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UROKSET
BRISTREGAL FIFTY SIXTY FI26599/17
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hieman suuret korvat. Ikäisekseen hyvä eturinta. Hyvä runko ja
luusto. Hieman pitkä lanne. Tasapainoisesti kulmautunut. Selkälinja saa vielä vakaantua. Liikkuu joustavalla
askeleella, mutta vielä hieman löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu. Voimakkaasti kaartuva häntä.
JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
SURELY NO COMMENTS PLEASE FI11684/17
Hyvät rungon mittasuhteet mutta tällä hetkellä hieman matalaraajainen. Hieman lyhyt ja paksu pää, mutta
hyvä ilme. Hieman lyhyt kaula. Eturinta saa vielä täyttyä. Sopiva luusto. Hieman niukasti kulmautunut
edestä ja takaa. liikkuu tasapainoisesti mutta taka‐askel jää rungon alle ja liikkeessä saisi kokonaisuutena
olla enemmän keveyttä ja joustoa. Hyvä karvan laatu.
NUO EH1
MELUKYLÄN KOIRANVIRKA FI38698/16
Hyvät mittasuhteet mutta voisi kauttaaltaan olla hieman maskuliinisempi. Hyvä pään pituus, mutta hieman
laskeva kuono. Kauniit korvat. Tyylikäs kaula ja ylälinja. Napakka runko. Tasapainoisesti kulmautunut.
Liikkuu joustavalla askeleella, mutta vielä kovin löysästi edestä. Tänään kovin harvassa ja hieman yli‐
ikäisessä, sekä ylitrimmatussa karvassa.
AVO ERI1
ARCTIC SOUL FAMOUS ROCK SONG FI48288/14
Hyvät mittasuhteet. Hieman paksu kallo ja kuono saisi olla voimakkaampi. Suuret hieman leveälle
asettuneet korvat. hieman lyhyt kaula. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu tasapaino0isesta
mutta liikkeessä voisi olla enemmän tehoa. Hyvä karvan laatu, mutta paikoin melkein pohjavillalla.
VAL EH2
REIMIN MARC JACOBS FI45422/12
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pää. Hieman suuret korvat. kaunis kaulan kaari sekä hyvä ylälinja. hyvä
runko. sopiva luusto. eturaajat saisivat olla suoremmat. Hyvin kulmautuniut edestä ja takaa. Liikkuu
joustavalla askeleella, mutta etuaskel saisi olla ulottuvampi, sekä kyynärpäät tiiviimmät. erinomainen
karvan laatu.
VAL ERI1 SA PU2
ARCTIC SOUL RE VOLVER FI50461/07
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään malli. hieman lyhyt kuono. Hyvä kaula ja ylälinja. tasapainoisesti
kulmautunut. tänään hieman tukevassa kunnossa. Liikkuu tasapainoisesti. hyvä karvanlaatu, joka tänään
himan ilmavassa kunnossa. kaikin puolin miellyttävä kokonaisuus ja hienossa kunnossa ikäisekseen.
VET ERI1 SA PU3 ROP‐VET

NARTUT
MELUKYLÄN NEITI FARIINI FI13198/17
poissa.
ARCTIC SOUL FUNNY MELODIE FI 15833/15
poissa.

ARCTIC SOUL LOVE ME TOO FI56525/11
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään pituus. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Kovin lyhyt rintakehä
ja aavistus kuroutuva alalinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Liikkuu
tasapainoisesti mutta taka‐askel jää rungon alle ja saisi olla tehokkaampi. Hieman harva mutta ok laatuinen
karva.
AVO ERI1
MELUKYLÄN YHDEN YÖN RAKAS FI54503/13
poissa.
VEGARAN GOLD HUNTER FI20964/16
Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää. Kovin leveät ja kookkaat korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvin
kehittynyt eturinta. hieman pysty olkavarsi. hyvä runko ja luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu
tehokkaalla joustavalla askeleella mutta hieman leveästi edestä.
VAL ERI1 SA PN1 ROP

KASVATTAJALUOKAT
ARCTIC SOUL
Ei esitetty.

