20070623 Rovaniemi KV, Rita Reyniers
Janipan Kaamos 46355/06 JUN H
10kk. Tarvitsee kehätottumusta, jotta voi käsitellä, täydellinen tasapurenta, hiukan kapea kallo, kaula
voisi olla vahvempi, hiukan pitkä lanne, lantio hiukan tasainen, selän täytyy vakautua, liikkuu hiukan
keinuen ja takakorkeasti.
Lapinlauhan Lenni-Kalle 37905/06 JUN EH2
1 vuotias, hiukan isokokoinen, hyvä pää, tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen rintakehästään, oikea
purenta, toivoisin enemmän polvia, hyvät värimerkit, hiukan raskaassa kunnossa, liikkeessä takana
voisi olla enemmän draivia.
Riccarron Pink Panther 25406/06 JUN ERI1 VASERT
14kk, erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hiukan liikaa valkoisia värimerkkejä kuonossa,
täydellinen tasapurenta, erinomainen rintakehä ikäisekseen, hyväluustoinen, hyvä turkin laatu, hyvät
takakulmaukset, liikkuu erittäin hyvin mutta välikämmenet on hiukan heikot.
Tempting Amber’s Alpha Deluxe 52079/05 NUO EH1
20kk, hyvän kokoinen, hyvät värimerkit, tasapurenta, pigmenttiä puuttuu jonkin verran huulista,
riittävä eturinta, voisi olla enemmän polvia, vielä hiukan heikot välikämmenet ja kintereet, joka näkyy
myös liikkeessä, hiukan takakorkea.
Janipan Pedro 41432/01 AVO EH2
5 vuotias, hyvät värimerkit, hiukan tavallinen pää, jossa isot pyöreät silmät, tasapurenta, alaleuan
inkisiivit hiukan epäsäännöllisesti asettuneet, eturintaa puuttuu, voisi olla hiukan paremmat kulmaukset
takana, hännän kiinnitys hiukan korkea ja kantaa korkealla. Voisi olla enemmän draivia liikkeessä.
Lapinlauhan Henkka 41522/03 AVO ERI1 PU3 SERT MVA
3 vuotias, hyvä tyyppi ja koko, erinomaiset värimerkit, oikea purenta, hiukan lyhyt olkavarsi, selkä ei
ihan tasainen, ihana luonne, takakulmaukset liikaa rungon alla, hiukan heikot kintereet ja
välikämmenet, voisi olla enemmän draivia.
Max Manus av Hiselfoss N08204/04 AVO EH3
3 vuotias, melko isokokoinen, hyvät värimerkit, oikea purenta, hyvän pituinen kaula, hiukan kapea
kyynärpäistä ja kintereistä. Riittävät polvet ja olkavarren pituus. erittäin heikot välikämmenet ja ahtaat
kintereet liikkuessa.
Alpenbach Zorro 21378705 VAL ERI1 PU1 ROP CACIB
2 vuotias, valion arvoinen erinomaisen tyyppinen ja hyvän kokoinen. Mukavat värimerkit, oikea
purenta. Erinomainen rintakehä, vahva luusto. Etu- ja takakulmaukset tasapainossa. Erinomaiset
liikkeet sivulta katsoen, ei täysin vakaat edestä.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PU2
4 vuotias, erinomainen tyyppi, erittäin hyvä koko, erittäin hyvät värimerkit, oikea purenta, voisi olla
hiukan enemmän eturintaa ja hiukan vahvempi selkä. Erinomainen luusto. Hyvät takakulmaukset.
Liikkuu erittäin hyvin, hiukan heikot välikämmenet.
Lapinlauhan Gösta 27518/03 VAL ERI3 PU4
4 vuotias, isokokoinen, erittäin hyvät värimerkit, oikea purenta. Tällä hetkellä puuttuu pigmenttiä
kirsusta, voisi olla hiukan enemmän eturintaa ja turkki voisi olla paremmin harjattu, takakulmauksissa
ja vatsassa on vielä takkuja. Keskiruskeat silmät, hiukan lyhyt alareisi ja voisi olla enemmän draivia
liikkeessä.
Dacosen Bettina 34117/06 JUN EH1
13 kk, melko isokokoinen nartuksi ja tällä hetkellä takakorkea. Kuonosta puuttuu toiselta sivulta
valkoinen. Oikea purenta. Eturintaa voisi olla enemmän, seisoo hiukan kapeasti kyynärpäillä tällä
hetkellä, vielä heikot kintereet, juuri tarpeeksi polvea, vielä hiukan ylpeä hännästään ja sekä etu- että
takaosan täytyy vakautua.
Rajaköörin Fiore Di Luna 40328/06 JUN H
11kk, tällä hetkellä takakorkea, keskiruskeat silmät, tasapurenta, kirsussa voisi olla parempi pigmentti,
etu- ja takakulmaukset voisivat olla paremmat, seisoo hiukan kapeasti ja kääntää kinnertä vasempaan.
Säilyy takakorkeana liikkuessa, kapea takaa ja puuttuu draivia.
Janipan Hera 52979/05 NUO EH3
18kk, isokokoinen ja esitetään turkissa joka ei ole parhaimmillaan, hyvät värimerkit, oikea purenta,
hyvä ylälinja, keskivahva luusto, voisi olla hiukan enemmän eturintaa ja rintakehä voisi olla syvempi,
puuttuu jonkin verran polvikulmaa. Liikkeet ok, mutta täytyy vakautua ja draivia puuttuu.
Lapinlauhan Kassi-Alma 44662/05 NUO EH2
22kk, hyväkokoinen, miellyttävä tyyppi, hyvät värimerkit mutta valkoista maksimi määrä kuonossa,
pieni valkoinen täplä kaulassa, oikea purenta, voisi olla kauttaaltaan enemmän tässä iässä, vielä hiukan

heikot välikämmenet ja polvista puuttuu kulmia. Iloinen häntä, liikkeessä erittäin kapea kintereistä ja
voisi olla hiukan enemmän draivia, lievästi kääntää tassujaan sisäänpäin edessä.
Riccarron Noa Noa 49102/05 NUO ERI1 PN3 VASERT
21kk, erinomainen tyyppi, hyvä koko, valkoista voisi olla hiukan enmmän toisella puolella kuonoa,
keskiruskeat silmät, erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen eturinta, hyväluustoinen, erittäin hyvät
takakulmaukset, vielä hiukan heikot kintereet. Liikkeiden tulee vielä hiukan vakaantua.
Tempting Amber’s Alpine Princess 52082/05 NUO EH4
20kk, hyvä koko ja tyyppi, narttumainen pää, keskiruskeat silmät, oikea purenta. Lapojen ja olkavarren
välinen kulma voisi olla parempi. Vielä hiukan heikko selkä, hyvät värimerkit. Keskivahva luusto,
hiukan heikot välikämmenet. (ei parhaassa turkissa) mikä näkyy myös liikkeissä ja takakulmauksissa,
hiukan kapea kintereistä.
Alpweiden Just Beautiful 31887/01 AVO EH4
Melkein 6 vuotias, lievästi ylikorkea, hiukan pehmeyttä selässä, hyvät värimerkit, keskiruskeat silmät.
Oikea purenta, juuri tarpeeksi eturintaa. Riittävä rinnan syvyys, pigmenttiä puuttuu kirsusta, heikot
välikämmenet, hiukan kinnerahtaat liikkeet.
Contessa 42480/02 AVO EH
5 vuotias, melko pitkä runko, oikea purenta, keskiruskeat silmät ja melko isot silmät, vielä heikko selkä
ja välikämmenet. Riittävät takakulmaukset. Värimerkit ok, mutta maksimaalisesti kuonossa.
Keskinkertainen pigmentti kirsussa, turkki takussa. Ei täysin vakaa edestä liikkuessa ja kintereet ahtaat.
Dacosen Aleksandra 20114/05 AVO HYL
2 vuotias. Ei anna koskea, ei voida arvostella.
Janipan Peppi 41436/01 AVO ERI3
5 vuotias, melko pitkä runko, värimerkit rinnassa voisivat olla paremmat. Leikkaava purenta, mutta
hyvin vähän tavaraa. Vahva luusto, melko isokokoinen, hyväluustoinen. Kulmaukset edessä ja takana
voisivat olla paremmat. Liikkeet ok, mutta voisi olla enemmän draivia.
Lapinlauhan Justiina 10057/05 AVO ERI2 PN4
2 vuotias, hyvä koko, hyvät mittasuhteet päässä ja rungossa. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta, hyvät
värimerkit. Hyvä eturinta, hyvä ylälinja, voisi olla enemmän polvia, voisi olla enemmän draivia
liikkeessä, ei täysin vakaat.
Ragdoll’s Attractive 47437/04 AVO EH
2,5 vuotias, hyvä koko, leikkaava purenta, mutta epäsäännöllisesti asettuneet inkisiivit, liikaa valkoista
bläsissä ja kuonossa, hyvä eturinta, hyvä rintakehä, vielä heikko selkä, hiukan takakorkea,
takakulmauksia puuttuu, hiukan kyynärpäät ulkona liikkeessä, puuttuu draivia.
Rajaköörin Ellen Elefant 44317/04 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
2v 9kk, erinomainen koko, hyvä tyyppi. Narttumainen pää, keskiruskeat silmät. Oikea purenta, hyvät
värimerkit rinnassa. Erinomainen eturinta ja rintakehä, hyväluustoinen. Seistessä selkä antaa hieman
periksi. Erinomaiset takakulmaukset mikä paranee liikkeessä, ei täysin vakaa edestä.
Momandan Napadancer 10569/00 VAL ERI1 PN2 VACACIB
7,5 v, erinomainen tyyppi ja koko, erittäin hyvät värimerkit ja oikea purenta, vahva selkä ja luusto.
Kulmaukset edessä ja takana tasapainossa. Hiukan ahdas kintereistä liikkuessa.
Goldbear’s Papaya 40652/04 VAL EH3
3 vuotias, isokokoinen. Melko raskas. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Erittäin hyvin kulmautunut
edestä, seistessä hiukan heikko selkä. Erinomaiset värimerkit, hyväluustoinen, voisi olla paremmin
harjattu turkki erityisesti hännän alta. Hiukan ahdas kintereistä. Epävakaat liikkeet, edessä kyynärpäät
ulkona ja varpaat sisään, puuttuu narttumaisuutta.
Riccarron Madam Tosca 25734/04 VAL ERI2
3 vuotias, hiukan varautunut luonne, hyvä koko, mukavat värimerkit, oikea purenta. Keskiruskeat
silmät. Riittävästi eturintaa. Hiukan heikko selkä, kulmaukset takana ok, hiukan pitkä selkä. Liikkeessä
hiukan leveä edestä eikä täysin vakaa.
Rajaköörin Aitonainen 34823/98 VET ERI1 ROP-VET
8v 10kk. Erinomainen koko ja tyyppi. Oikea purenta. Hyvät värimerkit. Keskiruskeat isot silmät.
Puuttuu pigmenttiä kirsusta. Erinomainen etuosa, erittäin hyvin kulmautunut takaa. Hyväluustoinen,
hiukan heikot välikämmenet ja ahtaat kintereet myös liikkuessa.

