KOKKOLA KV EVA BORG 20070714
Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 JUN ERI1 PU4
Erinomainen tyyppi, uros jolla urosmainen pää. Hyvä ilme, otsapengertä voisi olla
hieman enemmän. Riittävä kaula, hyvä selkä, erinomainen luusto, hyvärunkoinen.
Liikkuu hyvin ikäisekseen. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 JUN EH3
Vahva uros jolla urosmainen pää. Maski saisi olla parempi valkoinen ulottuu pitkälle
suupielen yli. Riittävä kaula, hyvä selkä, ikäisekseen hyvärunkoinen. Vielä erittäin löysä
ja epävakaa edestä, hyvät sivuliikkeet. Turkki kehittymässä. Luonne voisi olla parempi,
pitää rauhoittua.
Riccarron Pluto FIN25405/06 JUN ERI2
Nätti uros jolla urosmainen hyvä pää hieman pyöreät silmät. Hyvä ylälinja, hyvä luusto,
riittävät kulmaukset. Hieman lyhyt risti, ikäisekseen hyvärunkoinen. Liikkuu mukavasti
sivusta,turkki kehittymässä.
Bernarossa Baritoni S12281/2006 NUO H
Erittäin kevyt uros, pitäisi olla tuhdimmassa kunnossa. Urosmainen pää, vaaleat isohkot
silmät. Hyväksyttävä kaula, hyvä selkä hieman jyrkkä risti. Niukahkot kulmaukset, voisi
liikkua paremmalla askeleella. Hyvä mutta putoamassa oleva turkki.
Doremis Wonder Waldemar Brad FIN44934/06 NUO ERI3
Urosmainen hyväilmeinen uros jolla hieman vaaleat silmät, otsapengertä voisi olla
enemmän. Hyvä kaula ja selkä. Kehittymässä oleva runko, sopiva luusto ja riittävät
kulmaukset. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Nano Nano FIN49099/05 NUO ERI1 PU1 VSP SERT CACIB
Erinomainen tyyppi. Puhutteleva uros jolla hyvä urosmainen pää, hieman huolimattomat
korvat. Erinomainen ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset. Voisi olla aavsituksen lyhyempi
lanneosaltaan. Erinomainen liikunta. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Obi van Kenobi FIN52416/05 NUO ERI2
Urosmainen hyväilmeinen uros joka saisi olla kuono-osaltaan vahvempi. Hyvä kaula ja
selkä, aavistuksen lyhyt risti, hyvä luusto ja riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta,
maa-ahtaasti edestä ja takaa. Ikäisekseen hyvä turkki ja väri.
Tempting Amber’s Actual Prince FIN52081/05 NUO EH4
Iso voimakas uros jolla urosmainen kaunis pää. Erinomainen ylälinja. Hyvärunkoinen,
hyvillä mittasuhteilla. Hyvä luusto ja takakulmaukset, etuosan epävakaus häiritsee
kokonaisuutta. Erinomainen väritys ja turkki.
Bollbölen Frans Emil FIN42717/04 AVO EVA
Iso raskas uros joka ei liiku oikein. Urosmainen pää, vaaleat silmät. Hyvä kaula ja selkä.
Niukat kulmaukset ja väri ja turkki.
Doremis Ubbefin S41391/2005 AVO ERI1 PU2 VASERT VARACA
Erinomaisen tyyppinen urosmainen hyväilmeinen ja hyvä päinen uros. Voisi tulla hieman
raskaammaksi. Erinomainen ylälinja, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto ja kulmaukset.
Erinomainen sivuaskel, hieman maa-ahdas. Hyvä putoamassa oleva turkki.
Janipan Xseri FIN17731/03 AVO ERI2
Erinomaisen tyyppinen urosmainen uros. Otsapengertä saisi olla vähän enemmän.
Erinomainen ylälinja. Tänään hieman ohut. Erinomainen luusto, hyvät kulmaukset.
Liikkuu hyvin sivusta, hyvä turkki ja väri.

Plaudite Great Trick FIN32407/03 AVO ERI3
Urosmainen hyväilmeinen uros. Kuono voisi olla vähän lyhyempi, vaaleat silmät. Hyvä
ylälinja, hyvät mittasuhteet. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä askelpituus sivusta, hieman
epävakaa edestä. Hyvä turkki ja väri.
Ragdoll’s Aragon FIN47439/04 AVO H
Nätti pieni uros. Voisi olla vahvempi kalloltaan, vaaleat pyöreät silmät. Liian
etuasentoinen lapa. Hieman takakorkea, polvi saisi olla paremmin kulmautunut mikä
näkyy myös liikkeessä.
Tepantorpan Jules Werner FIN15566/04 AVO EH4
Urosmainen uros jolla saisi olla leveäpi kallo ja parempi otsapenger. Hyvä selkä, eturinta
saisi olla parempi. Hyvät kulmaukset takana , liikkuu mukavasti sivusta. Turkki
putoamassa.
Maroussia Brad-Einarsson FIN29339/04 VAL ERI2
Pieni nätti uros jolla urosmainen pää ja hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula, polvikulmaus
saisi olla parempi mutta liikkuu hyvin. Hyvä luusto, hyvä väritys, hyväksyttävä turkki.
Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VAL ERI1, PU3
Puhutteleva erinomaisen tyyppinen uros. Ihana urosmainen ilme, hyvä kaula ja selkä.
Voisi olla aavistuksen lyhyempi lanneosaltaan. Erinomainen luusto ja takakulmaukset.
Liikkuu hyvällä askeleella sivusta, hieman epävakaasti edestä. Erinomainen kokonaisuus,
hyvä väri ja turkki.
Alpweiden Yes I’m Jackpot FIN12343/06 NUO EH1
Narttumainen mukva ilmeinen narttu jolla vaaleat silmät. Hyvä kaula ja selkä, runko on
kehittymässä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen tyypillisesti. Turkki
putoamassa, värimerkit voisi olla paremmat, hieman ylivärittynyt.
Lumumba Amelie FIN46790/05 NUO EH2
Vahva narttu jolla narttumainen pää. Hyvät silmät, hyväksyttävä kuono-osa. Selkä saisi
olla napakampi. Hyvä luusto, niukat kulmaukset, turkki putoamassa.
Tempting Amber’s Alpine Princess FIN52082/05 NUO H
Iso narttu jolla narttumainen pää. Hyvä ilme, värimerkit voisi olla paremmat. Hyvä kaula,
karpin selkä ja tänään hieman korkearaajainen. Hyvä luusto. Liikkuu vielä erittäin
epävakaasti. Tarvitsee vielä aikaa. Hyvä väri.
Tempting Amber’s Always A Lady FIN52083/05 NUO EH3
Iso vahva narttu jolla narttumainen pää. Vaaleat silmät. Hyvä kaula hyväksyttävä selkä.
Hyvä luusto. Hieman niukat kulmaukset takana. Liikkuu hyvin sivusta, erittäin maaahdas. Pentukarva.
Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01 AVO EH
Iso, narttumainen. Hieman vaaleat silmät, ohut kuono, selkä voisi olla napakampi ja
eturinta voisi olla parempi. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu mukavasti sivusta,
erittäin löysä edestä. Turkki putoamassa.
Alpweiden Read My Lips FIN34666/04 AVO ERI2 VASERT
Narttumainen mukava ilmeinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hieman vaaleat silmät.
Erinomainen kaula ja selkä, hyväksyttävä rinta ja syvyys. Hyvä luusto ja kulmaukset.
Liikkuu hyvin sivusta, erinomainen turkki ja väri.
Alpweiden Under Jackpot FIN11928/05 AVO ERI3

Narttumainen vahvaa mallia oleva narttu. Isot vaaleat silmät, aavistuksen ohut silmien
alta. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella
sivusta, hieman ahdas edestä ja takaa.
Alpweiden Wish Jackpot FIN32714/05 AVO EH
Kevyt narttu jolla voisi olla paremmat värimerkit, leveäpi kallo ja lyhyempi kuono. Hyvä
kaula ja selkä. Eturinnan tulee kehittyä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin
sivusta, erittäin löysä ja pehmeä edestä. Turkki putoamassa.
Janipan Cinder FIN13638/05 AVO H
Narttumainen narttu joka saisi esiinytä paremmalla itsetunnolla. Hyvä ilme, kaula ja
selkä. Hyvärunkoinen. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyväksyttävä väri ja turkki.
Momandan Peggy Sue FIN23375/02 AVO ERI1 PN4 SERT
Iso vahva narttu jolla narttumainen pää. Hieman pyöreät silmät. Hyvä ylälinja,
hyvärunkoinen. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hieman löysä
edestä. Hyväksyttävä väri ja turkki.
Plaudite Great Unique FIN42997/04 AVO ERI4
Erittäin narttumainen hyvin miellyttävä ilmeinen narttu. Hyvä mittasuhteet. Hyvä kaula ja
selkä, riittävät kulmaukset. Hieman etuasentoinen lapa. Voisi liikkua vähän paremmalla
askelpituudella. Erinomainen turkki ja väri.
Plaudite Great Vogue FIN34293/05 AVO EH
Vahva narttu jolla narttumainen pää jossa voisi olla paremmat värimerkit. Hyvä kaula
hyväksyttävä kaula, lyhyt risti, hyvä luusto. Hyvät kulmaukset takana hieman suora
edestä mikä näkyy lyhyenä askeleena. Hyvä turkki ja väri.
Ragdoll’s Amorous FIN47434/04 AVO H
Narttumainen mukava ilmeinen narttu. Vaaleat silmät liian epätasainen purenta. Hyvä
kaula, hieman takakorkea. Hyvärunkoinen, hyvällä luustolla ja kulmauksilla. Liikkuu
mukavasti sivusta.
Ragdoll’s Attractive FIN47437/04 AVO ERI
Narttumainen hyväilmeinen narttu. Hieman ylivärittynyt, hyvä kaula hyväksyttävä selkä.
Hyvä luusto ja riittävät kulmaukset. Voisi liikkua aavistuksen paremmalla
askelpituudella. Hyvä turkki ja väri.
Alpweiden Jackpot It’s Me FIN31884/01 VAL ERI4
Vahva mutta erittäin narttumainen narttu. Hieman vaaleat silmät. Hyvärunkoinen hyvillä
mittasuhteilla. Mukava kokonaisuus.
Doremis Qorafin S60911/2003 VAL ERI1, PN1, ROP, CACIB
Puhutteleva narttu, erittäin narttumainen. Hyvärunkoinen, ihanalla luustolla.
Hyvinliikkuva. Mukava kokonaisuus.
Goldbear’s Papaya FIN40652/04 VAL ERI3 PN3
Puhutteleva narttu jolla hyvä narttumainen pää ja hyvä ilme. Hyvärunkoinen jolla
luustoa. Liikkuu hyvin sivusta, kaunis kokonaisuus.
Momandan Napadancer FIN10569/00 VAL ERI
Narttumainen nätti päinen narttu. Hyvä ilme, hyvä runko, hyvät mittasuhteet. Liikkuu
mukavasti sivusta. Mukava kokonaisuus.
Ragdoll’s Ambrosia FIN47435/04 VAL ERI2 PN2 VARACA
Puhutteleva. Narttumainen mukava ilmeinen narttu. Hyvärunkoinen jolla hyät
mittauhteet. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta.
Rajaköörin Aitonainen FIN34823/98 VET ERI1 ROP-VET

Narttumainen erittäin hyvässä kunnossa oleva narttu. Hyvä ilme. Hieman vaaleat silmät.
Hyvät mittasuhteet, hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu erittäin mukavasti ikäisekseen.

