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Berndream’s Actionman 33998/06 JUN EH2
Eläinlääkärintodistus (405191) 22.2 07, hammasvaurio, poistettu. Keskikokoinen, hyväntyyppinen
juniori, tyypillinen vielä vähän kapea pää, lyhyehkö kaula, hyvä selkä, hyvä rintakehä, mutta eturinta
voisi olla kehittyneempi, keskivahva luusto, niukasti kulmautuneet raajat, köyristää liikkuessa
selkäänsä, täytyisi liikkua tehokkaammin, hyvä karvapeite, hyvät värimerkit, kuonossa hieman
nokitäpliä.
Merry Mistel’s Sandor 39377/06 JUN H
Keskikoko, vielä hyvin pentumainen, oikeantyyppinen juniori, vielä kapea pää, leikkaava purenta,
pystyt lavat, puutteelliset etukulmaukset, seisoo eturaajoillaan ahtaasti, myös niukat takakulmaukset,
ahtaat takaliikkeet, osittain pentuturkki, kaunis väritys.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 JUN EH1
Keskikokoa pienempi, voimakas hyväntyyppinen juniori, tyypillinen pää, tummat silmät, leikkaava
purenta, hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, keskivahva luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, kauniit
merkit, hyvä liikunta.
Bernoban Boicotti 29795/05 AVO ERI1 PU2 SERT
Keskikokoinen, hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan kaunis uros, rodunomainen pää, leikkaava purenta,
hyvä selkä, riittävä rintakehä, keskivahva luusto, luonnolliset kulmaukset, hyvä karvapeite, kauniit
merkit, erinomainen liikunta.
Tepantorpan James Bond 15562/04 AVO EH2
Keskikokoa, hieman pitkä runko, muutoin hyvä tyyppi, urosmainen voimakas pää, leikkaava purenta,
tummanharmaa kirsu, rintakehä saisi olla tilavampi, keskivahva luusto, erinomaiset kulmaukset, hyvä
karvapeite, kauniit merkit, hyvä liikunta.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI1 PU1 ROP
Keskikokoinen, oikeantyyppinen valiouros, rodunomainen pää, leikkaava purenta, hieman lyhyt kaula,
riittävä rintakehä, hyvä luuston vahvuus, erinomaiset kulmaukset, hyvä karvapeite, kauniit merkit,
seisoo ja liikkuu hyvin.
Alpigiano Celeste Chiara 37860/06 JUN ERI1 PN3 VASERT
Reilusti keskikokoinen, hyväntyyppinen, vielä kehittyvä juniorinarttu, vielä hieman kapea pää, loiva
otsapenger, leikkaava purenta, feminiininen rungon pituus, rintakehä kehittyy vielä, keskivahva luusto,
hyvät kulmaukset, vielä nuorekas turkki, oikealla puolella valkoinen väri ylittää suupielen ja
oikeanpuolen eturaajassa takapuolella valkoinen sukka, muutoin hyvä väritys.
Lumumba Amelie 46790/05 NUO ERI1
Keskikokoinen, hieman lyhyessä karvapeitteessä esiintyvä hyväntyyppinen narttu, jolla feminiiniset
mittasuhteet, hyvä pään muoto, leikkaava purenta, hieman pitkä lanneosa pidentää runkoa, keskivahva
luusto, hyvät kulmaukset, kuonossa muutama nokinen täplä, erinomaiset merkit, rinnassa sveitsin risti,
liikkuu erittäin hyvin.
Lumumba Angel 46788/05 NUO H
Pieni, oikeantyyppinen, feminiininen narttu, hyväilmeinen pää, leikkaava purenta, hyvä rungon pituus,
köyristää lanneosaansa, rintakehä voisi olla tilavampi, keskivahva luusto, hyvät kulmaukset, liikkuessa
kääntää voimakkaasti kintereet ulospäin, hyvä turkki, kaunis väritys, tosin rintakehän alla valkoista.
Alppimajan Noriko 25758/02 AVO H
Keskikokoinen, runsas pörröturkkinen, hyväntyyppinen narttu, tyypillinen pää, keskiruskeat silmät,
tasapurenta, hyvät mittasuhteet, tilava rintakehä, keskivahva luusto, hyvin länkimäiset takaraajat,
raajassa hyvät kulmaukset, melko hyvä liikunta, yliturkki häiritsee.
Alpweiden Problems Not Me 40708/03 AVO EH3
Keskikoko, erittäin hyväntyyppinen, kauniit mittasuhteet omaava narttu, tyypillinen pää, leikkaava
purenta, hyvä ylä-ja alalinja, keskivahva luusto, hyvät kulmaukset, runsas turkki, jossa hyvä
karvanlaatu, kauniit merkit, hyvä liikunta sivusta, mutta takaa hieman ahdas ja käpälät ulos kiertyvät.
Beneco’s Cara 25682/05 AVO EH4
Pieni, hieman liioiteltu pituus muutoin oikein hyvä tyyppi, kaunis pää, leikkaava purenta, rintakehän
tilavuus juuri riittävä, riittävän vahva luusto, erinomaiset kulmaukset, kauniit merkit, hyvä liikunta.
Ragdoll’s Attractive 47437/04 AVO ERI2
Keskikoko, hyvän rakenteen ja oikean tyypin omaava narttu, tyypillinen pää, leikkaava purenta, hyvä
ylälinja, hyvä rintakehä, hyvä luuston vahvuus, hyvät kulmaukset, hyvä karvapeite, valkoista runsaasti
rinnassa ja päässä, valkoinen menee yli suupielien, liikkuu erittäin hyvin, pienenpieni valkoinen
niskatäplä.

Shedcape Zaria 31821/05 AVO ERI1 PN1 SERT VSP
Keskikokoa suurempi, hyvän tyypin ja feminiiniset mittasuhteet omaava narttu, tyypillinen pää,
keskiruskeat silmät, hyvä selkä, hyvä rintakehä, hyvä luuston vahvuus, hyvät kulmaukset, kauniit
merkit, hyvä karvapeite, hyvä liikunta.
Bernario Roberta 36637/01 VAL ERI1 PN4
Keskikokoinen, vankkarakenteinen, hyväntyyppinen narttu, tyypillinen pää, hieman loiva otsapenger,
leikkaava purenta, tummat silmät, hyvä selkä, hieman lyhyt lantio, tilava rintakehä, niukat kulmaukset,
hyvä turkki ja väritys, liikkuu muutoin hyvin, mutta takaa hieman käpälät ulos kiertyen tehottomasti.
Bernario Nicole 28004/99 VET ERI1 PN2 ROP-VET BIS-VET2
Keskikokoinen, erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, tummat silmät, leikkaava purenta, hyvä rungon
vahvuus, keskivahva luusto, hyvät käpälät ja kulmaukset, kantaa häntänsä hyvin, hyvä karvapeite ja
kauniit värimerkit, liikkuu muutoin hyvin, mutta leveästi edestä.

