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Beneco’s Benjamin FIN20924/05 JUN EH 1 

16 kk ikäinen. Lupaava vilkas uros, jolla erinomainen raajojen luusto. Hyvä rungon tilavuus. Lupaava eturinta. Hyvät 

etu, niukahkot takakulmaukset. Erinomainen pään profiili. Ihana kuono-osa. Erinomainen kallo, hyvä otsapenger. Hyvät 

silmät, korvat, purenta. Huulipigmentti saisi olla parempi. Liikkeet saisivat olla vapaammat edessä ja takana. 

Bernarossa Agostini FIN20950/05 NUO EH 1 

15 kk ikäinen. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Riittävät, mutta tasap. kulmaukset. Kaunis ylälinja. Etuosa saa täyttyä 

iän myötä. Hyvä pään profiili. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Hyvät korvat, silmät, purenta. Erinomaiset takaliikkeet. 

Lupaavat etuliikkeet, jotka levenevät rintakehän täytyttyä. Lyhyehkö, mutta erinomaisesti hoidettu karvapeite. 

Ammattimaisesti esitetty, mutta turhan varautunut luonne. 

Merry Mistel’s Renzo FIN44821/04 NUO EH 2 

21 kk ikäinen. Mittasuhteiltaan erinomainen uros, joka on kuitenkin pieni. Hyvä raajojen luusto. Jyrkähkö lantio. 

Lupaava eturinta. Hyvä pään profiili. Täyteläinen kuono-osa. Riittävän korkealle kiinnittyneet korvat. Hyvät silmät, 

korvat, purenta. Turhan kapeat, mutta suorat takaliikkeet. Edessä turhaa vonkoilua. Voisi esiintyä itsevarmemmin. 

Janipan Qastor FIN16757/02 AVO ERI 1 PU1 SERT VSP FINMVA 

4 vuotias. Hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Hyvä raajojen luusto. Riittävän täyteläinen eturinta. Riittävät, mutta 

tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen kuono-osa. Otsapenger saisi olla voimakkaampi. Riittävän tummat silmät. Hyvä 

purenta. Kapeat, mutta suorat takaliikkeet. Hyvät sivuliikkeet. Täyteläisempi eturinta parantaisi etuliikkeitä. 

Erinomainen, itsevarma, rauhallinen käytös. 

Alte Sage Chione FIN30655/05 JUN H 

13 kk ikäinen. Pitkähkö voimakas narttu, jonka lupaavaa rungon tilavuutta peittää turha ihra. Pehmeä ylälinja. Riittävä 

raajojen luusto. Hyvät etu-, riittävät takakulmaukset. Varsin pehmeät kyynärpäät. Hyvä pään profiili. Riittävä 

otsapenger. Hyvät korvat ja purenta. Riittävän tummat silmät. Kapeat liikkeet, joita ylipaino korostaa. Turhan rusehtava 

karvapeite. 

Janipan Flower Pricess FIN36669/05 JUN H 

1 vuotias. Varsin pentumainen juniori narttu. Riittävä raajojen luusto. Hyvät etu-, niukat takakulmaukset. Hyvä pään 

profiili. Lupaava kuono-osa. Hyvät korvat ja silmät. Kallo saa täyttyä iän myötä. Kapeat, mutta suorat takaliikkeet. 

Vielä puutteellisesta eturinnasta johtuen kapeat etuliikkeet. Hyvät sivuliikkeet, kun muistaa ravata. Karvapeitteessä 

turhaa ruskeutta. 

Lumumba Abla FIN46789/05 JUN EH 3 

9 kk. Erittäin lupaava juniorinarttu, joka saisi esiintyä itsevarmemmin. Lupaava rungon tilavuus. Tasapainoiset 

kulmaukset. Lupaava eturinta. Hyvä pään profiili. Täyteläinen kuono-osa. Ymmärrettävän kapea kallo. Erinomaiset 

takaliikkeet. Vielä ymmärrettävän kapeat etuliikkeet. 

Lumumba Amelie FIN46790/05 JUN EH 2 

9 kk ikäinen. Hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Eturinta tarvitsee ymmärrettävästi aikaa. Riittävä raajojen luusto. 

Vielä varsin pehmeä ylälinja. Hyvät etu-, riittävät takakulmaukset. Toisen silmän vilkkuluomi häiritsee ilmettä. 

Lupaava kuono-osa. Hyvä purenta. Lupaava kallo. Erinomaiset liikkeet. Tänään niukassa karvassa, mikä korostaa 

virheitä, ei hyviä puolia. 

Lumumba Angel FIN46788/05 JUN EH 1 
9 kk. Erittäin kaunis narttu, jonka omistaja voisi paljon rahaa vähentämällä ruuan määrää. Tasapainoiset kulmaukset. 

Kaunis yölälinja. Hyvä raajojen luusto. Lupaava kuono-osa. Voimakas otsapenger. Hyvät korvat, silmät, purenta. 

Erittäin lupaavat liikkeet. Tulevaisuuden voittaja, jos laihtuu. 

Janipan Cinder FIN13638/05 NUO ERI 2 

18 kk ikäinen. Erittäin lupaava, erinomaisesti liikkuva nuori narttu, jolla hyvä raajojen luusto. Tasapainoiset 

kulmaukset. Kaunis ylälinja. Hiukan lyhyt kaula. Hyvä pään profiili. Täyteläinen kuono-osa. Kallo saisi vielä leventä. 

Erinomaiset takaliikkeet, lupaavat etuliikkeet. Lyhyessä parhaillaan kasvavasssa karvasssa, jossa erinomainen laatu. 

Ragdolls Attractive FIN47437/04 NUO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP2 

20 kk ikäinen. Kaunis nuori narttu, jolla tasapainoiset liikkeet. Hyvä rungon tilavuus. Kaunis ylälinja. Kaunis pää, jossa 

hieno kuono-osa. Hyvä kallo. Esitetään ja esiintyy hyvin. 

Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01 AVO ERI 3 

Vajaa 5 v. Tyypiltään erinomainen narttu, jonka painon pudotus kesken. Riittävä raajojen luusto. Hyvä ylälinja. Eturinta 

voisi olla täyteläisempi. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyvä pään profiili. Hyvät silmät, korvat, purenta. Kapeat, 

mutta suorat takaliikkeet. Hyvät sivuliikkeet. Riittävän leveät etuliikkeet. Tänään varsin niukassa karvassa. 

Bollbölen Doncella FIN28740/03 AVO EH 

3 vuotias. Tyypiltään erinomainen narttu, jonka niukka turkki on kiinnittynyt liian paksuun nahkaan. Hyvä ylälinja, 

ylipainosta huolimatta. Riittävä raajojen luusto. Erinomainen eturinta. Hyvät etu-, riittävät takakulmaukset. Hyvä pään 

profiili. Hiukan voimakkkaammat posket olisivat eduksi. Riittävä otsapenger. Erinomaisen iloinen ja avoin käytös. 



Golbear’s Papaya FIN40652/04 AVO ERI 4 

2 vuotias. Hyvä rungon pituus ja tilavuus. Riittävät etu-, hyvät takakulmaukset. Turhan pehmeät ranteet. Hyvä eturinta. 

Hyvä pään profiili. Kaunis ilme. Täyteläinen kuono-osa. Otsapenger saisi olla voimakkkaampi. Riittävän leveät 

takaliikkeet. Hyvät sivuliikkeet. Turhan sisäkierteiset etuliikkeet. 

Janipan Wilma FIN17737/03 AVO ERI 

3 vuotias. Hyvä rungon pituus & tilavuus. Etuosa voisi olla hieman leveämpi ja täyteläisempi. Riittävät kulmaukset. 

Hyvä ylälinja. Riittävän täyteläinen kuono-osa- Hyvä purenta. Otsapenger voisi olla voimakkaampi, ripaus poskia olisi 

eduksi. Kapeat, mutta suorat takaliikkeet. Erinomaiset sivuliikkeet. Riittävän vapaat etuliikkeet. 

Lecibsin Lunette FIN38399/02 AVO ERI 2 

3,5 vuotias. Tasapainoinen kaunis narttu, jolla hyvä rungon pituus ja tilavuus. Riittävä raajojen luusto. Täyteläinen 

eturinta. Hyvä pään profiili. Kuivat huulet. Kapeahkot mutta suorat takaliikkeet. Hyvät sivuliikkeet ja etuliikkeet. 

Niukahkossa karvassa. 

Maroussia Aida FIN19384/04 AVO ERI 1 PN2 VASERT 

2v 3kk ikäinen. Erittäin kaunis narttu, jonka omitajalla on ollut lähes vuosi aikaa laihduttaa koiransa onnistumatta siinä. 

Tasapainoiset kulmaukset. Kaunis ylälinja. Täyteläinen eturinta. Hyvä raajojen luusto. Kainis pää, jossa täyteläinen 

kuono-osa. voimakas otsapenger. Voisi liikkua vauhdikkaammin. 

Janipan Pamela FIN41435/01 VAL ERI  1 PN 3 
4 v 9 kk. Kaunis tasapainoinen narttu, jolla hyvä rungon tilavuus ja pituus. Etukulmaukset saisivat olla 

voimakkaammat. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Kaunis pää. Hyvät takaliikkeet. Etuliikkeet riittävän vapaat. Lyhyt 

kaula. 

Janipan Pami FIN41434/01 VAL ERI 2 PN4  

4 v 9 kk. Tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvät etukulmaukset. Sopiva raajojen 

luusto. Varsin hyvä eturinta. Kaunis pää. Hyvä kuono-osa. Ripaus poskia ei haittaisi. Erinomaiset takaliikkeet sivusta. 

Aristaa hivenen toista eturaajaa. 


