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PEN, nartut
PEN 1 KP ROP Sonza’s Enigma Of Universe FI17962/21
8 kk. Hyvät mittasuhteet ja oikea sukupuolileima. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät, purenta
ja pigmentti. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Lupaava turkki. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä
ylälinja liikkeissä. Tarvitsee harjoitusta näyttelyyn.
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä
AVO, urokset
AVO EH 2 Sonza’s Best Challenger FI46897/19
2 v. Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä uroksen pää. Hyvät korvat, silmät + purenta.
Hyvä kaula. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Vielä kapea etuosa ja kääntää etutassujaan
ulospäin. Hyvä runko, selkä ja häntä. Laadultaan erinomainen karvapeite. Liikkuu hyvin sivusta,
ahtaasti takaa. Tarvitsee itseluottamusta lisää, tarvitsee harjoitusta näyttelyihin.
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä
AVO ERI 1 SA PU 1 SERT VSP Sonza’s Born As A Warrior FI46900/19
2 v. Maskuliininen uros, jolla hyvä mittasuhteet ja ryhti. Hyvä pää, korvat, silmät ja purenta. Hyvä
kaula ja säkä. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä selkä. Hyvä turkki.
Liikkuu hyvin sivusta, ahtaasti edestä ja takaa. Pää saa vahvistua. Tarvitsee hieman lisää
eurasierilmettä.
Suhtautuminen tuomariin: Ei mainintaa
VAL, urokset
VAL EH 1 Sonza’s Among The Living FI26176/17
4 v. Vahva, maskuliininen uros, jolla hyvä mittasuhteet. Urosmainen pää. Kuonossa voisi olla
enemmän pituutta. Eläväiset korvat. Hyvät silmät ja purenta. Vahva kaula. Iso tilava, pyöreäkylkinen
runko. Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Liikkuu hyvin sivusta, ahtaasti takaa ja
hieman raskaasti edestä. Hyvä käytös. Lyhyt häntä.
Suhtautuminen tuomariin: Ei mainintaa
NUO, nartut
NUO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP Sonza’s Dark Destroyer FI34878/20
15 kk iloisesti esiintyvä juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Oikea sukupuolileima. Rodunomainen ryhti
ja hyvä ylälinja, korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula, runko. Hyvä selkä ja häntä. Hyvät käpälät.
Turkki vaihtumassa, ei parhaassa karvassa. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä, hieman ahtaasti takaa.
Suhtautuminen tuomariin: Ei mainintaa
VAL, nartut
VAL ERI 1 SA PN 2 Dhunga Quelle Beauté FI25409/19

Feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kiinnittyneet
kookkaat korvat. Hyvät silmät & purenta. Hyvä kaula ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä selkä
ja häntä. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, hieman ahtaasti takaa. Hieman
pehmeyttä ranteissa.
Suhtautuminen tuomariin: Ei mainintaa
VAL ERI 2 SA PN 3 Karhunpesän Maaginen-Mirabel FI50471/18
3 v. Ikäistään nuoremmalta näyttävä ryhdikäs narttu, jossa tiivis runko ja hyvä ylälinja. Hyvä pieni
pää, korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Hyvä
runko. Hyvä häntä. Turkki ei parhaassa kunnossa tänään. Liikkuu hyvin sivusta, hieman kapeasti
takaa. Hyvä käytös.
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä
VET, nartut
VET EH 1 Invidus Caelestis FI57562/12
8 vuotta nuori tiivisrunkoinen narttu, jolla selvä sukupuolileima. Pieni pää, jossa saisi olla enemmän
pituutta. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva
luusto. Köyristää hieman ylälinjaansa. Hyvä häntä & karva. Liikkuu reippaasti hyvällä askeleella.
Ihastuttava veteraani, jossa saisi olla enemmän pituutta rungossa ja päässä. Miellyttävä käytös.
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä
KASV
KASV 1 KP ROP-KASV Sonza’s
Kolme yhdistelmää. 3 urosta ja 1 narttu. Ei aivan tasainen ryhmä, mutta kaikilla on oikeat
mittasuhteet ja raajarakenteet, joilla pystyy liikkumaan rodunomaisesti. Päissä ja ilmeissä eroja.
Tänään hyvin erilaisissa turkeissa. Kaikki käyttäytyvät kunnossa, joskin toiset tarvitsevat
kehätottumusta.

