnitys. Hieman avoimet takakulmaukset ja kapea reisi. Hyvä välikämmen ja käpälät.
Liikkuu raajat rungon alla ja löysästi edestä, koska kyynärpäiltä puuttuu tuki. Erinomainen
väri. Karvanlaatu saisi olla parempi.

VUORIHUHDAN VOITTO, uros, JUN-EH
1 v. Hyvä koko. Hyvä pää, jossa riittävä sukupuolileima. Alaleuka saisi olla voimakkaampi.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Saisi olla paremmat polvikulmaukset. Niukka
alalinja. Kyynärpäiltä puuttuu tuki ja sen vuoksi etuliikkeet ovat epävakaat. Melko hyvä
luusto ja käpälät. Hyvä väri. Vielä hieman pentukarvaa. Liikkuu takaraajat rungon alla ja
epävakaasti edestä. Oikea purenta.

VUORIHUHDAN VÄÄRTI, uros, JUN-EH
1v. Alle keskikoon. Hieman narttumainen uroskoira. Tummat silmät. Tumma kirsu.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä lantion pituus, mutta hieman jyrkkä. Hyvä
hännänkiinnitys. Hieman avoimet kulmaukset. Alalinja hieman niukka ja keskeneräinen.
Vielä kapea ja keskeneräinen edestä, mutta hyvät kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät ja
välikämmen. Liikkuu takaraajat rungon alla sivulta katsottuna ja löysästi ja keskeneräisesti
edestä. Erinomainen karvanlaatu ja väritys. Oikea purenta.

HUKARI TAIMI, narttu, JUN-EH
11 kk. Sopiva koko. Hyvä feminiininen pää. Tummat silmät. hyväasentoiset korvat. Hyvä
kaula, ylälinja ja lantio. Hieman avoimet takakulmaukset. Niukka ja keskenoleva alalinja.
Hyvä raajaluusto, hyvät käpälät. Liikkuu lyhyellä askeleella. Hyvä vaalea turkki. Lyhyt karva.
Erinomainen luonne. Oikea purenta.

GROVE CREEK’S SWEET RED SURPRISE, narttu, JUN-EH
Sopiva koko. Hyvänmallinen pää, jossa hyvä pitus, mutta joka on liian kapea. Hyvä
silmien väri. Tumma kirsu. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja lantio.
Hyväksyttävät takakulmaukset. Hyvä etuosa. Vielä niukka alalinja. Kyynärpäiden tuki
puuttuu. Liikkuu hyvin sivulta mutta vielä keskeneräinen ja löysä edestä. Hieman kapeat
liikkeet. Erittäin hyvä olemus. Hyvä karvapeite.

RED LOVEHUNTER’S FLASHBACK, narttu, NUO-EH
2v. Keskikokoinen. Hyvä pää ja feminiininen ilme. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Hyvä
ylälinja ja lantio. Hieman löysää kaulanalusnahkaa. Hyvä alalinja. Kapea ja keskeneräinen
edestä. Hieman ranskalainen edestä. Hyvä karvapeite ja väri, mutta paljon karvaa. Hyvät
takakulmaukset. Hyvät käpälät ja luusto. Ok välikämmen. Hyvät sivuliikkeet, mutta
epävakaa edestä. Hieman raskas tänään.

FOWLERS TAIGA, narttu, NUO-EH
2v. Vahvarakenteinen narttu. Hieman urosmainen kokonaisuus. Vaaleat silmät. Otsapenger
voisi olla parempi. Hyvä kaula, mutta jonkin verran löysää kaulanalusnahkaa. Vahva ylälinja,
hyvä lantio. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvin kehittynyt alalinja. Hyvä luusto
ja tassut. Hyvä karvanlaatu, hieman lyhyessä karvassa ja vaalea väritys. Oikea purenta.
Tarvitsee kehäkoulutusta. Lyhyt askelpituus.

FOWLERS TOVE, narttu, NUO-EH
Suuri narttu. Hieman maskuliininen. Hyväasentoiset korvat. Hieman löysää
kaulanalusnahkaa. Esitetään tänään hieman tukevassa kunnossa. Hyvät liikkeet. Mukava
luonne.

FINBY MYY, narttu, NUO-EH
2v, sopiva koko. Feminiininen. Alaleuka saisi olla parempi. Hyväasentoiset korvat. Jyrkkä
lantio. Hyvä kaula ja ylälinja. Niukat takakulmaukset takana, paremmat edessä. Kyynärpäiden
tuki puuttuu ja se näkyy liikkeessä. Erinomainen karvanlaatu ja väritys. Oikea purenta.
Ystävällinen. Tarvitsee kehäkoulutusta.

FINBY MINNA, narttu, NUO-EH
Pian 2 vuotias. Sopiva koko. Hyvä pää. Vaaleat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Jyrkkä lantio. Hyvät kulmaukset. Hieman keskeneräinen alalinja. Hyvä luusto ja käpälät.
Hieman suora välikämmen. Liikkuu lyhyellä askeleella ja pentumaisesti. Tarvitsee
kehäkoulutusta.

FINBY MARIO, uros, NUO-EH
Pian 2v. Hyvä pään pituus. Tarpeeksi urosmainen. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Lyhyt, jyrkkä lantio. Hieman avoimet polvikulmat. Riittävästi kehittynyt
edestä. Hyvä alalinja. Erinomainen luusto. Hyvät käpälät ja välikämmen. Melko hyvä
karvanlaatu, mutta hieman epätasainen väritys ja lyhyt karva. Liikkuu lyhyellä askeleella
raajat rungon alla.

BOMSTÆRK ALISSA I, narttu, NUO-EH
18kk, sopiva koko. Feminiininen. Hyvä, feminiininen pää. Tummat silmät. Hyväasentoiset
korvat Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä lantio. Hieman niukat takakulmaukset. Vielä niukka ja
keskeneräinen alalinja. Hieman suora edestä. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. Hyvä väritys, mutta
lyhyt karvapeite tänään. Vielä pentumaiset liikkeet. Hyvä olemus ja oikea luonne. Oikea
purenta.

MERRYVIEW’S INDIAN SUMMER, narttu, AVO-EH
7v. Koon ylärajalla. Hyvä pään pituus, hyvä sukupuolileima. Otsapenger saisi olla parempi.
Riittävän tummat silmät Hyväkaula, mutta hieman liikaa kaulanalusnahkaa. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hyväksyttävät takakulmaukset. Hyvä alalinja. OK etuosa. Lapa saisi olla viistompi.
Hyvä luusto. Litteät tassut. Hyvät sivuliikkeet, mutta epävakaa edestä. Erinomainen väri.
Hyvä karvanlaatu, mutta runsaat hapsut. Melko hyvä luonne. Oikea purenta.

REDSEEKER HERO, uros, AVO-EH
Suuri 7v uros. Hyvä pää. Maskuliininen. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hieman
etuasentoinen lapa. Hyvä lantio. Hyvä hännänkiinnitys. Hieman ylikulmautunut takaa. Hyvin
kehittynyt alalinja. Kapea edestä. Hyvä luusto. Hieman litteät tassut. Ok sivuliikkeet, mutta
epävakaat edestä ja pihtikinttuinen takaa. Erinomainen väritys. Runsas karva. Ihastuttava
luonne. Oikea purenta.

FINBY JORDAN, uros, AVO-EH
5v. Erinomainen koko. Hyvä pää. Riittävä sukupuolileima. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula
ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyväasentoiset korvat. Hyvä hännänkiinnitys. Hieman
avoimet polvikulmaukset. Lapa saisi olla viistompi. Erinomainen karvanlaatu ja väri. Liikkuu
raajat rungon alla sivulta katsottuna ja löysästi edestä. Stressaa hieman. Hyvä luusto ja
käpälät.

FINBY JOKER, uros, AVO-EH
3v. Erinomainen koko. Hyvä pään pituus. Hieman kapea alaleuka. Vaaleat silmät.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Jyrkkä, lyhyt lantio. Toivoisin paremmat
takakulmaukset. Hyvä etuosa, lyhyt eturinta. Hyvin kehittynyt alalinja. Liikkuu takaraajat
rungon alla ja eturaajat nousee korkealle. Oikea purenta. Tarvitsee kehäkoulutusta.

FINBY JADE, narttu, AVO-EH
4v. Sopiva koko. Hyvä pää. Alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyväasentoiset korvat. Vaaleat
silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvät takakulmaukset. Niukka alalinja.
Kapea ja keskeneräinen edestä. Kokoon sopiva luusto. Hyvä kaula ja väri. Liikkuu lyhyellä
askeleella. Oikea purenta.

RED LOVEHUNTER’S ERÄTYTTÖ, narttu, AVO-EH
4v. Keskikokoinen. Hyvä pään pituus, mutta otsapenger saisi olla parempi. Kauniit silmät.
Hieman alaskiinnittyneet korvat. Hyvä kaula, joka vaikuttaa lyhyeltä lapojen asennon vuoksi.
Hyvä ylälinja ja lantio. Hyväksyttävät takakulmaukset. Hieman niukka alalinja. Suora ja kapea
edestä. Kyynärpäiltä puuttuu tuki ja sen vuoksi epävakaat liikkeet. Hieman epätasainen väri.
Liikkuu hyvin sivulta, mutta epävakaa edestä. Oikea purenta. Hyvä luonne.

QUACK’S DIXIELAND ROCK, narttu, AVO-EH
4v. Yli keskikoon. Hieman kapea kokonaisuus. Hyvä pää. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä
kaula. Hyvä ylälinja ja lantio. Riittävät takakulmaukset. Niukka alalinja. Kyynärpäiltä puuttuu
tuki-> löysät etuliikkeet. Lapa saisi olla viistompi. Hyvä luusto. Hieman litteät tassut. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, mutta aivan liian kapea edestä. Erinomainen luonne. Erinomainen
väri ja karvanlaatu, mutta liikaa karvaa.

FLAMEFIELD’S BILLY THE KID, uros, AVO-EH
3v. Hyvä koko. Hyvä pää. Riittävä sukupuolileima. Tummat silmät ja kirsupigmentti. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Niukka alalinja.
Eturinta puuttuu. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. Hyvä karvanlaatu. Hieman lyhyt karvapeite.
Riittävän hyvät liikkeet. Oikea purenta. Näyttää hieman kevyeltä tänään.

PEHTOORIN ARCHIE, uros, AVO-EH
Lähes 3v. Sopiva koko. Hyvä pää ja hyvä sukupuolileima. Tumma kirsu. Hyväasentoiset korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyväasentoinen häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Alalinja
saisi olla paremmin kehittynyt, nyt puuttuu tuki kyynärpäistä ja sen näkyy liikkeissä. Hieman
kapea edestä. Hyvä karvapeite ja väritys.

ENTICE QUEEN OF FOREST, narttu, AVO-EH
3v. Suuri. Hyvä pää. Kauniit silmät. Otsapenger voisi olla parempi. Hieman alaskiinnittyneet
korvat. Hyvä kaula, mutta hieman löysää kaulanalusnahkaa. Hyvä ylälinja ja lantio.
Hyväksyttävät takakulmaukset. Hyvä alalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvällä
askelpituudella sivulta, aivan liian löysä edestä. Erinomainen väritys, liikaa karvaa. Oikea
purenta. Hyvä luonne.

KAARNIKKAVARVUN KUURA, narttu, AVO-EH
2v. Sopiva koko. Feminiininen pää. Alaleuka saisi olla voimakkaampi. Vaaleat silmät.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Pyöristää hieman lanneosaa. Hyvät kulmaukset
edessä ja takana. Hieman kevyt luusto. Litteät käpälät. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, mutta
epävakaasti edestä. Oikea purenta.

PINEBAY CAITLIN, narttu, KÄY-EH
6v. Alle keskikoon. Hyvä feminiininen pää. Alaleuka saisi olla parempi. Hyvät korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Lyhyt, jyrkkä lantio. Takakulmaukset saisivat olla paremmat. Kapea edestä.
Kyynärpäiltä puuttuu tuki. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys. Ok liikkeet,
mutta askelpituus saisi olla parempi.

LINTUMÄEN ALVAR, uros, JUN-H
1v. Päässä hyvä pituus. Sukupuolileima puuttuu. Vaaleat silmät. Hyväasentoiset korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio ja avoimet takakulmaukset. Hyväksyttävät
etukulmaukset. Seisoo hieman ranskalaisittain. Erinomainen luusto. Hyvät käpälät. Löysät
etuliikkeet. Takana liikkuu raajat rungon alla. Melko hyvä karvanlaatu ja väritys. Stressaa.
Oikea purenta. Tarvitsee kehäkoulutusta.

LINTUMÄEN ASLAK, uros, JUN-H
1v. Sopiva koko. Hyvä tyyppi. Päässä hyvä pituus. Sukupuolileima puuttuu. Tummat silmät.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä ylälinja ja kaula. Hyvä hännän kiinnitys. Jyrkkä lantio. Ok
takakulmaukset. Keskeneräinen alalinja. OK etuosa. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hieman
epätasainen väristy. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta erittäin epävakaasti edestä.
Oikea purenta.

VUORIHUHDAN VALMA, narttu, JUN-H
Sopiva koko. Ilmava kokonaisuus. Hyvä pää, feminiininen. Alaleuka saisi olla voimakkaampi.
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Niukat kulmaukset
takana. Niukka ja keskeneräinen alalinja. Hyvät etukulmaukset. Tarvitsee tukea etuliikkeisiin.
Takaliikkeet lyhyet ja liikkuu raajat rungon alla. Hyvät käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys.
Runko saa vielä kehittyä, tällä hetkellä keskeneräinena.

VUORIHUHDAN VINKA, narttu, JUN-H
1v. Sopiva koko. Hyvä feminiininen pää. Tummat silmät. Tumma kirsu. Hyväasentoiset
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Jyrkkä lantio. Takakulmaukset saisivat olla paremmat. Niukka ja
keskeneräinen alalinja. Suorahko edestä. Kokoon sopiva luusto. Ok käpälät. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, mutta liikkeessä saisi olla enemmän voimaa. Oikea purenta. P2 puuttuu
yläleuasta. Saisi olla avoimempi tuomaria kohtaan. Tarvitsee kehäkoulutusta.

VUORIHUHDAN VIKI, uros, JUN-H
1v. Alle keskikoon. Päässä hyvä pituus. Puutteellinen sukupuolileima. Alaleuka saisi olla
voimakkaampi. Hyvä pigmentti. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Hieman jyrkkä lantio. Hieman avoimen takakulmaukset. Vielä niukka alalinja. Suorahko
edestä. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu takaraajat rungon alla ja löysästi edestä.
Kauttaaltaan kevyt ja ilmava.

TOBØLBJERGS U’ HURACÁN, narttu, JUN-H
10 kk. Pieni. Feminiininen narttu. Hyvä pää. Vaaleat silmät. Hieman vaalea kirsu. Ok korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Toivoisin paremmat kulmaukset eteen ja taakse.
Niukka ja keskeneräinen alalinja. Kyynärpäistä puuttuu tuki ja se näkyy liikkeissä. Liikkuu
takaa lyhyellä askeleella ja raajat rungon alla. Kokoon sopiva luusto. Erinomainen välikäsi.
Ystävällinen luonne. Oikea purenta. Hyvä karvanlaatu. Epätasainen väritys

FINBY LIZA, narttu, NUO-H
Sopiva koko. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Hyvä silmien väri. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
kaula. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Ikäisekseen hyvin kehittynyt alalinja.
Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä karvanlaatu. Hieman epätasainen väritys. Mukava
luonne. Alapurenta. Liikkeet ok.

FOWLERS TEO, uros, NUO-H
2v. Hyvä koko. Ok pää. Hieman vaaleat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Hieman avoimet polvikulmaukset. Vielä niukka alalinja. Suora edestä. Eturinta puuttuu. Hyvä
luusto, hyvät käpälät. Hyvä karvanlaatu. Lyhyessä turkissa. Liikkuu takaraajat rungon alla ja
hieman löysästi edestä. Stressaa ja ei viihdy kehässä. Tarvitsee koulutusta. Oikea purenta.

FINBY MARVEL, uros, NUO-H
Melko suuri. Hyvä pää. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Erinomainen pigmentti kirsussa.
Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvät
takakulmaukset. Hieman suora edestä. Eturinta puuttuu. Hieman niukka alalinja. Hyvät
käpälät. Sopiva luusto ja välikämmen. Hyvä karvanlaatu ja väri, mutta lyhyt karva. Oikea
purenta. Hieman stressaantunut ja tarvitsee kehäkoulutusta. Epävakaat liikkeet. Tänään
vaikea arvostella.

DEN RÖDE JAGAREN PETRONELLA, narttu, AVO-H
4v. Hyvä pää. Aivan liian vaaleat silmät ja kirsupigmentti. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Jyrkkä lantio, joka näkyy liikkeissä. Sopiva luusto. Hyvät
käpälät. Hyvä karvanlaatu ja väri. Liikkuu sipsuttaen ja raajat rungon alla. Oikea purenta.
Hyvä luonne.

WINGBEAT DANA, narttu, AVO-H
3v. Alle keskikoon. Päässä saisi olla parempi pituus ja kapeampi kallo. Vaaleat silmät. Hyvä
kaula ja ylälinja. Jyrkkä lantio. Hieman avoimet takakulmaukset. Niukka ja keskeneräinen
alalinja. Suora edestä. Hyvä raajaluusto. Hyvät käpälät. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu edestä
sipsuttaen ja epävakaalla askeleella Hyvä karvapeite ja väri. Oikea purenta. Saisi olla
avoimempi tuomaria kohtaan.

FOWLERS SAFIR, narttu, KÄY-H
4v. Alle keskikoon. Hyvä pää. Pyöreät silmät. Hyväasentoiset korvat. Alaleuka saisi olla
voimakkaampi. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Antaa neliömäisen vaikutelman. Hyvä lantio. Hyvät
takakulmaukset. Niukka alalinja. Suora ja kapea edestä. Hyvä karvanlaatu. Hieman vaalea
väri. Ok liikkeet. Hyvä luonne. Oikea purenta.

PEHTOORIN ALITA, narttu, KÄY-H
3v. Sopiva koko. Päässä hyvä pituus ja sukupuolileima, mutta alaleuka saisi olla
voimakkaampi. Hyväasentoiset korvat. Pyöreät silmät. Hyvä kaula. Hieman jyrkkä lantio.
Riittävät takakulmaukset. Suora edestä. Hyvä karvanlaatu ja väri, mutta vaaleat housut. Ei
viihdy kehässä ja saisi olla avoimempi tuomaria kohtaan.

TAIGALINNUN EETVARTTI, uros, JUN-EVA
14kk. Keskikokoinen. Päässä hyvä pituus. Hyvä sukupuolileima. Kallo ei täysin
yhdensuuntainen. Hyväasentoiset korvat. Hyvä ylälinja ja lantio. Hyvä kaula. Riittävät
kulmaukset kauttaaltaan. Melko hyvä välikämmen. Sopiva raajaluusto. Hyvä karvanlaatu.
Hieman vaalea väri. Oikea purenta. Tarvitsee kehäkoulutusta. Liikkeita ei voi arvostella ->
EVA.

