KEMINMAA 20060722 (K) Helge Lie, Norja
Dacosen Alessandro 20116/05 JUN ERI2 PU3
Voimakas 16kk, hyvänmallinen voimakas pää, kauniit tummat silmät, hyvät korvat,
hyvä ilme, erittäin hyvä sukupuolileima, erittäin hyvä kaula, hyvin kehittynyt etuosa,
erinomaiset rungon mittasuhteet, erinomainen luusto, hyvinkulmautuneet takaraajat,
erinomainen luonne, erittäin hyvä luonne, erittäin hyvä turkki, erittäin tehokkaat
liikkeet.
Lumumba Aragorn 46786/05 JUN ERI3 PU4
Lupaava 10kk, erittäin hyvä tyyppi, keskikokoinen ikäisekseen, hyvänmallinen kaunis
pää, tummat kauniit silmät, hyvä ilme, riittävästi sukupuolileimaa ikäisekseen, hyvä
kaula ja ylälinja, hyvä etuosa, hyvät rungon mittasuhteet, vielä hiukan kehittymätön
rungoltaan, erinomainen luusto, hyvinkulmautuneet takaraajat, hyvä turkki, hyvä
luonne, liikkuu hyvin.
Mettänpeikon Hurja Gee 43654/05 JUN EH4
Melko lupaava 10kk, erittäin hyvä pää ikäisekseen, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä
ilme, riittävästi sukupuolileimaa, hyvä kaula, aika hyvä ylälinja, hyvät rungon
mittasuhteet, vielä kehittymätön rungoltaan ja luustoltaan, hyvät takakulmaukset,
hyvä turkki, hyvä luonne, liikkuu hyvin, mutta hiukan korkea hännänkanto liikkeessä.
Riccarron Occo Puco 52417/05 JUN ERI1 PU2 VASERT
Erittäin lupaava 9kk, erittäin kaunis pää, kauniit tummat silmät, hyvät korvat, ihana
ilme ja jo hyvä sukupuolileima, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, hyvä etuosa, kauniit
rungon mittasuhteet, erittäin hyvä runko ja hyväasentoinen hyvinkulmautunut takaosa,
erinomainen luonne, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin.
Janipan Camu 13637/05 NUO EH1
18kk vanha erittäin hyväntyyppinen, hyvänmallinen pää, hyvät silmät ja korvat, hyvä
ilme ja sukupuolileima, kaunis kaula, erittäin hyvä ylälinja, erinomaiset rungon
mittasuhteet, hyvärunkoinen ja kulmauksinen, hyvä luonne, hyvä turkki, liikkuu
hyvin, mutta häntä on liian korkealla liikkeessä.
Janipan Xseri 17731/03 AVO ERI2
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, kaunis hyvämuotoinen pää, silmät voisivat olla hiukan
tummemmat, yksi hammas alhaalta puuttuu, erittäin hyvä ilme ja sukupuolileima,
erittäin hyvä kaula, erinomaiset rungon mittasuhteet, erittäin hyvin kulmautunut, hyvä
luonne, erinomainen turkki, liikkuu hyvin mutta hiukan korkea hännänkanto
liikkeessä.
Lapinlauhan Henkka 41522/03 AVO ERI1 PU1 SERT VSP
Kaunis erittäin hyväntyyppinen uros, hyvänmallinen kaunis pää, hyvät silmät ja
korvat, ihana ilme, kaunis kaula, erittäin hyvä ylälinja, hyvä etuosa, kauniit rungon
mittasuhteet, hyvärunkoinen ja hyvinkulmautunut, hyvä luonne, liikkuu erittäin hyvin,
erittäin hyvä turkki.
Lapinlauhan Gösta 27518/03 VAL ERI1
Vahva valio erittäin hyväntyyppinen, vahva hyvänmallinen pää, riittävän tummat
silmät, hyvät korvat, erittäin hyvä ilme ja sukupuolileima, hyvä kaula ja ylälinja,
erittäin vahva runko, hiukan liikaa läskiä tänään, hyvä etuosa, erinomainen luusto,
hyvinkulmautunut takaa, erittäin hyvä turkki, hyvä luonne, liikkuu ja esiintyy hyvin.
Dacosen Aleksandra 20114/05 JUN ERI1
Erittäin lupaava 16kk, erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvämuotoinen kaunis pää, hyvät
silmät, erinomainen ilme ja sukupuolileima, erittäin hyvä kaula ja rungon
mittasuhteet, erinomainen etuosa, hyvä runko ja luusto, hyvinkulmautunut takaa, hyvä
turkki, hyvä luonne, liikkuu erittäin hyvin sivulta, edetä hiukan löysästi.

Janipan First Lady 36668/05 JUN ERI4
Lupaava 13kk, kaunis hyvämuotoinen pää, kauniit tummat silmät, ihana ilme ja
sukupuolileima, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä koko ikään nähden, hyvä runko ja
luusto, hyvinkulmautunut takaa, hyvä luonne, liikkuu ja esiintyy hyvin, mutta ajoittain
hiukan korkea hännänkanto.
Riccarron Noa Noa 49102/05 JUN ERI3
Lupaava 10kk hyväntyyppinen ja –kokoinen, melko hyvä pää, hiukan pitkä kuonoosa, hyvät silmät, erinomainen sukupuolileima, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät rungon
mittasuhteet, hyvä runko ikäisekseen, erinomainen luusto, hyvä luonne, hyvä turkki,
liikkuu ja esiintyy hyvin.
Templing Amber’s Alpine Princess 52082/05 JUN ERI
Lupaava 9kk, erittäin hyvä pää ikäisekseen, kauniit tummat silmät, hyvä ilme, erittäin
hyvä kaula ja ylälinja, hiukan vielä kehittymätön etuosa, hyvä runko ja hyvä seistessä,
hyvät takakulmaukset, hyvä luonne, hyvä turkki, liikkuu hyvin sivusta ja edestä
hiukan ahtaasti takaa.
Tempting Amber’s Always A Lady 52083/05 JUN ERI2
Erittäin lupaava 9kk, erinomainen tyyppi ja koko, kaunis hyvämuotoinen pää, kauniit
tummat silmät, ihana ilme ja sukupuolileima, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, hyvä
etuosa, erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä runko ja riittävä luusto, voisi olla
aavistuksen paremmin kulmautunut takaa, hyvä turkki, hyvä luonne, liikkuu ja
esiintyy hyvin.
Janipan Cinder 13638/05 NUO ERI2 PN4
19kk erinomainen tyyppi ja koko, kaunis hyvämuotoinen pää, kauniit silmät, ihana
ilme ja sukupuolileima, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen etuosa, kauniit
rungon mittasuhteet, hyvärunkoinen ja hyvinkulmautunut, erinomainen luusto,
hyvinkulmautunut takaa, ihana turkki, erittäin hyvä luonne, liikkuu ja esiintyy
edukseen.
Lapinlauhan Justiina 10057/05 NUO ERI1 PN3 VASERT
Erinomainen tyyppi ja koko, kaunis hyvämuotoinen pää, kauniit tummat silmät, ihana
ilme ja sukupuolileima, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen etuosa, kauniit
rungon mittasuhteet, hyvärunkoinen ja hyvinkulmautunut, erinomainen luusto, kaunis
oikeanlainen turkki, hyvä luonne, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin.
Ragdoll’s Attractive 47437/04 NUO EH3
21kk erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvämuotoinen kaunis pää, riittävän tummat silmät,
hyvä ilme ja sukupuolileima, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä etuosa, hyvä runko mutta
hiukan läskiä tänään, hyvä luusto, hyvinkulmautunut takaa, erittäin hyvä turkki, hyvä
luonne, erittäin tehokkaat liikkeet.
Alpweiden Just Beautiful 31887/01 AVO ERI1 PN2 SERT
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, kauniit tummat silmät, hyvät korvat, hyvä ilme
ja sukupuolileima, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, hyvä etuosa, hyvä runko ja luusto,
erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvärunkoinen ja hyvinkulmautunut, hyvä luonne,
erittäin hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin.
Bollbölen Dagoberta 28742/03 AVO ERI4
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, hyvämuotoinen pää, hyvät silmät, hyvä ilme ja
sukupuolileima, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvä etuosa, erinomaiset rungon
mittasuhteet, hyvärunkoinen ja hyvinkulmautunut, hyvä turkki, hyvä luonne, liikkuu
ja esiintyy hyvin.
Janipan Ginger 13446/99 AVO ERI3
Erittäin kaunis, erinomainen tyyppi ja koko, kaunis hyvämuotoinen pää, hyvät
tummat silmät, ihana ilme ja sukupuolileima, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen

etuosa, kauniit rungon mittasuhteet, hyvärunkoinen ja erittäin hyvin kulmautunut,
kaunis turkki erinomainen laadultaan, hyvä luonne, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin.
Janipan Pipsa-Pippuri 41437/01 AVO EH
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, hyvämuotoinen pää, hyvät silmät, hyvä ilme ja
sukupuolileima, hyvä kaula ja ylälinja, melko hyvä etuosa, hyvät rungon mittasuhteet,
hyvä luusto, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä luonne, liikkuu hyvin sivusta hiukan
löysästi edestä, hyvä turkki.
Janipan Wilma 17737/03 AVO ERI
Erinomainen tyyppi ja koko, kaunis hyvämuotoinen pää, kauniit tummat silmät, hyvä
ilme ja sukupuolileima, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä etuosa, erinomaiset rungon
mittasuhteet, hyvärunkoinen ja hyväkulmauksinen, hyvä luonne, hyvä turkki, liikkuu
ja esiintyy hyvin.
Janipan Xena 17734/03 AVO ERI2
Kaunis erinomaisentyyppinen narttu, kaunis hyvämuotoinen pää, kauniit silmät, ihana
ilme ja sukupuolileima, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, hyvä etuosa, erinomaiset
rungon mittasuhteet, hyvärunkoinen ja hyvin kulmautunut, erittäin hyvä turkki,
eriomainen luonne, erittäin tehokkaat liikkeet.
Janipan Pami 41434/01 VAL ERI1 PN1 ROP RYP1
Erittäin kaunis erinomaisen tyyppinen valio, kaunis hyvämuotoinen pää, erinomainen
sukupuolileima, kaunis kaula ja hyvä ylälinja, erinomaiset rungon mittasuhteet,
erinomainen runko ja luusto, hyvärunkoinen hyvin kulmautunut, erittäin hyvä turkki,
hyvä luonne, fantastiset tehokkaat liikkeet.

