20070603 Tuuri K, Eeva Rautala
Berndante Fabricio 36530/06 JUN EH1
Hyväntyyppinen uros, jonka toivoisin kokonaisvaikutelmaltaan hieman maskuliinisemmaksi, hyvä
pään muoto, saa voimistua kallo-osastaan, riittävä kaula, vankka runko, sopusuhtainen luusto ja
takakulmat, pysty lapa ja olkavarsi, mutta hyvät etuliikkeet, takaliikkeet hieman länkisääriset, runsas
turkki, luonne ok.
Riccarron Nano Nano 49099/05 NUO ERI1 PU2 SERT
Voimakasrakenteinen erittäin hyväntyyppinen uros, kaunismuotoinen sekä – ilmeinen pää, hyvät silmät
ja korvat, riittävä kaula, erinomainen selkä ja runko, vankka luusto, hieman pysty lapa ja olkavarsi,
hyvät takakulmat, hyvät käpälät, kauniit värit, hyvä karvanlaatu, ei parhaassa karvassa, liikkuu
vetävällä askeleella, erinomainen luonne.
Riccarron Obi van Kenobi 52416/05 NUO ERI2 PU4 VASERT
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen, kaunismuotoinen maskuliininen pää, hyvä kaula ja selkä,
ikäisekseen hyvä runko ja erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä väri ja
karva sekä häntä, erinomaiset vetävät liikkeet, silmät saisivat olla hieman tummemmat, erinomainen
luonne.
Riccarron Occo Puco 52417/05 NUO ERI3
Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen nuori uros, kaunis maskuliininen pää, hyvänväriset silmät, hyvä
kaula ja selkä, ikäisekseen normaali runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, hyvä väri ja karvan laatu,
liikkuu vetävällä askeleella ja hyvin, miellyttävä luonne.
Black Amiikos Quatro Quent 25842/05 AVO EH2
Voimakasrakenteinen kookas uros, jolla komea maskuliininen pää, riittävä kaula ja runko, suora selkä,
melko lyhytrunkoinen, hyvä luusto, voisi olla hieman paremmin kulmautunut, hyvät sivuliikkeet,
hieman kapeat takaa, silmät voisivat olla aavistuksen tummemmat, vilkas luonne, saa vielä kehittyä
rungoltaan.
Lecibsin Uskari 22084/03 AVO ERI1
Erittäin hyväntyyppinen uros, jolla hyvänmuotoinen maskuliininen pää, hyvä kaula, selkä sekä
rintakehän muoto, voisi olla hieman tukevammassa kunnossa, vankka luusto, hyvin kulmautunut, karva
ok, liikkuu hyvin sivusta, melko kapeasti takaa, luonne ok.
Tepantorpan Jules Werner 15566/04 AVO EH3
Hyvänkokoinen ja –tyyppinen uros, pää voisi olla hieman leveämpi kallo-osaltaan ja voimakkaampi
kuono-osaltaan, hyvä kaula ja selkä, hyvä rintakehä, melko hoikka, sopusuhtainen luusto, hyvät
takakulmat, hieman suorat edestä, karva ok, liikkuu melko hyvin, luonne ok.
Alte Sage Badimo 26104/04 VAL ERI4
Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen uros, hyvä pää, kaula ja selkä, erinomainen rintakehän muoto,
riittävä eturinta, vankka luusto, voisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut
takaa, hyvä karvanlaatu, ei parhaassa turkissa, hyvä askelpituus, hieman vaappuvat etuliikkeet, luonne
ok.
Alpenbach Zorro 21378/05 VAL ERI2 PU3
Voimakas pienehkö uros, jolla erinomainen maskuliininen pää, tummat silmät, kaula voisi olla pitempi,
erinomainen selkä, tilava runko, vahva luusto, hyvät takakulmat, edestä riittävät, liikkuu vetävällä
askeleella ja yhdensuuntaisesti, hyvät käpälät ja väri, erinomainen karva, hyvä luonne.
Riccarron Frog Prince 26661/01 VAL ERI1 PU1 ROP
Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen uros, kaunis voimakas pää, tummat silmät, pitkä kaula,
erinomainen tilava runko, hyvä eturinta, vankka luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kaunis väri
ja karva, liikkuu pitkällä askeleella ja vetävästi, edestä hieman leveäasti, luonne ok, laadukas uros.
Stenhöjdens Calippo 44141/04 VAL ERI3
Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen uros, maskuliininen pää, pitkä kaula, hyvä selkä, tilava rintakehä,
hyvä eturinta, vahva luusto, riittävästi kulmautunut, hyvä karvanlaatu, ei parhaassa turkissa, etuliikkeet
ok, takaliikkeet melko jäykät ja voimattomat. Luonne ok.
Dacosen Bettina JUN EH2
Hieman korkearaajaisen vaikutelman antava narttu. Pää vielä kapealinjainen, silmät voisivat olla
aavistuksen tummemmat, hyvä kaula, runko saa vielä kehittyä ja eturinta voimistua, riittävä luusto,
voisi olla hieman paremmin kulmautunut, ei parhaassa karvassa, sivuliikkeet ok, hieman kapea edestä
ja takaa, miellyttävä luonne.
Zweierteam Lunaria 22386/06 JUN ERI1 PN2 VASERT
Erittäin hyväntyyppinen riittävän kokoinen narttu. Feminiininen pää, jossa kauniit värit ja ilme, riittävä
kaula, erinomainen selkä ja rintakehä sekä eturinta, hyvä luusto ja kulmaukset, kaunis väri ja karva,
liikkeet ok, luonne hyvä.

Berndante Esme-Ralda 33275/05 NUO ERI1
Erittäin hyvätyyppinen narttu, hyvämuotoinen pää, miellyttävä ilme, riittävä kaula, erinomainen
rintakehä, vankka luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu erittäin hyvin vetävällä askeleella, hyvä karva ja
väri, hyvä luonne.
Life Spring’s Florence 24502/05 AVO ERI3
Erittäin hyvätyyppinen narttu. Hyvä pää ja ilme sekä kaulan pituus. Vahva selkä. Tiivis runko, jossa
riittävä tilavuus. Hyvä luusto ja takakulmat, edessä riittävät, hyvä karva. Pyöreät käpälät. Liikkuu
hyvin, mutta voisi kantaa itsensä liikkeessä hieman ryhdikkäämmin, luonne ok.
Momandan Napadancer 10569/00 AVO ERI1 PN1 SERT MVA VSP
Erittäin hyvätyyppinen tasapainoisesti rakentunut narttu. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen kaula ja
selkä sekä eturinta. Tilava runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu vetävällä askeleella ja
tasapaoisesti. Hyvä karva, hyvässä kunnossa. Hyvä luonne ja esiintyminen.
Momandan Peggy Sue 23375/02 AVO ERI2 PN4
Voimakas erittäin hyväntyyppinen narttu. Hyvä pää. Tummat silmät. Hyvä kaulan pituus ja selkä.
Voimakas tilava runko. Vankka luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu vetävällä askeleella. Runsas
karvapeite. Hyvä väri. Hyvä luonne.
Piharinteen Taica 30478/05 AVO ERI4
Erittäin hyvätyyppinen ja –kokoinen narttu. Hyvä pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja selkä.
Riittävä runko, mutta voisi olla hieman tukevammassa kunnossa. Vankka luusto. Hyvin kulmautunut.
Hyvä karvanlaatu, mutta ei parhaassa näyttelykunnossa. Erittäin hyvät ja vapaat liikkeet. Hyvä luonne.
Ragdoll’s Amorous 47434/04 AVO H
Hyvä tyyppi ja koko. Hieman pyöreäkalloinen pää ja vaaleat silmät. Hyvä kaula ja rintakehä. Selkälinja
voisi olla vähän suorempi. Vahva luusto. Hyvät takakulmat. Hyvä karva ja väri. Toivoisin
tehokkaammat liikkeet. Hieman epätasainen purenta. Luonne ok.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL ERI1 PN3
Voimakas erittäin hyväntyyppinen narttu. Hyvä pää sekä kaulan pituus. erinomainen selkälinja. Tiivis
hyvä runko. Vankka luusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä karva. Hyvä luonne.
Alte Sage Akorina Fürzwei 20199/03 VAL ERI3
Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja tilava rintakehä.
Riittävä eturinta. Hyvä luusto ja takakulmat, edessä riittävät. Liikkuu pitkällä vetävällä askeleella.
Karvapeite ei näyttelykunnossa. Hyvä luonne.
Riccarron Madam Tosca 25734/04 VAL ERI2
Erittäin hyvätyyppinen ja –kokoinen narttu. Vahva pää, hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja selkä.
Vankka runko ja luusto. Hyvät takakulmat, edessä riittävät. Liikkuu normaalisti, mutta antaa hieman
raskaan vaikutelman. Voisi esiintyä hieman vapautuneemmin.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 ROP-VET
Erittäin hyvänkokoinen ja –tyyppinen narttu. Feminiininen pää. Hyvä silmien väri. Riittävä kaula.
Erinomainen selkä ja runko sekä eturinta. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä,
hyvä karva. Liikkuu erittäin hyvin ja vetävästi. Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Hyvä luonne.

