20070324 Kemijärvi R, Satu Ylä-Mononen
Captain Hook 26854/06 JUN T
Erinomainen koko, vahva kallo, avoimet silmäluomet, hyvä purenta, erinomainen huulipigmentti, hyvä
kaula, kevyt luusto, puutteellinen eturinta, eturaajat saisivat olla suorat, riittävästi kulmautuneet rajat,
liikkeessä häntä nousee aivan pystyyn, köyristää liikkeessä lanneosaa, liikkuu tällä hetkellä edestä
täysin holtittomasti, hyvä turkki ja väritys, erinomainen luonne.
Janipan Hercules 52978/05 JUN H
Hyvä koko ja mittasuhteet, vahva uroksen pää, liian pyöreät ja suuret silmät, hyvä purenta, löysät
huulet, vahva luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, puutteellinen eturinta, liikkeessä häntä nousee liian
korkealle, liikkuu riittävällä askelpituudella epävakaasti takaa, hyvät tan-merkit, ei parhaassa turkissa.
Maroussia Felipe 13080/06 JUN T
Pienikokoinen uros, jolla puutteellinen sukupuolileima. Kevyt luusto, oikeanmallinen pää, vahva kallo,
hyvä purenta, niukasti kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askelpituudella, liikkeessä häntä nousee
selän ylle rullalle, liikkuu tällähetkellä löysästi edestä, kaunis hyvin hoidettu turkki, erinomainen
luonne, esiintyy hyvin.
Tempting Amber’s Actual Prince 52081/05 JUN EH1
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen uroksen pää, erinomaiset silmät, hyvä purenta,
erinomainen huulipigmentti, vahva luusto, kaunis kaula ja ylälinja, puutteellinen eturinta, erinomainen
häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella, mutta valitettavasti vielä löysästi edestä varpaita
voimakkaasti sisäänpäin kääntäen, erinomainen kaunis turkki, kauniit värimerkit.
Tempting Amber’s Alpha Deluxe 52079/05 JUN EH2
Erinomainen koko ja mittasuhteet, vahva uroksen pää, pyöreät silmät, rikkonainen huulipigmentti,
kaunis kaula ja ylälinja, vahva runko, kevyt luusto, litteät matalat käpälät, liikkuu hyvällä
askelpituudella hieman löysästi edestä, kaunis turkki, hieman vaalea tan-väri, esiintyy hyvin.
Janipan Gorgo 42592/05 NUO H
Koko 63cm. Pienikokoinen uros, jolla niukka sukupuolileima, hyvä purenta, pienet taakse kiinnittyneet
avonaiset korvat, jotka saisivat asettua pään myötäisesti, kevyt luusto, vahva runko, kapea eturinta,
riittävästi kulmautuneet raajat, liikkeessä häntä nousee selkälinjan yläpuolelle, hyvä turkki ja
värimerkit, erinomainen luonne.
Black Indira’s Ladykiller 40583/01 AVO ERI2 PU3 VASERT
Hoikassa kunnossa esitetty vahva hyvät mittasuhteet omaava uros, vahva uroksen pää, hyvä purenta,
kapea alaleuka, kuluneet kulmahampaat, vahva luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, kapea eturinta,
hyvä häntä, saisi liikkua hieman ponnekkaammin takaa, yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, hyvät
värimerkit ja turkki, ystävällinen luonne.
Dacosen Alessandro 20116/05 AVO ERI1 PU1 SERT FIN MVA ROP RYP2
Erinomainen koko ja mittasuhteet, vahva ja erinomainen uroksen pää, hyvät silmät, hyvä purenta,
vahva kuono-osa, niukka otsapenger, erinomainen luusto, eturinta ja runko, erinomaisesti kulmautuneet
raajat, erinomainen häntä, erinomainen liikkuja, erinomaiset värit, turkki pitää kammata, hyvä luonne.
Lapinlauhan Gösta 27518/03 VAL ERI1 PU2
Vahva valiouros, jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen pää. Haalistunut, puutteellinen
kirsupigmentti, hyvä purenta, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainne runko, vahva luusto, hieman
painuneet rantet ja litteät käpälät, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä häntä, liikkuu riittävällä
askelpituudella erinomaisesti edestä ja takaa. Kaunis pitkä turkki.
Alpweiden Yes I’m Jackpot 12343/06 JUN EH2
Pienikokoinen, mutta varsin vankka juniorinarttu. Vahva pää, hyvä ilme, vahva luusto ja runko, hyvä
eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä häntä, tehokkaat liikkeet, pitkä turkki, valkoinen väri nousee
molemmissa eturaajoissa turhan korkealle, liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, ystävällinen luonne.
Maroussia Fedine 13082/06 JUN H
Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, liian vaaleat silmät, hyvä kaula, lupaava runko,
luusto saisi olla voimakkaampi, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askelpituudella tällä
hetkellä kinnerahtaasti takaa ja edestä varpaita voimakkaasti sisäänpäin kääntäen, hyvä turkki ja väri,
esiintyy erinomaisesti.
Tempting Amber’s Alpine Princess 52082/05 JUN EH1
Hyvin kookas, mutta tasapainoinen narttu, kaunis pää, erinomaiset silmät, erinomainen huulipigmentti,
riittävä luusto ja raajojen kulmaukset, ikäisekseen hyvä runko, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman
löysästi edestä, lyhyt turkki, erinomainen kaunis tan-väri, hyvä luonne.

Tempting Amber’s Always A Lady 52083/05 JUN H
Kookas narttu, jolla on hyvät mittasuhteet. Kaunis nartun pää, erinomaiset silmät ja purenta, hyvä
pigmentti, vahva luusto, hyvä runko, niukasti kulmautuneet raajat, lyhyt turkki, liikkuu hyvällä
askelpituudella, mutta valitettavasti aivan liian leveä edestä, hyvä häntä, esitetään erinomaisesti.
Janipan First-Lady 36668/05 NUO EH2
Pienikokoinen, mutta hyvin tasapainoinen, riittävän vahva nartun pää, hyvä purenta, erinomainen
vahva luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä runko ja häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, lyhyt turkki, hyvät värimerkit, tarvitsee lisää kokoa.
Janipan Flower-Princess 36669/05 NUO H
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, vielä kapea pää, silmät saisivat olla tummemmat, hyvä luusto,
riittävä runko, puutteelliset takaraajojen kulmaukset, lyhyt turkki, liikkuu hyvällä askelpituudella
leveästi edestä, hyvät värimerkit, esitetään hyvin.
Janipan Gisella 42589/05 NUO ERI1 PN3 VASERT
Vahva tasapainoinen narttu, hyvä purenta, kuono-osa voisi olla hieman vahvempi, kaunis kaula ja
ylälinja, erinomainen runko ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset raaja-asennot, hyvä
häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, kaunis tukrki, esitetään
erinomaisesti.
Janipan Hera 52979/05 NUO EH3
Kookas, taspainoinen narttu, joka ei tänään parhaassa turkissa, hyvä purenta, kauniit tummat silmät,
kuono-osa saa vielä vahvistua, hyvä häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella yhdensuuntaisesti edestä ja
takaa, hyvä luonne.
Lapinlauhan Kassi-Alma 44662/05 NUO EH4
Hyvä koko ja mittasuhteet, vahva nartun pää, hieman pyöreät silmät, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä
luusto, niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä runko, ei parhaassa turkissa, liikkuu hyvällä askelpituudella
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, tan-väri saisi olla voimakkaampi, hyvä luonne.
Contessa 42480/02 AVO ERI3
5v. erittäin vankka raskasrakenteinen narttu. Vahva nartun pää, hyvä purenta, silmät saisivat olla
pienemmät ja tummemmat, erinomainen runko ja eturinta, hieman pehmeä selkä, vahva luusto, litteät
käpälät, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä häntä, yhdensuuntaiset liikkeet, ystävällinen luonne.
Dacosen Aleksandra 20114/05 AVO HYL
Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, hieman kevyt kuono-osa, valitettavasti vasen
silmäluomi kiertyy sisäänpäin, hyvä luusto, erinomainen runko, erinomainen leveä reisi ja matala
kinner, hyvä häntä, liikkuu pitkällä askelpituudella yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvät värimerkit
ja turkki, erinomainen ryhti, erinomainen luonne.
Goldbear’s Papaya 40652/04 AVO ERI
Erinomainen vankka narttu, jolla vahva kaunis pää, turhan suuret ja pyöreät silmät, hyvä kaula ja
ylälinja, vahva luusto, hieman painuneet ranteet, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä häntä,
erinomaiset sivuliikkeet, löysästi edestä, runsas turkki, hyvä luonne.
Janipan Bea 39261/04 AVO ERI1 PN1 SERT VSP
Erinomainen koko ja mittasuhteet, vankka tasapainoinen narttu, vahva pää, hyvä purenta, kaunis kaula
ja ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä häntä, tasapainoiset liikkeet, riittävän pitkä turkki, hieman
vaalea tan, hyvä luonne.
Janipan Cinder 13638/05 AVO EH
Vahva narttu, joka käyttäytyy tänään hermostuneesti kehässä, hyvä purenta, pää voisi olla kauttaaltaan
leveämpi, vahva luusto ja runko, voimakkaasti kulmautuneet raajat, hyvä turkki ja värimerkit.
Janipan Peppi 41436/01 AVO ERI2 PN4
Kookas, mutta tasapainoinen narttu, kaunis pää, tummat silmät, hyvä purenta, riittävä kaula, vahva
luusto, takaraajat voisivat olla paremmin kulmautuneet, hyvä häntä, taspainoiset liikkeet, hyvät
värimerkit ja turkki.
Janipan Xena 17734/03 AVO EH
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, otsapenger voisi olla hieman voimakkaampi ja piirto
puhtaampi (nokitäpliä), riittävä kaula, vahva runko, riittävä luusto, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä
häntä, yhdensuuntaiset liikkeet, ei valitettavasti tänään parhaassa turkissa, hyvä luonne.
Ragdoll’s Attractive 47437/04 AVO ERI4
Vankka tasapainoinen narttu, jolla vahva pää, runsaasti valkoista päässä, hyvä purenta, vahva runko ja
luusto, niukasti mutta tasapainoisesti kulmautuneet raajat, erinomaiset liikkeet, kaunis turkki, hyvä
luonne.

Rajaköörin Douhustiina 31783/02 AVO ERI
Koko 64cm. Kookas erittäin raskasrakenteinen ja lähes maskuliininen narttu, vahva pää, kauniit silmät,
tasapurenta, vahva luusto, olisi enemmän edukseen hoikemmassa kunnossa, erinomainen häntä, kaunis
runsas turkki, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu aavistuksen löysästi edestä, hyvä luonne.
Rajaköörin Aitonainen 34823/98 VET ERI1 PN2 ROP-VET BIS VET-3
8,5 v ikäisekseen erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, hyvä nartun pää, silmät voisivat olla
hieman pienemmät, hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, vahva runko, hyvin kulmautuneet takaraajat,
tasapainoiset raaja-asennot, hyvä häntä, ikäisekseen riittävä askelpituus, liikkuu erinomaisesti edestä ja
takaa, kaunis turkki, esiintyy erinomaisesti.

