
SAARIJÄRVI 20060722 Marianne Holm 
 
Bellaffen Bobby 38286/05 JUN EVA 

Ihastuttava mullikka, joka ei tänään suostu esittelemään itseään. Urosmainen. Hyvin 
kehittynyt pää, leikkaava purenta, erinomainen ilme, voimakas luusto, 
oikeamuotoinen tilava rintakehä, erinomainen raajaluusto, niukasti kulmautuneet 
raajat, ei liiku tänään, lupaava turkki, hyvät värit. 
Mettänpeikon Hessu Hopo 43655/05 JUN H 

Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, vielä varsin kesken kehityksen, lupaava pää, leikkaava 
purenta, niukasti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, riittävä rintakehä, hyvä 
turkki, kauniit värit, liikkuu edestä jäykästi ja leveästi, takaa ahtaasti ja sivulta 
liikkeen tulee tehostua, köyristää lannettaan etenkin liikkeessä, viehättävä käytös. 
Plaudite Great Victory 34288/05 JUN H 

Erinomainen tyyppi ja selvä sukupuolileima, erinomainen pää ja ilme, leikkaava 
purenta, riittävä kaula, varsin hyvin kulmautunut etuosa, mutta niukka perä, 
oikeamuotoinen rintakehä, hyvä turkki ja väri, liikkuu riittävän hyvin, mutta tänään 
lannettaan köyristäen, miellyttävä käytös. 
Riccarron Nano Nano 49099/05 JUN ERI1 VASERT 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, jo nyt varsin urosmainen, ihanailmeinen 
oikeamuotoinen pää, leveä leikkaava purenta, kaunis kaula, tasapainoisesti 
kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, erinomainen tilava oikeamuotoinen 
rintakehä, hämmästyttävän puhdas tehokas ravi, hyvä turkki ja väri, kaunis käytös. 
Riccarron Obi Van Kenobi 52416/05 JUN H 

Viehättäväkäytöksinen pikkupoika, jolla selkeä sukupuolileima, lupaava pää, leveä 
leikkaava purenta, riittävä raajaluusto, kaunis kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, 
niukasti kulmautuneet raajat ja tänään painuva selkä, liikkuu hyvin. 
Shedcape Zarek 31818/05 JUN EH2 

Urosmainen varsin hyvin kehittynyt voimakasluustoinen juniori, hyvä pää, ilme ja 
purenta, hyvä kaula, riittävä rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet 
voimakasluustoiset raajat, liikkuu vaivatta. 
Alpigiano Beato Baran 13920/05 NUO ERI1 PU4 SERT 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, varsin urosmainen nuori, erittäin hyvä pää, ilme 
ja purenta, riittävä kaula, tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat, 
oikeamuotoinen runko, liikkuu varsin hyvin, erinomainen turkki, hyvä väri, 
miellyttävä käytös. 
Borthos Benjamin 47707/04 NUO H 

Korostetun urosmainen, erittäin voimakas uroksen pää, avoimet luomet, leikkaava 
purenta, riittävä kaula, vielä turhan kapea runko, voimakas raajaluusto, niukka 
etukulmaus, lyhyt turhan luisu lantio jättää raajat rungon alle seistessä ja liikkeessä, 
hyvä turkki, kauniit värit. 
Riccarron Marco Polo 25729/04 AVO H 

Erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja sukupuolileima, aivan liian epävarmasti 
käyttäytyvä aikuinen, voimakas uroksen pää, epävarma ilme, leveä leikkaava purenta, 
erinomainen kaula, tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, 
ulkokierteiset etukäpälät, erinomainen turkki ja väri, liikkuu upeasti sivulta, edestä 
hieman löysästi, käytös määrää palkinnon. 
Tepantorpan Jules Werner 15566/04 AVO EH1 

Hyvä tyyppi ja mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä pää, leikkaava purenta, riittävä 
kaula, rintakehä saisi olla voimakkaammin kehittynyt, erinomainne raajaluusto, niukat 
kulmaukset, sivuliikkeen toivoisin tehokkaammaksi, hyvä turkki ja värit. 



Momandan Obelix 13974/01 VAL ERI2 

Erinomainen kauttaaltaan laadukas, varsin urosmainen, erinomainen voimakas pää, 
ihana ilme, purenta ok, kaula voisi olla pidempi, erinomainen runko, tasapainoisesti 
kulmautuneet sopivaluustoiset raajat, jotka voisivat olla hivenen pidemmät, puhdas 
hyvä ravi, hyvä turkki, kauniit värit, miellyttävä käytös. 
Riccarron Agent-oo-Seven 14430/99 VAL ERI3 PU3 

Erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja sukupuolileima, erinomaisessa kunnossa esitetty 
7-vuotias, erinomainen pää, ihana ilme, painuneet alaetuhampaat, erinomainen kaula, 
runko, tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, liikkuu erittäin hyvin, 
miellyttävä käytös. 
Riccarron Frog Prince 26661/01 VAL ERI1 PU1 ROP 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet ja sukupuolileima. Ihana pää, kaunis kaula, 
tilava oikeamuotoinen runko, tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, 
liikkuu sivulta erittäin hyvin, edestä hieman jäykästi, erinomainen turkki, kauniit 
värit, miellyttävä käytös. 
Mettänpeikon Hevi-Helvi 43659/05 JUN H 

Vielä kauttaaltaan kapea, lanneosastaan köyristynyt, hyvä sukupuolileima ja pää, 
leikkaava purenta, kauniit silmät, riittävä kaula, niukasti kulmautuneet keskivahvat 
raajat, liikkeen tulee tehostua ja ylälinjan tasaantua, miellyttävä käytös. 
Plaudite Great Vogue 34293/05 JUN EH1 

Hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet, voimakas nartun pää, leikkaava purenta, alaleuka 
saisi olla voimakkaampi, niukasti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Ikään nähden 
riittävä rintakehä, erinomainen turkki, kauniit värit, liikkuu edestä varsin hyvin, takaa 
ahtaasti, sivulta liikkeen tulee tehostua. 
Alpigiano Beato Barandora 13921/05 NUO EH2 

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, narttumainen hyväilmeinen pää, riittävä 
kaula, riittävä rintakehä, edestä niukasti, takaa riittävästi kulmautuneet 
voimakasluustoiset raajat. Liikkuu sivulta tehokkaasti, edestä turhan jäykästi, 
miellyttävä käytös. 
Ragdolls Ambrosia 47435/04 NUO ERI1 PN1 SERT VSP 

Erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet, kaunis pää, leikkaava purenta, riittävä 
kaula, oikeamuotoinen rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat, 
liikkuu vaivatta, miellyttävä käytös. 
Charonjen Occean Fever 13807/03 AVO EH2 

Varsin narttumainen, keskikokoinen aikuinen, johon toivoisin enemmän volyymia, 
hyvä pää ja ilme, leikkaava purenta, hyvä kaula, tasapainoisesti kulmautuneet 
sopivaluustoiset raajat, liikkuu sivusta vaivatta edestä kierteisesti, hyvä turkki ja väri, 
miellyttävä käytös. 
Momandan Napadancer 10569/00 AVO EH3 

Erinomaiset mittasuhteet, sukupuolileima, mutta 6-vuotias narttu kauttaaltaan liian 
kapea. Hyvä pää ja kaula, riittävä rinnan syvyys. Tasapainoisesti kulmautuneet 
sopivaluustoiset raajat. Liikkuu sivulta vaivatta. Hyvä turkki ja värit, miellyttävä 
käytös. 
Momandan Peggy Sue 23375/02 AVO ERI1 PN2 VASERT 

Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, kaunis pää ja ilme, 
leikkaava purenta, tilava rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset 
raajat, liikkuu varsin hyvin, erinomainen turkki, kauniit värit, miellyttävä käytös.  


