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Lumumba Aragorn FIN48786/05   PEK 1 KP ROP-pentu 
8kk rungon mittasuhteet hyvät. Hyvä tasapainoisesti kehittynyt urospentu. Hyvä ylälinja, hyvä raajojen 
luusto, hyvä pään profiili, lupaava kuono-osa. Erittäin lupaavat takaliikkeet. Etuliikkeissä vielä 
tanssiaskeleita. 
Riccarron Noa Noa FIN49102/05   PEK 1 KP VSP-pentu 
7kk rungon mittasuhteilta hyvä narttupentu, joka esiintyy edukseen liikkeessä. Hyvä ylälinja. Lupaava 
rungon tilavuus. Riittävä raajojen luusto. Pitkähkö pää. Pään linjat tarvitsevat aikaa. 
Dacosen Alessandro FIN20116/05  JUN ERI 1 PU 1 SERT ROP RYP 1 BIS 1 
14kk erittäin lupaava, kaunis tasapainoisesti kehittynyt mittasuhteiltaan hyvä. Hyvä pään profiili. 
Erinomaiset liikkeet. Olkoon omistaja koirastaan onnellinen. 
Janipan Gorgo FIN42592/05  JUN EH2 
9kk. Tasapainoisesti kehittynyt nuori juniori. Lupaava rungon tilavuus. Eturinta tarvitsee 
ymmärettävästi aikaa. Hyvä ylälinja. Hyvä pään profiili. Lupaavat liikkeet. Tasapainoinen suuri vauva. 
Lapinlauhan Junttieinari FIN10056/05  NUO EH1 
17kk. Lyhyt voimakas uros. Hyvä raajojen luusto. Lupaava rungon tilavuus. Riittävät, mutta 
tasapainoiset kulmaukset. Lupaava eturinta. Ranteet aavistuksen pystyt, mikä ei kuitenkaan häiritse 
liikkeessä. Hyvä pään profiili. Täyteläinen kuono-osa, riittävä otsapenger. Hyvä purenta. Hyvät 
takalikkeet, edessä hiukan pyöritystä. Turhan laskeva lantio. 
Rajaköörin Extemporekku FIN44314/04  NUO EH2 
20kk. Hyvä rungon pituus, tilavuutta voisi olla enemmän. Hyvä ylälinja. Riittävä raajojen luusto. 
Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä pään profiili, mutta kokonaisuus saa muuttua vielä 
järeämmäksi. Sujuva kevyt liikunta. 
Alte Sage Badimo FIN26104/04  AVO EH2 
2-v. riittävärunkoinen uros, jolla lupaava rungon tilavuus. Turhan pehmeä ylälinja, eturinta saa vielä 
täyttyä. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä pään profiili. Täyteläinen kuono-osa. Kallo saa 
vielä levitä. Hyvät taka- ja sivuliikkeet, etuliikkeet saisivat olla tehokkaammat. Niukka karvapeite, 
kaunis väritys. 
Black Indira’s Ladykiller FIN40583/01  AVO EH3 
4-v. riittävä raajojen luusto. Hiukan pehmeyttä ylälinjassa. Kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, 
varsinkin takaa. Kapea runko, joka näkyy varsinkin liikkeessä. Kaunis pää, jossa hyvä kallo. 
Täyteläinen kuono-osa. Hyvät silmät ja purenta. 
Janipan Xson FIN17730/03  AVO ERI 1 PU3 VASERT 
3-v. hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Hyvät etu- riittävät takakulmaukset. Hyvä ylälinja. Hyvä 
pään profiili. Täyteläinen kuono-osa. Hyvät sivuliikkeet, edessä turhaa pyörimistä. Saisi esiintyä 
terhakkaammin. 
Riccarron Jolly Jumper FIN34137/03  AVO EH4 
3-v. kookas voimakas uros, joka kuitenkin liikkeessä liian pehmeä. Hyvä ylälinja. Eturinta voisi olla 
hieman täyteläisempi. Hyvä kallo, voimakas otsapenger. Turhan korostuneet kulmakarvat. Hyvät 
silmät ja purenta. 
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02  VAL ERI 1 PU2 
3,5-v. kaunis riittävän suuri uros. Kaunis pää, etuliikkeet voisivat olla paremmat. 
Janipan Ciia FIN13640/05  JUN EH2 
16kk. Karvapeitteestä johtuen ? pentumaiselta vaikuttava. Hyvä raajojen luusto. Hyvät taka-, riittävät 
etukulmaukset. Turhan pehmeät ranteet. Hyvä ylälinja. Rittävä rungon tilavuus. Hyvä pään profiili, 
kuono-osa saa vielä täyttyä. Erinomaiset etu- ja takaliikkeet. 
Janipan Cinder FIN13638/05 JUN EH4 
17kk. Hyvä rungon pituus, tilavuutta voisi olla enemmän. Hyvä raajojen luusto. Riittävät, mutta 
tasapainoiset kulmaukset. Hyvä pään profiili. Lupaava täyteläinen kuono-osa, kallo saa vielä levetä. 
Hyvät silmät. Erittäin terveet liikkeet, erittäin niukassa karvassa. 
Janipan Flower-Princess FIN36669/05  JUN EH 
11kk. Vielä ymmärrettävän vauvamainen, mittasuhteiltaan hyvä juniorinarttu. Hyvä ylälinja. Riittävät, 
mutta tasapainoiset kulmaukset. Eturinta saa kehittyä iän myötä. Turhan kikkara ja ruskea karvapeite. 
Hyvä pään profiili, kallo saa levetä. Hyvät silmät. Terveet liikkeet. 
Janipan First-Lady FIN36668/05  JUN EH3 
11kk. Hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. Eturinta 
tarvitsee vielä aikaa. Hyvä ylälinja. Lupaava pää. Hyvät silmät ja purenta. Huulipigmentti saisi olla 
parempi. Erinomaiset takaliikkeet, etuliikkeet kaipaavat rintakehää. 



Janipan Giselle FIN42589/05  JUN EVA 
10kk. Erittäin kaunis narttupentu, joka valitettavasti tänään ujo. Hyvät rungon mittasuhteet, kaunis 
ylälinja, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä pään profiili. Erinomaiset sivuliikkeet, lupaavat etuliikkeet, 
takaliikkeet turhan kapeat. 
Lapinlauhan Justiina FIN10057/05  JUN ERI 1 PN1 SERT VSP 
17kk. Tasapainoisesti rakentunut, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä ylälinja. Lupaava rungon 
tilavuus. Hyvä raajojen luusto. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. Lupaava eturinta. Hyvä pään 
profiili. Silmien ? johtuen hiukan erikoinen ilme. Hyvä kallo. Voisi liikkua hieman pitemmällä 
askeleella. 
Senhoriina FIN33157/05  JUN EH 
11kk. Hyvä rungon pituus. riittävä tilavuus. Eturinta saisi olla jo täyteläisempi. Hyvä raajojen luusto. 
Hyvä pään profiili, lupaava kuono-osa. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Kantaa häntäänsä liikkeessä 
liian korkealla. Erinomaiset takaliikkeet, riittävät etuliikkeet. 
Goldbear’s Papaya FIN40652/04  NUO ERI 1 PN4 
22kk. Voimakas narttu, jonka makupalojen määrää saa vähentää rutkasti. Hyvä ylälinja. Hyvä raajojen 
luusto. Lupaava eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, hiukan pehmeyttä ranteissa. Hyvä pää, jossa 
täyteläinen kuono-osa. Hyvä kallo. Hyvät silmät ja purenta. Liikkuu pitkällä askeleella, joskin turhan 
pehmeästi. Narttu ei tänään parhaassa mahdollisessa kunnossa. 
Janipan Bea FIN39261/04  NUO ERI 2 
22kk. Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, joka ei tänään parhaassa karvassa. Hyvä rungon 
tilavuus, hyvät mittasuhteet. Eturinta saa vielä kehittyä. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. 
Hyvä pään profiili. Täyteläinen kuono-osa. Hyvät silmät ja purenta. Liikkuu riittävän pitkällä 
askeleella. 
Ragdoll’s Aqamarine FIN47432/04  NUO EH3 
19kk. Hyvä rungon pituus ja tilavuus. Ruoka-annosta voi hiukan pienentää. Riittävä raajojen luusto ja 
riittävät kulmaukset. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä pään profiili. Hyvät silmät ja purenta. Hyvät 
sivuliikkeet, turhan kapeat takaliikkeet. 
Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01  AVO EH2 
4-v. voimakas narttu, jolla hyvä rungon tilavuus, mutta turhan paljon kiloja. Riittävä raajojen luusto. 
Hyvä ylälinja. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. Varsin hyvä eturinta. Hyvä pään profiili. 
Riittävän täyteläinen kuono-osa. Hyvät silmät ja purenta. Liikkuu varsin hyvällä askelpituudella, mutta 
vähän pehmeästi. 
Alpweiden Problems Notme FIN40708/03  AVO EH4 
2,5-v. touhukas narttu, joka voisi hiukan laihtua. Antaa itsestään hiukan matalaraajaisen vaikutelman. 
Hiukan pehmeyttä ranteissa. Tasapainoiset kulmaukset, eturinta saisi olla täyteläisempi. Kaunis 
liioittelematon pää. Hyvät silmät ja purenta. Liian pehmeät takaliikkeet, etuliikkeissä turhaa pyörimistä. 
Janipan Xena FIN17734/03  AVO EH3 
3-v. hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Hyvä ylälinja. Riittävät, mutta tasapainoiset kulmaukset. 
Kaunis nartun pää. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Riittävän tehokkaat liikkeet. Karvapeitteen 
niukkuus korostaa nartun puutteita. 
Janipan Åpal FIN13559/04  AVO ERI 1 PN2 VASERT 
2-v. hyvä rungon pituus. hyvä ylälinja. Riittävä raajojen luusto. Narttu saisi vaikka vähän lihoa. 
Eturinta voisi olla hiukan täyteläisempi. Kaunis nartun pää, riittävä otsapenger. Niukassa turkissa. 
Erinomaiset takaliikkeet, hyvät etuliikkeet. 
Rajaköörin Aitonainen FIN34823/98  VAL ERI 1 PN3 
7-v 9kk. Sievä narttu, jolla hyvä ylälinja ja rungon tilavuus. Riittävät raajojen kulmaukset. Kaunis 
nartun pää. Voisi liikkua hiukan tehokkaammin. 
Kennel Janipan   KASV 1 KP ROP-kasv 
Xson, First-Lady, Bea, Åpal 
Ryhmä mittasuhteiltaan hyviä koiria, joilla hyvät ylälinjat, tyypikkäät päät. Kauniit väritykset, varsin 
tasapainoiset liikkeet. Karvapeitteet tähän vuoden aikaa ymmärrettävästi ei parhaat. 
 


