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Alpweiden Zuper Star 35315/06 JUN ERI1 PU3 VASERT 
64cm. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ikäisekseen, hyvä purenta, riittävän kokoinen, mutta saa kasvaa 

vielä, hyvä kaula- ja selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, voimakas luusto, hyvät 

käpälät, erinomainen valmis runko ikäisekseen, vielä hieman kihartuva karva, hyvät värimerkit, 

erinomainen luonne, lupaavat sivuliikkeet, edestä tulee vielä tiivistyä. 

Janipan Jesper 42927/06 JUN H 
Koon alarajalla, hyvä pää ikäisekseen, osittain puutteellinen huulipigmentti, riittävät etukulmaukset, 

keskivahva luusto, vielä litteä runko, normaalit takakulmaukset, hyvät värimerkit, vielä kihartuva 

karva, tarvitsee lisää kokoa ja massaa, liikkuu ikäisekseen hyvin. 

Merry Mistel’s Sancho 39375/06 JUN H 
Pienehkö uros, saisi olla maskuliinisempi, turhan pyöreä kallo, lyhyt kaula, riittävästi kulmautunut 

edestä ja takaa, kokoon nähden sopiva luusto, iän mukainen runko, suuri valkoinen rintamerkki, hyvä 

pään väritys, vielä hieman kihartuva karva, hyvä luonne, liikkuu ahtaasti takaa ja kovinmelovasti 

edestä. 

Alpweiden No Matter What 35674/02 AVO H 
Maskuliininen kokonaisuus, riittävä koko, hyvä pää, joskin kuono-osa saisi olla täyteläisempi, riittävät 

etukulmaukset, keskivahva luusto, hyvät käpälät, lyhyt runko, hieman luisu lantio, riittävät 

polvikulmaukset ja kinnerkulmaukset, liian ? , hyvät värimerkit, liikkuu ahtaasti takaa, muuten hyvin. 

Alpweiden Top Style 50191/04 AVO EH2 
Voimakas maskuliininen kokonaisuus, riittävä koko, saisi olla suurempi, pään kehitys kesken erityisesti 

kallo-osasta, riittävä kaula, normaalit kulmaukset edessä ja takana, hyvä luusto, voimakas runko, karva 

ei parhaassa kunnossa, hyvät värimerkit, liikkuu melovasti edestä, muuten hyvin. 

Alte Sage Badimo 26104/04 AVO ERI1 PU1 SERT MVA VSP 
Sopivankokoinen, riittävän vahva pää, hieman pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula ja 

selkälinja, riittävä eturinta, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja runko, 

erinomaiset ? värimerkit, hyvä luonne, kantaa häntäänsä aavistuksen liian korkealla, etuliikkeet saisivat 

olla tiiviimmät, muuten liikkuu normaalisti. 

Bernoban Aapeli 25123/04 AVO T 
Liian pienikokoinen uros, joka saisi olla myös kauttaaltaan maskuliinisempi, kiilamainen pää, riittävät 

kaula ja etukulmaukset ja luusto, litteä runko, liian luisu lantio, riittävät takakulmaukset, 

oikeanlaatuinen karva, liikkuu ahtaasti takaa ja leveästi edestä. 

Janipan Xsorro 17732/03 AVO EH3 
Riittävän kokoinen, riittävän vahva pää, riittävä kaula, keskivahva luusto, normaali runko, selkä saisi 

olla vahvempi, riittävät takakulmaukset, hyvä karvanlaatu ja pään merkit, hyvä luonne, liikkuu 

normaalisti, mutta saisi olla jäntevämmässä kunnossa. 

Merry Mistel’s Renzo 44821/04 AVO H 
Pienikokoinen uros, pää saisi olla maskuliinisempi ja voimakkaampi, riittävästi kulmautunut edestä ja 

takaa, keskivahva luusto, hyvät käpälät, kokoon nähden sopiva runko, hieman avoin karva, mutta 

laadultaan hyvä, liikkuu kovin lyhyellä ahtaalla askeleella takaa ja leveästi edestä. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU2 
Erinomainen tyyppi, koon alarajalla, hyvä uroksen pää, sopusuhtaiset kulmaukset edessä ja takaa, 

voimakas luusto, lyhyt runko, hyvä karva ja värimerkit, liikkuu erittäin hyvin, laadukas uros, joskin 

toivoisin kookkaammaksi. 

Bernoban Aamutossu 31592/06 JUN ERI1 PN4 
Erinomainen erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvä pää, hieman pigmenttipuutosta kirsun alla, 

riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, vielä hieman pehmeä selkä, mutta hyvä runko, 

hyvä karva, hyvä luonne, saa kasvaa vielä kokoa, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. 

Fridkullas Unnar 10073/06 NUO EH2 
Sopivankokoinen erittäin narttumainen kokonaisuus, ikäisekseen hyvä pää, hieman lyhyt kaula, 

riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta ikäisekseen, sopiva luusto, hyvä runko, selkälinja 

saa tiivistyä, oikealaatuinen karva, joka ei tänään täydessä pituudessa, hyvät värimerkit, hyvä luonne, 

kantaa häntää turhan korkealla, liikkeet saa tiivistyä. 

Riccarron Octobussy 52420/05 NUO ERI1 PN3 VASERT 
Sopivankokoinen, hyvä pää, joka saa vielä kehittyä iän myötä, sopusuhtaiset kulmaukset edessä ja 

takaa, hyvä luusto, erinomainen runko, selkä saa tiivistyä iän myötä, vielä hieman avoin karva, tan-

merkit saisivat olla aavistuksen kirkkaammat, hyvä luonne, lupaavat liikkeet. 



Alpweiden Just Beautiful 31887/01 AVO EH3 
Sopivan kokoinen narttu, pää saisi olla voimakkaampi kuono-osasta, riittävästi kulmautunut edestä ja 

takaa, toivoisin selvemmän eturinnan, sopiva luusto, lyhyt voimakas runko, turhan pyöreä selkälinja, 

hyvä luonne, hyvä tan-väri, hyvät takaliikkeet sivusta, joskin ahtaat takaa, leveä edestä. 

Momandan Peggy Sue 23375/02 AVO ERI1 PN2 SERT 
Erinomainen, erittäin narttumainen kokonaisuus, päässä hyvät linjat, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, 

hyvä kaula, sopusuhtaiset kulmaukset edestä ja takaa, keskivahva luusto, hyvä runko, hieman avoin 

karva, hyvä luonne, hieman korkea häntä liikkeessä, hyvät sivuliikkeet, hieman leveät edestä. 

Ragdoll’s Attractive 47437/04 AVO H 
Erittäin narttumainen kokonaisuus, saisi olla kauttaaltaan vankempi, hieman pieni pää, riittävä kaula, 

riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, keskivahva luusto, kokoon nähden sopiva runko, hyvcä 

karvanlaatu, joskin hieman avoin, hyvä luonne, riittävän kirkas ta-väri, liikkuu normaalisti. 

Yanka v d Hausmatt 44625/05 AVO EH2 
Sopivankokoinen, erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, 

vahva luusto, erittäin voimakas runko, myös ylipainoa, hieman avoin karva, hyvät värimerkit, 

erinomainen luonne, selkä rullaa liikkeessä, hieman ahtaat takaliikkeet, muuten liikkuu hyvin. 

Ählhöjdens Indra S55063/03 AVO H 
Pienehkö narttu, pää saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, riittävät etukulmaukset, kyynärpäät saisivat 

olla tiiviimmät, turhan litteä runko, joka korostuu johtuen lyhyestä karvasta, erittäin voimakkaat 

takakulmaukset, hieman vaalea tan-väri, hyvät sivuliikkeet, hieman ahdas takaa. 

Riccarron Madam Tosca 25734/04 VAL ERI1 PN1 ROP 
Erinomainen erittäin narttumainen, kaunis kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula selkälinja, 

sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä karva ja värimerkit, luonne saisi olla varmempi, joka 

korostuu liikkeissä, liikkuu kuitenkin hyvin. 

 
 


