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Berndream’s Actionman 33998/06 JUN H
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen junioriuros. Hyvä pää ja purenta. Keskiruskeat silmät. Lyhyt
kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Etuasentoinen lapa ja suora olkavarsi. Hyvä runko. Polvikulmaus saisi
olla parempi. Peitsaa mielellään. Hyvin lyhyt etuaskel. Hyvä häntä. Hyvä luonne.
Riccarron Obi Van Kenobi 52416/05 NUO ERI1 PU2 SERT
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä
kaula ja luusto. Hieman lyhyet käpälät. Suora olkavarsi. Hyvä eturinta ja runko, sopiva polvikulmaus.
Liikkuu hyvällä taka-askeleella, pitkä sivuaskel. Liikkeessä korkea häntä. Hyvä luonne.
Black Amiikos Quatro Quent 25842/05 AVO H
Isokokoinen mutta mitoissa oleva uros, joka antaa korkean ja kapean vaikutelman. Hyvä pää ja purenta.
Keskiruskeat silmät. Riittävä kaulapituus. Hyvä luusto ja käpälät. Kapea eturinta. Selkä saisi olla
tiiviimpi. Hieman etuasentoiset lavat. Polvikulma saisi olla parempi. Liikkeessä korkea häntä. Liikkuu
hyvällä sivuaskeleella, mutta hieman epäpuhtaasti. Hyvä luonne.
Borthosbenjamin 47707/04 AVO H
Hyväntyyppinen voimakasrakenteinen uros, selvä otsapenger. Voimakas kallo-osa, hyvä purenta.
Tummat silmät. Sopiva kaulapituus. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Vahva eturinta ja runko. Kulmaukset
voisi olla paremmat edessä ja takana. Nostaa häntäänsä liian paljon selän päälle. Liikkuu melko hyvin.
Hyvä luonne.
Gristan Aizu 32835/01 AVO H
Hyvän tyyppinen keskikokoinen uros. Kuono-osa ja alaleuka voisi olla vahvemmat. Jyrkkä otsapenger.
Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Vahva kaula ja luusto. Hieman matalarajainen. Välikämmenet painuvat.
Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Leveät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Pehmeä selkä. Painoa
voisi olla vähemmän. Hyvä luonne.
Janipan Bemari 39266/04 AVO ERI1 PU3 VASERT
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen uros. Hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula,
samoin luusto. Hieman lyhyet käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Kulmaukset vosi olla paremmat edessä
ja takana. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä luonne.
Life Spring’s Fantastico 24497/05 AVO EH3
Erittäin hyväntyyppinen uros, jolla hyvä pää, joskin melko paljon poskia. Hyvä purenta. Hyvät silmät.
Vahva kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta. Hieman lyhyt runko. Hyvät kulmaukset.
Liikkeessä hieman korkea häntä. Liikkuu edestä hieman löysästi, muuten hyvin. Hyvä luonne.
Riccarron Mickey Mouse 25728/04 AVO ERI2 PU4
Erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen uros. Hyvä pää. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä
kaula. Hyvä eturinta ja runko hyvin kulmauksin, Liikkuu edestä hieman löysästi muuten hyvin. Hieman
pehmeä selkä. Hyvä luonne.
Maroussia Sidney 33925/01 VAL ERI1 PU1 VSP
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä pää. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Vahva kaula.
Hyvät raajat, luusto sekä käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Hieman suora olkavarsi muuten hyvät
kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 JUN EH1
Erittäin hyväntyyppinen isohko juniorinarttu, jonka pää vielä kovasti kesken kehityksen. Se on tällä
hetkellä kovin kapea. Hyvä purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula samoin raajat ja luusto. Eturinta saa
vielä kehittyä. Hyvä runko. Hieman suora olkavarsi. Hyvä polvikulmaus. Liikkuu vielä hyvin löysästi
edestä. Hyvä sivuaskel. Hyvä luonne.
Momandan Serafiina 41548/05 NUO ERI1 PN4
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen nuori narttu, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät.
Sopiva kaulapituus. Hyvä luusto ja käpälät. Kulmaukset voisi olla vahvemmat edessä ja takana. Hyvä
runko. Eturinta saa vielä kehittyä. Liikkeessä hieman korkea häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä
luonne.
Alpweiden Just Beautiful 31887/01 AVO EH4
Erittäin hyväntyyppinen isohko narttu. Kuono-osa saisi olla hieman täyteläisempi silmien alta. Hyvä
purenta. Keskiruskeat silmät. Sopiva kaulapituus. Hyvä luusto samoin raajat ja käpälät. Runko saisi
olla pidempi. Sopivat kulmaukset. Liikkuu melko hyvin. Ei parhaassa turkissa tänään. Hyvä luonne.
Goldbear’s Papaya 40652/04 AVO ERI1 PN1 SERT MVA ROP
Erinomainen tyyppi, kauniit linjat. Hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä luusto. Pehmeät
ranteet. Hyvä eturinta ja runko hyvin kulmauksin. Liikkuu edestä leveästi muuten erittäin hyvin
varsinkin takaa. Hyvä luonne.

Plaudite Great Unique 42997/04 AVO EH3
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen narttu. Kuono-osa voisi olla hieman pidempi ja
täyteläisempi. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Sopiva kaulapituus. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko.
Saisi olla paremmin kulmautunut etuosa, takaa kulmautunut sopivasti. Saisi liikkua kiinteämmin edestä
ja voimakkaammin taka-askeleella. Hyvä luonne.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL ERI1 PN3
Erittäin hyväntyyppinen sopivankokoinen narttu. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvä
purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula ja luusto. Hieman litteät käpälät. Hyvä eturinta ja runko sopivin
kulmauksin. Hieman leveät etuliikkeet, liikkuu muuten hyvin. Turkki ei parhaassa kunnossa tänään.
Hyvä luonne.
Ragdoll’s Attractive 47437/04 AVO ERI2 PN2 VASERT
Erittäin hyväntyyppinen sopivan kokoinen narttu. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta.
Hyvä purenta. Silmät voisi olla tummemmat. Riittävä kaulapituus. Hyvä luusto ja käpälät. Runko voisi
olla hieman pidempi. Suora olkavarsi, sopiva polvikulma. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä luonne.

