7.1. KAJAANI KV, Soile Bister
Fridkullas Ural 10068/06 JUN EH3
Hyväluustoinen riittävän kokoinen vielä hieman rungoton uros, jolla seistessä hyvät ääriviivat. Vielä
melko kapea kallo. Toivoisin paremman ilmeen. Niukka purenta. Hieman lyhyt kaula. Varsin hyvät
kulmaukset. Taka-osan saa vielä vahvistua. Hyvä väritys. Liikkeessä melko korkea-asentoinen häntä.
Lupaavat, vielä pentumaisen holtittomat liikkeet. Hyvä luonne.
Janipan Hercules 52978/05 JUN EH2
Suuri, vahva maskuliininen uros. Rungoltaan erittäin hyvin kehittynyt. Hyvä pää, ilme, purenta.
Hieman niukat kulmaukset. Erinomaiset tiiviit käpälät. Hyvä väritys. Saisi seistä takaraajoillaan
tukevammin. Saisi liikkua tehokkaammin takaa. Erinomainen luonne.
Riccarron Occo Puco 52417/05 JUN ERI1 PU4 VASERT
Erinomainen tyyppi. Kaunis tasapainoinen uros. Hyvä luusto ja runko. Kaunis ylälinja. ikäisekseen
erittäin hyvä pää ja purenta. Riittävät tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin. Kaunis karva ja väri.
Ensiluokkainen luonne.
Riccarron Pink Panther 25406/06 JUN H
Hyväluustoinen erittäin hyväntyyppinen nuori uros, jolla vielä kovin kapea pää. Hyvä purenta. Vielä
melko kapea edestä. Kääntää etukäpäliään voimakkaasti ulospäin. Riittävä runko. Hyvät
takakulmaukset, kääntää takakäpäliä ulospäin. Liikkuu varsin hyvin. Etukäpälissä ? valkeaa.
Erinomainen luonne.
Tempting Amber’s Action Hero 52080/05 JUN T
Pienehkö riittäväluustoinen uros, jolla liian suorat takaraajat. Voisi olla hieman maskuliinisempi
kauttaaltaan. Niukasti kulmautunut edestä. Hyvä runko ikäisekseen. Kaunis väritys, hyvä karva.
Liikkeessä häntä korkea-asentoinen. Voisi liikkua takaa tehokkaammin. Takaosan rakenne määrää
palkintosijan.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 NUO H
Pienehkö hyväluustoinen uros, jolla riittävä runko. Toivoisin paremman pään profiilin ja vahvemman
alaleuan. Hyvä purenta. Kaula voisi olla pidempi. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä
väritys. Saisi liikkua takaa hieman tehokkaammin, edestä yhdensuuntaisemmin. Erinomainen luonne.
Alpweiden X-Ample for You 38402/05 NUO EH3
Erinomainen koko. Vahva maskuliininen uros. Voisi esiintyä paremmin. Vielä hieman kapea pää.
Hyvin vahva runko. Erittäin hyvä etuosa. Takaosa voisi olla vahvempi, voisi seistä tukevammin
takaraajoillaan. Hyvä väri + karva. Liikkeessä turhan korkea häntä. Voisi liikkua takaa tehokkaammin,
edestä yhdensuuntaisemmin.
Dacosen Alessandro 20116/05 NUO ERI1 PU2 SERT CACIB
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyväluustoinen maskuliininen uros. Hyvä pää, ilme, purenta. Voisi olla
edestä paremmin kulmautunut. Etuosa ? vielä täyttyä. Hyvä runko ja takaosa. Erinomaiset liikkeet.
Hyväasentoinen häntä. Tänään karva paikoitellen villava.
Shedcape Zarek 31818/05 NUO EH2
Erinomainen koko. Vahva maskuliininen uros. Hyvä runko. Ikäisekseen varsin hyvä pää. Hyvä purenta.
Hieman lyhyt kaula. Hieman ulkokierteiset etukäpälät. Hieman kapea etuosa. Hyvät takaraajat. Häntä
kiertyy liikkeessä korkealle. Takaraajan liike voisi olla tehokkaampi. Hyvä väri. Hyvä luonne. Ei
parhaassa karvassa tänään.
Alpweiden No Matter What 35674/02 AVO ERI1
Vahvaluustoinen maskuliininen hyvärunkoinen uros. Varsin hyvä pää. Hyvä purenta. Kaula voisi olla
pidempi. Riittävät kulmaukset. Ei tänään parhaassa karvassa. Hyvä väritys. Liikkuu varsin hyvin. Voisi
esiintyä vapautuneemmin. Liikkuu hieman kapeasti takaa. Toivoisin tummemman kirsun.
Alte Sage Badimo 26104/04 AVO EH2
Vahvaluustoinen, turhan pitkärunkoinen maskuliininen uros. Kallo voisi olla hieman leveämpi. Hyvä
purenta. Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvät kulmaukset. Kaunis väri. Ei tänään parhaassa karvassa.
Liikkuu hyvin. Hyvä luonne.
Golan vom Worblental 32122/02 AVO H
Vahva maskuliininen uros, jolla tulisi olla paremmat takakulmaukset. Varsin hyvä pää. Toivoisin
paremman ilmeen. Kirsun pitäisi olla tummempi. Lyhyt kaula. Vahva runko. Seisoo mielellään
takaraajat rungon alla. Korkea häntä liikkeessä, kääntää takaraajojaan liikkeessä ulos, takaliikkeet voisi
olla tehokkaammat. Villava karva. Erinomainen luonne. Kaunis väri.
Janipan Xsorro 17732/03 AVO H
Pienehkö riittävärunkoinen uros. Tänään kovin karvaton. Varsin hyvä pää. Kirsu voisi olla tummempi.
Hyvä purenta. Hieman lyhyt kaula. Niukat kulmaukset ? takana. Hyvä väri. Häntä nousee liikkeessä.
Liikkuu edestä kovin kierteisesti. Takaliikkeet voisi olla tehokkaammat. Erinomainen luonne.

Merry Mistel’s Renzo 44821/04 AVO H
Riittävä koko. Hyvä luusto. Takaosa voisi olla vahvempi. Tulisi seistä tukevammin takaraajoillaan.
Tarvitaan lisää itseluottamusta ja käsittelyharjoitusta. Varsin hyvä pää. Yksi alaetuhammas ulkona
rivistä. Lyhyt kaula. Hyvä runko. Niukahkot kulmaukset. Kaunis väri. Villava turkki. Voisi liikkua
tehokkaammin takaa, edestä yhdensuuntaisemmin.
Ragdoll’s Aragon 47439/04 AVO T
Pienikokoinen niukasti kulmautunut uros, jolla tulisi olla tyylikkäämpi ylälinja ja pidempi kaula.
Voimakas otsapenger, kuonon tulisi olla vahvempi. Hyvä rungon voima. Hyvä väritys. Liikkeessä
häntä nousee. Voisi liikkua tehokkammin. Turhan löysät etuliikkeet. Erinomainen luonne.
Rajaköörin Duulidukkajukka 31777/02 AVO T
Riittävä luusto ja koko. Hyvä rungon voima. Pää ? vahvempi ja otsapengereen selvempi. Hyvä purenta.
Lyhyt kaula. Niukasti kulmautunut edestä. Liian suorat takaraajat. Seistessä koko takaosa tutisee. Hyvä
väritys. Liikkuu tehottomasti lyhyellä askeleella. Hyvä luonne.
Tepantorpan Jules Werner 15566/04 AVO H
Riittävä koko. Hieman kevyt luusto. Pään tulisi olla vahvempi ja pään profiilin parempi. Ilmeen tulisi
olla parempi. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkeessä häntä nousee korkealle. Etuliikkeet
turhan löysät ja kierteiset. Väri kaunis. Erinomainen luonne.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU1 VSP
Vahva hyvärakenteinen ja hyvärunkoinen maskuliininen uros. Hyvä pää, ilme ja purenta. Kaulan tulisi
olla pidempi. Erittäin hyvät raajat ja runko. Erinomaiset liikkeet. Kaunis väri. Ensiluokkainen luonne.
Alpenbach Prinz Junior 43090/97 VET ERI1 PU3 ROP-VET
Hienossa kunnossa oleva 9-v. hyvän kokoinen maskuliininen uros. Hyvä pää, ilme, purenta. Kaula
voisi olla hieman pidempi. Hyvä runko. Riittävät kulmaukset. Liikkuu takaa hyvin, edestä hieman
epäpuhtaasti. Erinomainen luonne. Tänään hieman pörröinen karva.
Fridkullas Unnur 10073/06 JUN T
Hyvän kokoinen, mutta kevytluustoinen ja kapearunkoinen narttu, jolla tulisi olla pidempi rintakehä.
Pitkä kapea pää. Hyvä purenta. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kaunis väri. Liikkeessä
häntä nousee. Saisi liikkua takaa tehokkaammin. Ensiluokkainen luonne.
Janipan Hera 52979/05 JUN H
Hyväkokoinen, riittäväluustoinen, vielä kapearunkoinen narttu. Pitkä kapea pää. Hyvä purenta.
Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kaunis väri ja karva. Häntä ok. Saisi liikkua takaa
tehokkaammin. Erinomainen luonne.
Lapinlauhan Kesä-Heinä 44665/05 JUN H
Pienikokoinen hieman matalaraajainen narttu. Tipahta liikkeessä hieman eteen. Kuono voisi olla
vahvempi. Hyvä purenta. Hyvät kulmaukset. Turhan pitkä runko. Hyvä luusto. Liikkeessä korkea
häntä. Liikkuu sivusta hyvin, edestä löysästi. Hyvä väri ja luonne.
Lecibsin Lundia 17510/06 JUN H
Pienikokoinen riittäväluustoinen narttu, jolla turhan pieni pää ja kevyt kuono. Hyvä purenta ja hyvin
kehittynyt runko. Lyhyt kaula. Niukat kulmaukset edessä. Riittävät kulmaukset takana. Kääntää
voimakkaasti takakäpäliä ulospäin. Liikkuu pihtikinttuisesti, takaraajan työntö saisi olla tehokkaampi.
Tulisi seistä tasapainoisemmin takaraajoillaan. Kihara karva. Ensiluokkainen luonne.
Lumumba Abla 46789/05 JUN EH1
Pienikokoinen hyväluustoinen feminiininen narttu, jolle toivoisin pidemmän kaulan. Melko voimakas
otsapenger. Tulisi olla paremmin kulmautunut edestä, erinomainen takaosa. Kaunis väri. Erittäin hyvät
liikkeet. Erinomainen luonne.
Maroussia Fedine 13082/06 JUN H
Pienikokoinen, hieman kevytluustoinen feminiininen narttu. Ikäisekseen hyvä runko. Toivoisin
paremman pään profiilin ja vahvemman kuonon. Hyvä purenta. Lyhyt kaula. Niukat kulmaukset edessä
ja takana. Hännän päässä voisi olla edes muutama valkoinen karva. Liikkuu sivusta hyvin,
kinnerahtaasti takaa, “löysin rantein” edestä. Erinomainen luonne.
Monte Rosan Sarah 20635/06 JUN H
Hyvänkokoinen, kevytluustoinen narttu, jolla pitkä kapea pää. Hyvä purenta. Ikäisekseen erittäin hyvä
eturinta + runko. Hyvät kulmaukset edessä. Takaosan tulisi olla vahvempi ja paremmin kulmautunut.
Pitkät litteät käpälät. Liikkuu ahtaasti takaa, huolimattomasti edestä. Ensiluokkainen luonne.
Riccarron Noa Noa 49102/05 JUN H
Erittäin hyvä koko. Riittävä luusto. Hyvä runko. Pitkä kapea pää. Melko niukka purenta. Niukat
kulmaukset. Tulisi seistä tukevammin takaraajoillaan. Pitkät litteät käpälät. Liikkuu hyvin sivusta,
takaa kapeasti. Kaunis väri. Kääntää takakäpäliä ulospäin. Ensiluokkainen luonne.

Tempting Amber’s Always A Lady 52083/05 JUN H
Hyvä koko, riittävä luusto. Hieman pitkärunkoinen narttu. Melko kapea pää. Hyvä purenta. Niukat
kulmaukset edessä ja takana. Takaosan tulisi olla vahvempi. Rintakehä saisi olla tilavampi ja eturinta
täyttyneempi. Kapeat tehottomat takaliikkeet. Tulisi seistä tukevammin takaraajoillaan. Kaunis väri.
Ensiluokkainen luonne.
Alpweiden What a Wish 32713/05 NUO EH2
Pienikokoinen, vahvaluustoinen narttu. Tänään turhan tukevassa kunnossa. Turhan pieni pää runkoon
nähden. Kuono voisi olla vahvempi. Hyvä purenta. Lyhyt kaula. Voisi olla paremmin kulmautunut
edestä, erittäin hyvä takaosa. Erittäin hyvät liikkeet. Hyväasentoinen häntä. Hyvä luonne. Kauniit värit.
Beneco’s Cara 25682/05 NUO EH3
Riittävä koko. Vahva luusto. Hoikassa kunnossa oleva narttu, joka tarvitsee käsittelyharjoittelua.
Varsin hyvä pää, hyvä purenta. Hyvät kulmaukset. Kaunis väri. Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu
hyvin. Lupaava kun saa lisää runkoa ja itseluottamusta.
Janipan Flower-Prinsess 36669/05 NUO H
Hyvänkokoinen, riittävä luusto. Narttu, jolla vielä melko kapea rungoltaan. Tänään hoikassa kunnossa.
Pitkä kapea pää. Toivoisin paremman ilmeen. Hyvä purenta. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut.
Hyvä väri. Korkea-asentoinen häntä liikkeessä. Liikkuu sivusta hyvin, edestä varsin leveästi.
Lumumba Amelia 46790/05 NUO H
Riittävä luusto. Feminiininen narttu, joka on niukassa karvassa. Ikäisekseen varsin hyvä pää. Vielä
kovin rungoton. Niukat kulmaukset edessä ja takana. Pitkät käpälät. Hyvät värit. Tulisi liikkua takaa
tehokkaammin, edestä tiiviimmin. Hyvä luonne.
Lumumba Angel 46788/05 NUO ERI1 PN3 VASERT
Pienehkö, hyväluustoinen ja –runkoinen narttu. Varsin hyvä pää. Alaleuka voisi olla vahvempi. Hyvä
purenta. Lyhyt kaula. Riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Kaunis väri ja karva. Erittäin hyvät
liikkeet. Oikea-asentoinen häntä. Hyvä luonne.
Shedcape Zaria 31821/05 NUO EH4
Erinomainen koko, hyvä luusto. Hoikassa kunnossa oleva narttu, jolla turhan pitkä lanneosa. Pitkä
kuono. Huulet voisi olla tiiviimmät. Hyvä purenta. Riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Hyvä
karvanlaatu, joskaan ei parhaassa turkissaan. Kaunis väri. Turhan pitkät käpälät. Kauniit sivuliikkeet.
Hieman ulkokierteiset etukäpälät. Hyvä luonne.
Bollbölen Dagoberta 28742/03 AVO H
Sopiva koko, hyvä luusto, hyvä runko. Takaosa tulisi olla vahvempi. Varsin hyvä pää, hyvä purenta.
Hieman ulkokierteiset etukäpälät. Hyvät kulmaukset edessä. Hyvä väritys. Liikkeessä takaosa nousee.
Liikkuu kovin leveästi ja jäykästi edestä, tehottomasti takaa. Erinomainen luonne.
Goldbear’s Papaya 40652/04 AVO EH
Hyvin vahva, hieman pitkärunkoinen narttu. Varsin hyvä pää, hyvä purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyvät
kulmaukset. Saisi seistä tukevammin raajoillaan ja olla hieman tiiviimmässä kunnossa. Liikkeessä
selkä elää ja pettää hieman sä’än jälkeen. Kihartuva karvapeite. Kaunis väri. Liikkuu sivusta hyvin,
edestä ja takaa hieman kierteisesti. Erinomainen luonne.
Janipan Peppi 41436/01 AVO ERI2
Vahva luusto, hyvä runko. Feminiininen narttu. Riittävän vahva, mutta turhan pitkä pää, jossa melko
niukka otsapenger. Riittävät kulmaukset. Erinomaiset käpälät. Kaunis väri. Häntä nousee liikkeessä.
Saisi liikkua tehokkaammin takaa. Seistessä parempi kuin liikkeessä. Turhan jäykät etuliikkeet.
Janipan Xena 17734/03 AVO ERI4
Sopiva koko, hyvä luusto. Toivoisin vahvamman pään. Hyvä purenta. Hyvä runko. Riittävät
kulmaukset. Hieman kapea edestä. Käpälät voisi olla tiiviimmät. Liikkuu hyvin. Kaunis häntä. Kaunis
väri. Hyvä luonne.
Ragdoll’s Aquamarine 47432/04 AVO EH
Riittävä luusto, mutta vielä melko rungoton narttu. Turhan korostunut otsapenger. Melko pitkä kuono.
Hyvä purenta. Hyvät kulmaukset. Voisi liikkua tehokkaammin takaa, takaliike turhan kapea. Hyvä väri.
Luonne ok.
Ragdoll’s Attractive 47437/04 AVO ERI3
Hyvä luusto ja runko. Feminiininen narttu, joka voisi olla suurempi. Melko korostunut otsapenger.
Hyvä kuono ja purenta. Kaula saisi olla pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut. Takaosa hyvä.
Liikkuu sivusta hyvin, edestä löysästi. Hyvä väritys. Hyvä luonne.
Rajaköörin Douhustiina 31783/02 AVO H
Turhan raskas, äärimmäisen vahva narttu. Vahva pää. Tasapurenta. Lyhyt kaula. Riittävät kulmaukset.
Hyvä väritys. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin ja sisäkierteisin käpälin, takaraajatyöntö saisi olla
tehokkaampi. Tulisi seistä tukevammin takaraajoillaan. Hyvä luonne.

Riccarron Kiss Kiss 43424/03 AVO ERI1 PN2 SERT VACACIB FIN MVA
Erittäin tasapainoinen vahva narttu, jolla hyvä runko. Varsin hyvä pää, hyvä purenta. Voisi olla edestä
paremmin kulmautunut, hyvä takaosa. Kaunis väri ja karva. Hyvä häntä. Erittäin hyvät liikkeet ja
luonne.
Janipan Kasandra 34479/00 VAL ERI3
Vahva hyvärunkoinen tasapainoinen narttu, jolla voisi olla hieman pidempi kaula. Kuono voisi olla
hieman vahvempi, toivoisin tummemman kirsun. Hyvä purenta. Hyvä runko ja kulmaukset. Valkoista
voisi olla hieman enemmän käpälissä ja hännänpäässä. Hyvät sivuliikkeet. Hieman alaskiinnittynyt
häntä. Hieman löysyyttä etuliikkeissä.
Janipan Pami 41434/01 VAL H
Kookas, hieman kevytluustoinen narttu, jolla tulisi olla paremmat kulmaukset edessä ja takana. Pää
voisi olla vahvempi. Hyvä purenta. Hyvä väri. Korkea häntä liikkeessä. Turhan leveät etuliikkeet.
Erinomainen luonne.
Riccarron Hoccus Poccus 40909/02 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Hyvä luusto, hyvä runko. Feminiininen narttu, jolla erinomaiset kulmaukset. Otsapenger voisi olla
hieman selvempi ja ilme parempi. Hyvä purenta. Erinomainen runko, kaunis väri. Hieman kihartuva
karva. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä, takaa hieman kapeasti. Erinomainen luonne.
Tertzo’s Yahreez 10372/04 VAL ERI2 PN4
Hyväluustoinen, hyvärunkoinen feminiininen narttu. Toivoisin vahvemman pää ja vahvemman kuonon.
Vosi olla edestä paremmin kulmautunut ja eturinta täyttyneempi. Hyvä rintakehä ja takaosa. Kaunis
väri. Kauniit sivuliikkeet. Edestä sisäkierteiset liikkeet. Erinomainen luonne.

