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Berniurokset 
 
Alpweiden Överix-Man 28226/07 PPEN  
5kk, erittäin pää ja ilme, hyvä koko ikäisekseen, hiukan jyrkkä lapa ja lyhyt olkavarsi, hyvä rungon 
tilavuus, erinomainen luusto, pitäisi olla paremmin kulmautunut takaa, pitäisi liikkua tehokkaammin, 
hiukan lyhyt askel, erinomainen luonne. 
Amandelman Buster 28659/07 PPEN 3. 
5kk, erittäin hyvä koko, hyvä maskuliininen pää, jossa hyvät mittasuhteet, hieman pyöreät silmät, hyvä 
kaula, normaalit kulmaukset, hyvä luusto kokoon nähden, ylälinja tulisi olla vahvempi, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, mutta hiukan löysästi, erinomainen turkki ja väri. 
Dandybern Amadeus 20537/07 PPEN 1. KP VSP-pentu 
6kk, hyvä maskuliininen pää, hyvä ilme, oikea purenta, vahva pää ja kaulalinja, hyvin kulmautunut, 
erinomainen luusto kokoon nähden, liikkuu hyvällä askelpituudella, hiukan löysästi edestä, 
erinomainen turkki, tan-väri voisi olla tummempi, erinomainen luonne. 
Dandybern Arkimedes 20538/07 PPEN 2. KP 
6kk, ikäisekseen hyvän kokoinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt 
rungon tilavuus, normaalit kulmaukset, hyvä luusto, hiukan jyrkkä etukulma, hyvä liikkuja, hyvä turkki 
ja väri. 
Jolidan Allegro 22286/07 PPEN 
7kk, hyvä ilme, hiukan pitkä kuono ja korvat hiukan taakse kiinnittyneet, normaalit kulmaukset, 
ikäisekseen hyvä rungon tilavuus, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta vielä hiukan löysästi edestä, 
hyvä luonne. 
Life Spring’s Manpower 24950/07 PPEN  
6kk, pää voisi olla vahvempi kaikilta osin, hiukan kevyt runko ja luusto ikään nähden, tyydyttävät 
kulmaukset, kinnerahdas seistessä ja liikkeessä, hyvä luonne, hiukan ujo, tarvitsee harjoitusta, hyvä 
turkin laatu. 
Life Spring’s Marvelous 24951/07 PPEN 
5kk, ikäisekseen kevyt pää, hiukan pyöreät silmät, hyvä kaula ja ylälinja, normaalit kulmaukset, 
tyydyttävä luusto kokoon nähden, vielä hiukan kapea runko, tehokas liikkuja, hyvä turkki ja luonne. 
Life Spring’s My Way 24954/07 PPEN 4. 
5kk, hyvä koko, päässä hyvät mittasuhteet, silmät hiukan pyöreät, mutta hyvän väriset, oikea purenta, 
hyvä kaula ja ylälinja, tyydyttävä rungon tilavuus ikään nähden, normaalit kulmaukset, hyvä liikkuja 
ikäisekseen, hyvä turkki ja luonne. 
Zweierteam Maximus 19591/07 PPEN 
6kk, hyvä kallo tyydyttävä kuono ikäisekseen, erinomainen silmien väri, mutta silmät hiukan pyöreät, 
hyvä kaula ja ylälinja, takaa voisi olla paremmin kulmautunut, tyydyttävä luusto ikäisekseen, liikkuu 
hyvin ikäisekseen, erittäin ujo luonteeltaan, en voinut tarkastaa kiveksiä, tarvitsee paljon sosiaalistamis 
harjoitusta. 
Alpweiden Änd Me Too 10323/07 JUN H 
10kk, normaalisti kehittynyt pää ikäisekseen, hyvä ilme, hiukan jyrkkä lapa, kapea edestä liikkuessa ja 
seistessä, kinnerahdas liikkuessa, tyydyttävät takakulmat, hyvä turkki ja väri. 
Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN ERI3 
15kk, erinomainen tyyppi, erinomainen maskuliininen pää, jossa oikeat mittasuhteet, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvin kulmautunut ja hyvä luusto, liikkuu hyvällä askelpituudella, häntä hiukan korkea, 
erinomainen turkki ja luonne. 
Bollinger du Hameau des Baronnies 17586/07 JUN ERI2 
18kk, erinomainen tyyppi, hyvä maskuliininen pää, jossa hyvä ilme, vahva kaula ja ylälinja, hyvin 
kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu erinomaisella askelpituudella, vielä löysästi edestä, hyvä turkki ja 
väri ja luonne. 
Dacosen Boogieman 34114/06 JUN EH 
16kk, erittäin hyvä tyyppi, maskuliininen pää, valkoinen väri kuonossa voisi olla symmetrisempi ja 
puhtaampi väriltään, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hiukan jyrkkä lapa, hyvän muotoinen rintakehä, 
mutta antaa hiukan liian vähän tukea kyynärpäille siksi liikkuu melko löysästi edestä, normaalit 
takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella kun ei peitsaa, hyvä luonne. 



Funatic Surreal 54676/06 JUN ERI4 
10kk, erinomainen tyyppi ja koko ikään nähden, erinomainen ilme, pään tulee kehittyä, voisi olla 
enemmän otsapengertä ja leveämpi kuono, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, hyvä 
luusto, erinomainen liikkuja, erittäin hyvin esitetty, hyvä turkki, puuttuu valkoista etutassuista. 
Funatic Taittinger46738/06 JUN ERI1 VASERT 
13kk, erinomainne tyyppi ja koko ikäisekseen, hyvä maskuliininen pää, jossa hyvä ilme, vahva kaula ja 
ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, vahva liikkuja, hyvin esitetty, hyvä turkki ja väri. 
Janipan Kaamos 46355/06 JUN H 
13kk, erittäin hyvä ja maskuliininen pää, hyvä ylälinja, lapojen asennon tulisi olla parempi, kapea 
edestä johtuen ? rintakehässä, joka antaa vähän tukea kyynärpäille, normaalit kulmaukset takana, pitäisi 
liikkua pidemmällä askeleella, löysä edestä ja kapea takaa liikkeessä, tulee kehittyä. 
Lapinlauhan Lenni-Kalle 37905/06 JUN H 
16kk, maskuliininen pää, jossa erittäin hyvä ilme, hyvä runko, hiukan jyrkkä lavoista ja lyhyt olkavarsi, 
hiukan jyrkkä takaa, voisi liikkua pidemmällä askeleella ja teholla takaa, erinomainen turkki ja luonne. 
Ragdolls Blue-Chip 48886/06 JUN EH 
12kk, erittäin hyvä tyyppi, maskuliininen pää ja erinomainen ilme, vahva ylälinja, tarvitsee hiukan lisää 
kulmauksia taakse, hyvä runko, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta vielä hiukan löysästi edestä, 
hyvä turkki ja väri ja luonne. 
Rajaköörin Fortunello 40329/06 JUN EH 
14kk, erittäin hyvä tyyppi, hyvä maskuliininen pää, erinomainen silmien väri, hyvä kaula ja ylälinja, 
tyydyttävät kulmaukset, hyvä luusto, hiukan korkea hännänasento, liikkuu hyvällä askelpituudella, 
mutta hiukan löysästi edestä ja ylpeä hännästään, hyvä turkki, ei valkoista merkkiä oikeassa 
etutassussa. 
Alpweiden Zuper Star 35315/06 NUO EH 
Erittäin hyvä tyyppi, maskuliininen pää, jossa erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä ilme, normaalit 
kulmaukset, hiukan lyhyt lantio, hyvä rungon tilavuus, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta kovin 
löysästi edestä, hyvä turkki ja luonne. 
Riccarron Occo Puco 52417/05 NUO ERI3 
Kohta 2-vuotias, erinomainen tyyppi, erittäin hyvä pää ja ilme, vahva kaula ja ylälinja, hyvät lavat, 
riittävät takakulmaukset, liikkuu erinomaisella askelpituudella, hiukan laiha tänään, hyvä turkki, väri ja 
luonne. 
Riccarron Pink Panther 25406/06 NUO ERI1 
1,5 vuotta, erinomainen tyyppi, maskuliininen pää ja erinomainen ilme, vahva kaula ja ylälinja, hyvin 
kulmautunut, hyvä luusto, erittäin hyvä rungon tilavuus, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta löysästi 
edestä, erinomainen turkki, hyvin esitetty. 
Riccarron Pinocchio 25404/06 NUO ERI2 
1,5 vuotta, erinomainen tyyppi, vahva maskuliininen pää, hyvä ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, 
hyvin kulmautunut, hyvä luusto ja runko, hännänkiinnitys on ok mutta hän on hyvin ylpeä hännästään 
liikkuessa, liikkuu tehokkaasti ja hyvällä askelpituudella. 
Riccarron Pluto 25405/06 NUO EH 
18kk, erittäin hyvä tyyppi, maskuliininen vahva pää, hyvä kylkiluiden muoto, riittävät kulmaukset, 
hiukan epävakaat ranteet, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta erittäin löysästi edestä, hyvä turkki ja 
väri, etujaloissa pitäisi olla enemmän valkoista, hyvä luonne. 
Tempting Amber’s Actual Prince 52081/05 NUO EH4 
23kk, erinomainen koko, erittäin hyvä maskuliininen pää, hyvä kaula ja ylälinja, vaikkakin hiukan 
lyhyt lantio, normaalit kulmaukset, hyvä luusto, liikkuu ahtaasti takaa ja löysästi edestä, voisi olla 
enemmän askelpituutta, erinomainen turkki, väri ja luonne. 
Tempting Amber’s Alpha Deluxe 52079/05 NUO EH 
23kk, erittäin hyvä tyyppi, erittäin hyvät pään mittasuhteet, voisi olla enemmän pigmenttiä kuonossa, 
vahva kaula ja ylälinja, hiukan pitkä lanne, normaalit kulmaukset, hiukan löysät ranteet edessä 
liikkuessa ja hiukan ahdas takaa, erinomainen turkki ja väri, hyvin esitetty. 
Alpweiden No Matter What 35674/02 AVO EH4  
5 v. erittäin hyvä tyyppi, maskuliininen pää, jossa riittävä silmien väri, hyvä rungon tilavuus, hyvä 
lapojen asento mutta lyhyt olkavarsi, hiukan jyrkkä polvi ja kinner, liikkuu ahtaasti takaa ja löysästi 
edestä, hiukan lyhyt lantio, riittävä askelpituus. 
Alpweiden That’s It 50189/04 AVO EH 
2v 11kk, melko pieni uros, jolla erittäin hyvä rakenne, hyvä pää kokoon nähden, hyvät pään 
mittasuhteet, silmät hiukan pyöreät, vahva kaula ja ylälinja, normaalit kulmaukset, vahva liikkuja 
erinomaisella askelpituudella, hyvä turkki ja väri. 



Fridkullas Sleepy Sleeper 33682/04 AVO H 
3v, erittäin hyvä tyyppi, hyvä maskuliininen pää, voisi olla enemmän nenä pigmenttiä, hiukan pehmeä 
ylälinja, riittävät kulmaukset mutta epävakaat kintereet seistessä ja liikkeessä, hiukan lyhyt lantio, hyvä 
luusto kokoon nähden, liikkuu takaa ahtaasti ja löysästi edestä riittävällä askelpituudella silloin kun ei 
peitsaa, erinomainen luonne. 
Goldbear’s Patriot 40651/04 AVO ERI2 
3v, erittäin hyvä tyyppi ja koko, maskuliininen pää, jossa erinomaiset mittasuhteet, silmät hiukan 
pyöreät, vahva pää ja kaula ja ylälinja, normaalit kulmaukset, hiukan pitkä lanne, liikkuu hyvällä 
askelpituudella vaikkakin hiukan löysästi edestä ja ylpeä hännästään. 
Huuko 37276/01 AVO ERI1 SERT 
6v, erinomainen tyyppi, erittäin hyvä pää ja ilme, hyväluustoinen ja hyvin kulmautunut, hyvät rungon 
mittasuhteet, liikkuu hyvällä askelpituudella ja teholla mutta erittäin ylpeä hännästään, erinomainen 
turkki, hyvin esitetty. 
Janipan Xseri 17731/03 AVO EH 
4v, erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet päässä, voisi olla enemmän pigmenttiä kuonossa, riittävä 
kaula, hyvä rungon tilavuus, hiukan lyhyt olkavarsi, riittävät kulmaukset, liikkuu riittävällä 
askelpituudella mutta melko löysä edestä, hiukan litteä lantio ja lyhyt ? Erittäin hyvä turkki ja luonne, 
hyvin esitetty.  
Lumumba Aragorn 46786/05 AVO EH 
2-v, erittäin hyvä tyyppi, miellyttävä pää hyvällä ilmeellä, voisi olla enemmän nenäpigmenttiä, hiukan 
lyhyt olkavarsi ja hiukan jyrkät takakulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta hiukan 
löysästi edestä, erinomainen turkki, väri ja luonne. 
Riccarron Nano Nano 49099/05 AVO ERI3 
2v, erinomainen tyyppi, erittäin hyvä pää ja ilme, vahva kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut ja 
hyväluustoinen, hyvin kehittynyt runko, liikkuu hyvällä askelpituudella, hännänkanto voisi olla 
parempi, erinomainen turkki, väri ja luonne. 
Tepantorpan Jules Werner 15566/04 AVO EH 
2v 9kk, maskuliininen pää, hyvä kaula, hiukan pitkä lanne, normaalit kulmaukset ja luusto, liikkuu 
hyvällä askelpituudella mutta löysästi edestä, hännänkanto voisi olla parempi, hyvä turkki, väri ja 
luonne. 
Valkeakoivun Comeback 36630/01 AVO EH 
6 vuotias, hyvä tyyppi, maskuliininen pää erinomainen ilme, voisi olla enemmän kuonopigmenttiä, 
hyvä lapaasento, mutta hiukan heikot ranteet, riittävät takakulmaukset, normaali luusto kokoon nähden, 
liikkuu hiukan ahtaasti takaa ja löysästi edestä, mutta riittävä askelpituus, hyvä turkki, voisi olla 
enemmän valkoista tassuissa, erinomainen luonne. 
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI 
4 v, hyvä pää ja ilme, normaalit kulmaukset, hyvä luusto, hiukan raskas runko, hyvät terveet liikkeet, 
erinomainen turkki, väri ja luonne. 
Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI2 PU2 
5,5 v, erinomainen tyyppi, maskuliininen pää ja erinomaiset mittasuhteet, erinomainen ja ystävällinen 
ilme, vahva kaula ja ylälinja, hyvinkulmautunut ja hyväluustoinen, vahva tehokas liikkuja. 
Bernerdalens Quattro 12601/04 VAL ERI3 
4v, erinomainen tyyppi ja koko, vahva maskuliininen pää, hyvinkulmautunut ja hyväluustoinen, hyvä 
kylkiluiden muoto, tehokas liikkuja. 
Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI 
2v, keskikokoinen, hyvät pään mittasuhteet, hyvä ilme, hiukan lyhyt runko, normaalit kulmaukset, 
hyväluustoinen kokoon nähden, liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelpituudella, hyvä turkki, väri 
ja luonne. 
Lapinlauhan Gösta 27518/03 VAL ERI 
4v, erinomainen tyyppi ja koko, vahva maskuliininen pää, erittäin hyvä ilme, vahva kaula ja ylälinja, 
hyvinkulmautunut ja hyväluustoinen, liikkuu terveesti ja vahvasti. 
Lapinlauhan Henkka 41522/03 VAL EH 
4v, erittäin hyvä tyyppi, kaunis maskuliininen pää, vahva kaula, hiukan pehmeä ylälinja, vosii olla 
tasapainoisempi ranteista, hyvä lapojen asento, tarvitsee lisää kulmauksia polviin ja kintereisiin, 
takaliikkeistä puuttuu tehoa, erinomainen turkin laatu ja väri, erittäin hyvä luonne. 
Maroussia Othello-Octave 25348/00 VAL EH 
7,5 v, hyvä pää jossa voisi olla enemmän kuonoa, vahva kaula, hiukan lyhyt olkavarsi, voisi olla 
enemmän kulmauksia takana, liikkuu ahtaasti takaa melko lyhyin askelin, voisi olla enemmän tehoa 
liikkeissä, hyvä turkki, väri ja luonne. 



Maroussia Sidney 33925/01 VAL ERI1 PU1 VSP 
6v, erinomainen tyyppi ja koko, erinomaiset pään mittasuhteet, vahva kaula ja ylälinja, 
hyvinkulmautunut, vahva luusto, liikkuu terveesti ja tehokkaasti. 
Rajaköörin Dohvelisankari 31778/02 VAL ERI 
5v, erinomainen tyyppi, maskuliininen pää oikealla ilmeellä, vahva kaula ja ylälinja, hiukan jyrkät 
ranteet, hyvinkulmautunut ja hyväluustoinen, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta hiukan löysästi 
edestä. 
Rajaköörin Extemporekku 44314/04 VAL ERI 
3v, erinomainen tyyppi, hyvä pää, jossa erittäin hyvä ilme, vahva kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, 
normaali luusto runkoon nähden, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta löysästi edestä, hännänkanto 
pitäisi olla parempi. 
Riccarron Frog Prince 26661/01 VAL ERI 
6v, erinomainen tyyppi, maskuliininen pää, vahva kaula ja ylälinja, hyvinkulmautunut vahva liikkuja, 
tosin hiukan löysä edestä, erinomainen turkki ja väri mutta voisi olla hiukan enemmän 
kuonopigmenttiä. 
Ridon Hennet Ambassador EST-02567/04 VAL EH 
3v, erittäin hyvä tyyppi, keskikokoinen, hyvä ilme, hyvä kaula, hiukan pehmeä ylälinja, lantio hiukan 
lyhyt ja korkea hännän asento, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta hiukan 
ahtaasti takaa ja ylpeällä hännällä. 
Stenhöjdens Calippo 44141/04 VAL ERI4 PU4 
7,5 v, erinomainen tyyppi, erittäin hyvä pää, kaulan valkoinen väri voisi olla puhtaampi, erittäin hyvä 
ilme, vahva kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, hyvä luusto, vahva liikkuja ikäisekseen. 
Zweierteam Cereus 16381/99 VET ERI1 ROP-VET BIS-VET1 
8-vuotias, hyvä pää ja ilme, vahva kaula ja ylälinja, normaalit kulmaukset, liikkuu ylpeästi ja 
tehokkaasti, erinomainen veteraani erittäin hyvässä kunnossa. 
Nartut: 
 
WENCHE EIKESETH 
 
Berninartut 
 
Alpweiden Öhm I’m Jackpot FIN28227/07 PPEN1 KP 
Erittäin lupaava, narttumainen hyvinrakentunut. Hyvät kulmaukset, hyvä pää hyvä luusto, hyvät tassut. 
Erinomainen turkin väri. Liikkuu hyvin kauttaaltaan. 
Alpweiden Ömeising FIN28229/07 PPEN3 
Erittäin lupaava, hyvä luusto ja hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. 
Erittäin hyvät tassut. Erinomainen turkin väri. Liikkuu vielä erittäin pentumaisesti edestä. 
Berniitan Taika-Taika-Tuu FIN29901/07 PPEN2 KP 
Erittäin lupaava, hyvä luustoinen. Narttumainen, erittäin hyvä pää, hyvä runko hyvinkulmautunut 
takaa, erinomainen turkin väri. Liikkuu hyvällä potkulla takaa. 
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 PPEN4 
Erittäin lupaava, erinomainen luusto. Narttumainen. Hyvä pää. Hyvä mutta hieman pitkä runko. 
Hyvinkulmautunut, erinomainen väritys. Vielä kihara pentukarva. Liikkuu hyvin. 
Jolidan Amorette FIN22284/07 PPEN 
Lupaava, erinomainen luusto. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, hyvä runko, riittävät takakulmaukset 
mutta hieman korkeat kintereet. Hyvä turkki ja väritys kauttaaltaan. Erinomaiset tassut. Liikkuu hieman 
lyhyellä askeleella. Tarvitsee kehäharjoitusta.  
Zweierteam Montana FIN19594/07 PPEN 
Lupaava, narttumainen. Hyvät mittasuhteet, ei saa tulla lihavammaksi. Hyvä pää, hyvä etuosa, erittäin 
riittävä runko. Hyvät takaraajat, tasainen risti. Erinomainen turkin väritys. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
Goldbear’s Qismet FIN16049/07 PEN2 KP 
Erittäin lupaava, narttumainen, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, hyvinkulmautunut. Hyvinkehittynyt 
runko mutta ei saa tulla lihavammaksi. Erinomainen turkin väritys. Liikkuu hyvin. 
Goldbear’s Qualitystreet FIN16050/07 PEN1 KP ROP BIS PENTU 
Erittäin lupaava, erinomainen luusto. Hyvinrakentunut ja hyvinkulmautunut. Hyvä pää ja ilme. 
Erinomainen turkin väritys. Sujuvat vapaat liikkeet. 
Alpweiden Za Za Jackpot FIN35316/06 JUN EH 
Narttumainen, hyvä luusto, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvinasettunut lapa. Vielä hyvin epävakaa 
edestä. Hyvät takaraajat. Selän tulee tulla vakaammaksi. Erinomainen väritys. Lyhyt turkki. Liikkuu 
erittäin epävakaasti edestä ja takaa. 



Alpweiden Äfter Me Please FIN10325/07 JUN EH 
Narttumainen, riittävä luusto. Narttumainen pää. Etuasentoinen lapa jonka takia lyhyt kaula. Voisi olla 
paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hieman korkeat kintereet. Hieman pitkä rungoltaan. Ei saa tulla 
lihavammaksi. Erinomainen turkin väritys. Liikkuu erittäin hyvin. 
Alpweiden Ät Last Jackpot FIN10328/07 JUN EH2 
Erittäin hyvän tyyppinen jolla hyvät mittasuhteet ja hyvä luusto. Hyvä pää ja ilme. Normaalisti 
kulmautunut edestä ja takaa hieman korkea kintereinen. Köyristää lannettaan liikkeessä. Erinomainen 
turkin väritys. Liikkuu hieman sidotusti.  
Catinca’s Angelica FIN52522/06 JUN EH1 
Erittäin hyvä tyyppi, narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Kaikilta osin hyvä pää. Erittäin hyvä runko, 
normaalit kulmaukset edessä ja takana. Napakka hieno ylälinja. Erinomainen turkin väritys. Liikkuu 
vielä erittäin epävakaasti edestä. 
Dacosen Bettina FIN34117/06 JUN H 
Iso, hyvinkehittynyt mutta tänään liian lihava. Hyvä pää, hyvä etuosa hyvinkulmautunut takaa. Selän 
tulisi olla vakaampi. Erinomainen turkin väritys. Liikkuu erittäin leveästi edestä ja ahtaasti takaa. Pitää 
laihduttaa. 
Janipan Karmen FIN46361/06 JUN EH 
Iso, vahva ja hyvinkehittynyt narttu. Hieman pitkä rungoltaan. Hyvä pää. Hyvä luusto. Normaalisti 
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä rintakehä mutta pitkä lanneosa. Erinomainen turkin väritys. Koira ei 
saa tulla lihavammaksi, pitää laihtua. Liikkuu hyvin. 
Merry Mistel’s Setri FIN39370/06 JUN H 
Hyvinkehittynyt, narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvä etuosa, hyvinkulmautunut takaa. 
Napakka hieno ylälinja. Tänään ei parhaassa turkissa. Puolikas valkoinen kaulus. Liikkuu hyvin kaikin 
puolin. 
Ragdoll’s Be In Style FIN48881/06 JUN EH3 
Vahva, kompakti hyvinkehittynyt. Erinomainen luusto. Eloisa ja vilkas. Hyvä pää. Erittäin hyvä runko. 
Hyvinkulmautunut. Erittäin hyvät tassut. Napalla hieno ylälinja. Erinomainen turkki. Leveä valkoinen 
kuono-osa. Liikkuu aavistuksen ahtaasti takaa. Tarvitsee enemmän harjoitusta. 
Vakre Vene Vanda Av Hiselfoss N15545/06 JUN EH4 
Vahva, hyvinkehittynyt, hyvä luustoinen. Hyvä pää. Erittäin hyvä runko mutta hieman pitkä 
rungoltaan. Hyvinkulmautunut takaa. Erinomainen turkin väritys. Ei saa tulla lihavammaksi. Liikkuu 
vielä erittäin epävakaasti edestä.  
Alpweiden Yes I’m Jackpot FIN12343/06 NUO EH 
Narttumainen, erinomainen luusto ja hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, punaiset tulehtuneet ikenet. 
Hyvinkulmautunut, hyvärunkoinen. Turkki ei parhaassa näyttelykunnossa. Hieman korkeat valkoiset 
sukat etutassuissa. Liikkuu erittäin hyvin siuvts mutta epävakaasti takaa. 
Bendoran Adele FIN28344/06 NUO EH 
Vahva mutta narttumainen. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää, hyvä runko. Tänään hieman liian lihava. 
Ylälinja voisi olla vakaampi. Hyvinkulmautunut. Erinomainen turkin väritys. Liikkuu hyvin sivusta, 
hyvällä potkulla. 
Bendoran Ambrosia FIN28346/06 NUO EH3 
Erittäin hyvä tyyppi, narttumainen. Hyvät mittasuhteet ja erinomainen luusto. Hyvä pää, 
hyvinkulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko mutta selän tulee kiinteytyä. Pudottaa turkkinsa. 
Erinomaiset värit. Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen. 
Janipan Hera FIN52979/05 NUO EH 
Vahva mutta narttumainen. Hyvä pää hyvinasettunut lapa, suora olkavarsi. Hyvinkehittynyt rintakehä 
mutta hieman pitkä rungonpituudeltaan. Riittävästi kulmautunut takaa, erinomainen turkin väritys. 
Liikkuu lyhyellä askeleella. 
Janipan Hestia FIN52980/05 NUO H 
Kompakti, voimakas mutta narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää erinomainen luusto. Hyvät 
tassut. Hyvä runko, avoin polvikulmaus. Seisoo ja liikkuu erittäin pihtikinttuisesti. Erinomainen turkin 
väritys. 
Maroussia Enya-Edelina FIN10620/06 NUO EH4 
Erittäin hyvä tyyppi joka on tänään liian lihava. Hyvä pää, hyvät mittasuhteet hyvällä luustolla. Selän 
tulee tulla paljon kiinteämmäksi. Normaalit kulmaukset takana. Erinomainen turkin väritys. Liikkuu 
hvyin. 
Maroussia Fedine FIN13082/06 NUO H 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko hyvillä mittasuhteilla. Hyvä pää, lapa voisi olla hieman taaempana. Hyvä 
runko. Normaalisti kulmautunut takaa. Erinomainen väritys. Turkki ei parhaassa näyttelykunnossa. 
Seisoo ja liikkuu erittäin pihtikinttuisesti. 



Riccarron Ofelia-Oops FIN52421/05 NUO ERI2 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, narttumainen hyvällä luustolla. Hyvä pää. Hyvärunkoinen ja hyvät 
mittasuhteet, hyvillä kulmauksilla. Selkä voisi olla hieman napakampi. Liikkuu vapain liikkein hyvällä 
potkulla. 
Rival Attraction’s Oxana Opera FIN20508/06 NUO EH 
Hyvä tyyppi, narttumainen. Kompakti, hyvä pää. Hyvät rungon mittasuhteet. Normaalit kulmaukset 
edessä ja takana. Erinomainen turkin väritys. Liikkuu erittäin lyhyellä askeleella. Selkä voisi olla 
kiinteämpi. 
Tempting Amber’s Alpine Princess FIN52082/05 NUO H 
Iso, vahva mutta hieman korkearaajainen. Hyvä pää mutta hieman tasainen kallo. Suora olkavarsi, rinta 
ei ole tarpeeksi syvä. Avoin polvikulmaus, seisoo ja liikkuu raajat allaan. Turkki ei parhaassa 
näyttelykunnossa. Erinomainen väritys. Liikkuu lyhyin askelin. 
Tempting Amber’s Always A Lady FIN52083/05 NUO H 
Iso hieman korkearaajainen. Hyvä luusto. Hyvä pää. Suora lapa hieman pitkä lanne. Avoin 
polvikulmaus. Napakka hieno ylälinja. Erinomainen väritys. Turkki ei parhaassa näyttelykunnossa. 
Liikkuu erittäin leveästi edestä ja ahtaasti takaa. 
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 NUO ERI1 
Erinomainen tyyppi, hyvä pää. Erittäin hyvä etuosa. Hyvinkulmautunut takaa. Erinomainen turkin 
väritys. Liikkuu erittäin hyvin. 
Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01 AVO ERI4 
Erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet, erittäin hyvä pää. Erinomainen luusto. Hyvä etuosa. Vahva 
selkä ja runko. Normaalisti kulmautunut takaa. Turkki ok, erinomainen väritys. Liikkuu erittäin hyvin. 
Bianco-Neri Afterglow FIN47612/05 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen luusto. Hyvät mittasuhteet. Hieman alle keskikoon. Hyvä pää, 
kuono-osa voisi olla vahvempi. Hyvä runko. Normaalisti kulmautunut. Selkä voisi olla kiinteämpi. 
Erinomainen väritys. Kihara karva. Liikkuu erittäin hyvin. Hieman iloinen häntä. 
Bianco-Neri Anniegetyourgun FIN47614/05 AVO H 
Hyvä tyyppi. Pitkä runko. Erinomainen luusto. Hyvä pää. Etuasentoinen lapa, tästä syystä lyhyt kaula 
ja pitkä selkä. Selän tulisi olla kiinteämpi. Hyvät takaraajat hieman tasainen risti. Erinomainen turkin 
väritys. Liikkuu pitkin askelein. 
Dacosen Aleksandra FIN20114/05 AVO EH 
Vahva, hyvinkehittynyt, erinomainen luusto. Hyvä pää, lapa saisi olla taaempana. Muutoin hyvä runko 
ja takaraajat. Erinomainen turkin väritys. Liikkuu hieman epävakaasti edestä. 
Eosz van’t Pachthof FIN11529/05 AVO EVA 
Erinomainen tyyppi, narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää, erinomainen luusto. 
Hyvinkulmautunut. Erinomainen karvanlaatu ja värit. Valitettavasti ontuu tänään. 
Funatic Ultima Thule FIN48506/05 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi, narttumainen. Hieman pitkä rungoltaan. Hyvä pää, kuono ja huulipigmentti voisi 
olla parempi. Hyvä kaula, suora olkavarsi. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvät takaraajat. Turkki ei 
aivan näyttelykunnossa. Erinomaiset värit. Liikkuu hyvin. 
Goldbear’s Primrose FIN40653/04 AVO H 
Erittäin hyvinrakentunut koira. Ei näyttelykunnossa ylipainon takia. Miellyttävä pää, hyvä luusto. 
Miellyttävästi kulmautunut. Raskas runko, heikko ylälinja. Liikkuu hyvällä potkulla. 
Janipan First-Lady FIN36668/05 AVO H 
Erittäin hyvä tyyppi, narttumainen. Hyvinrakentunut. Erinomainen luusto. Hyvä pää. Hyvä kaula ja 
etuosa, normaalit kulmaukset takana. Selkä voisi olla napakampi. Erinomainen turkin väritys. Alaleuka 
erittäin kapea, tästä johuten toinen palkinto. 
Janipan Flower Princess FIN36669/ 05 AVO H 
Hyvä tyyppi, narttumainen erinomaisella luustolla. Hyvä pää mutta otsapenger voisi olla selvempi. 
Hyvä kaula ja etuosa. Aavistuksen pitkä lanne. Takaraajat voisivat olla paremmin kulmautuneet. 
Tasainen risti ja iloinen häntä. Seisoo ja liikkuu raajat allaan. Erinomainen väritys. Saisi olla enemmän 
itseluottamusta. 
Janipan Giselle FIN42589/05 AVO T 
Erittäin hyvin rakentunut mutta tänään ei näyttelykunnossa. Miellyttävä pää, erittäin hyvä etuosa. 
Heikko ylälinja, hyvinkulmautuneet takaraajat. Koira on liian lihava. Turkki ei ole hyvässä kunnossa. 
Erinomaiset värit. Eloton häntä. Liikkuu erittäin lyhyellä taka-askeleella. 
Janipan Wilma FIN17737/03 AVO H 
Vahvasti rakentunut narttu, erinomainen luusto. Narttumainen pää. Hieman pitkä kuono-osa. Tänään 
liian lihava. Hyvä etuosa. Hyvinkehittynyt rintakehä, avoin polvikulmaus, erinomaiset värit. Kihara 
karva. Liikkuu lyhyellä askeleella takaa ja epävakaasti edestä. 



Janipan Xena FIN17734/03 AVO H 
Narttumainen, hyvinrakentunut narttu joka ei ole näyttelykunnossa tänään. Liian lihava. Narttumainen 
pää, hyvä etuosa, hyvät mittasuhteet. Hyvät takaraajat. Elotom häntä. Turkki ei aivan kunnossa. 
Liikkuu erittäin lyhyellä askeleella.  
Lapinlauhan Justiina FIN10057/05 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi, narttumainen. Hyvä luusto. Hyvä pää. Hyvä kaula ja etuosa. Hieman litteät tassut. 
Hyvä runko ja takaraajat. Koira on tänään liian lihava. Selkälinjan tulisi olla kiinteämpi. Erinomaiset 
turkin värit. 
Lapinlauhan Kesä-Heinä FIN44665/05 AVO ERI3 
Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen luusto. Hyvinrakentunut. Erittäin hyvä pää. Lapa saisi olla paremmin 
taakse asettunut. Muutoin hyvärunkoinen ja hyvinkulmautunut. Erinomaiset turkin värit, liikkuu hyvin. 
 
Lumumba Amelie FIN46790/05 AVO EH 
Vahva, hyvinrakentunut narttu jolla hyvä luusto mutta hieman pitkä rungoltaan. Hyvä pää. 
Hyvinkulmautunut etuosa. Ylälinjan tulisi olla parempi. Avoin polvikulmaus ja korkea kinner. 
Erinomainen turkki ja värit. Liikkuu hieman raskaasti ja putoaa edestä. 
Lumumba Angel FIN46788/05 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen luusto. Hyvä pää. Etuasentoinen lapa ja siksi lyhyt kaula. 
Aavistuksen pitkä runko. Hyvät takaraajat. Erinomainen turkki ja väritys. Oikealla hieman liikaa 
valkoista kuono-osassa. Liikkuu epävakaasti edestä. 
Maroussia Adelheid FIN19388/04 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen luusto. Hyvä pää mutta kuonossa ja huulissa voisi olla parempi 
pigmentti. Hyvä runko ja kulmaukset. Ylälinja saisi olla hieman napakampi. Erinomainen turkki, hyvät 
värit. Liikkuu hieman epävakaasti edestä, hyvällä takapotkulla. 
Merry Mistel’s Roxie FIN44824/04 AVO ERI1 PN3 SERT 
Erinomainen tyyppi, erittäin hyvin rakentunut ja kulmautunut. Erinomainen luusto, turkki ja väritys. 
Liikkuu hyvällä potkulla.  
Ragdoll’s Aquamarine FIN47432/04 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää mutta hieman liikaa valkoista kuono- osassa 
(molemmilla puolilla). Hyvä runko ja kulmaukset. Hyvä turkki. Liikkuu erittän lyhyellä askeleella 
takaa ja hieman ahtaasti. 
Ragdoll’s Attractive FIN47437/04 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet ja kulmaukset. Erinomainen luusto ja tassut. Hyvä pää, liian 
leveä valkoinen kuono-osa molemmilta puolilta. Selän tulisi olla napakampi. Erinomainen turkki. 
Liikkuu hyvin. 
Rajaköörin Douhustiina FIN31783/02 AVO H 
Iso, vahva. Voisi olla narttumaisempi. Erittäin hyvin rakentunut, hyvä luustoinen. Tänään liian lihava. 
Erinomainen turkki ja väritys. Liikkuu hyvin. Sukupuolileimasta johtuen. Pihtipurenta. 
Rajaköörin Ellen Elefant S62038/2004 AVO ERI2 PN4 VASERT 
Erinomainen tyyppi, hyvillä mittasuhteilla. Erinomainen luusto. Hyvä pää, runko ja kulmaukset. 
Minimaalisesti valkoista etutassuissa. Hienot tassut. Liikkuu hieman leveästi edestä. Erinomainen 
turkki ja väritys kauttaaltaan. 
Riccarron Noa Noa FIN49102/05 AVO EH 
Iso ja voimakas mutta narttumainen. Hieman pitkä runko. Hyvä pää joka on hieman pitkä. Hyvä kaula, 
normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. Hieman pitkä lanne. Erinomainen turkki ja värit. Litteät tassut. 
Liikkuu erittäin kinnerahtaasti, lyhyin askelin.  
Zestfull Chelsea av Milkcreek FIN42578/03 AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi jolla hyvät mittasuhteet mutta tänään liian lihava. Hyvä pää, normaalisti 
kulmautunut. Ylälinja voisi olla napakampi. Hyvä turkki ja väritys. Liikkuu hieman raskaasti. Pitää 
laihduttaa. 
Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 VAL ERI 
Erinomainen tyyppi, narttumainen. Hyvinrakentunut, erittäin hyvät liikkeet. Erinomainen turkki ja 
väritys 
Funatic Versace FIN32300/04 VAL EH 
Erittäin hyvä tyyppi. Olisi edukseen lyhyemmällä rungolla. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvinkulmautunut. 
Goldbear’s Papaya FIN40652/04 VAL ERI1, PN1, ROP, BIS1 
Erinomainen tyyppi, hyvinrakentunut, kaunis profiili. Kaunis rotunsa edustaja. Liikkuu tyylikkäästi ja 
sujuvasti. 
Janipan Pami FIN41434/01 VAL ERI 
Erinomainen tyyppi, hyvinrakentunut, hyvät mittasuhteet ja hyvinkulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin. 



Maroussia Zacher FIN16640/04 VAL ERI2 PN2 
Erinomainen tyyppi, erittäin hyvin rakentunut. Erittäin hyvät mittasuhteet, erinomainen luusto. Vapaat 
tehokkaat liikkeet. Toivoisin aavistuksen tummemmat silmät. 
Ragdoll’s Ambrosia FIN47435/04 VAL EH 
Erittäin hyvä tyyppi, erittäin hyvin rakentunut hyvillä mittasuhteilla. Mutta tänään ei näyttelykunnossa. 
Hän on liian lihava ja turkiton. Liikkuu hyvin. 
Riccarron Hoccus Poccus FIN40909/02 VAL ERI 
Erinomainen tyyppi, hyvinrakentunut, erinomaiset mittasuhteet, turkki ja väritys. Toivoisin leveämmän 
alaleuan ja paremmat tassut. 
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 VAL ERI 
Erinomainen tyyppi, erittäin vahva mutta hyvinrakentunut. Hyvinkulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin. 
Erinomainen turkki ja väritys. 
Riccarron L Fayette FIN19280/04 VAL ERI4 
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvinkulmautunut erittäin hyvät liikkeet. Kaunis sivukuva, 
voisi kantaa häntäänsä paremmin. 
Riccarron Madam Tosca FIN25734/04 VAL ERI3 
Erinomainen tyyppi, erittäin hyvin rakentunut ja hyvät mittasuhteet. Liikkuu erittäin hyvin. 
Erinomainen turkki ja väritys. 
Shedcape Walma FIN26632/02 VAL ERI 
Erinomainen tyyppi, erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä luusto. Hyvä turkki, toivoisin parempaa kuono ja 
huulipigmenttiä. 
Rajaköörin Aitonainen FIN34823/98 VET ERI1 VSP-VET 
Yhdeksän vuotta, erittäin kaunis veteraani. Erittäin hyvin rakentunut, hyvinkulmautunut ja hyvin 
säilynyt. Liikkuu kuin nuori vapain joustavin liikkein. 
Zweierteam Carlina FIN16377/99 VET ERI2 
Yhdeksän vuotias kaunis veteraani. Hyvinrakentunut, hyvinrakentunut ja hyvinkulmautunut. Erittäin 
nuorekkaat, joustavat liikkeet. Erinomainen turkki. 
 
Astrid Indrebo 
 
Kasvattajaluokat 
 
Kennel Alpweiden 
No Matter What, Ät Last Jackpot, Just Beautiful 
4 yhdistelmää, hyvät tyypit, mutta erittäin vaihtelevissa kehitysvaiheissa, hyvät pään mittasuhteet, 
hyvin kulmautuneet, mutta johtuen kehitysvaiheiden eroista luokka on kovin eroavainen. 
Kennel Funatic 
Surreal, Taittinger, Ultima Thule, Versace 
4 yhdistelmää 10kk-3v, eroavat paljon kehitysvaiheissa, terveet liikkeet hyvät värit. 
Kennel Lapinlauhan 3.KP 
Gösta, Henkka, Justiina, Kesäheinä 
4 yhdistelmää, harmooniset vahvoin päin, hyvä runkojen tilavuus ja hyvin kulmautuneet koirat, jotka 
liikkuvat tyypillisesti. 
Kennel Maroussia 2. KP 
Sidney, Enya-Edelina, Adelheid, Zacher 
4 yhdistelmää 2-6v, harmooninen ryhmä hyvin päin, hyvin kulmautuneet, hyvät liikkeet. 
Kennel Rajaköörin 4.KP 
Dohvelisankari, Extemporekku, Ellen Elefant, Aitonainen 
3 yhdistelmää 3-9 v, eroavat hiukan päätyypeissä, mutta kaikki hyviä liikkujia ja melko yhtenäinen 
luokka, jossa kaikki hyvin rakentuneita ja kulmautuneita koiria. 
Kennel Riccarron 1.KP BIS-KASV 1 
Nano Nano, Hoccus Poccus, La Fayette, Madam Tosca 
4 yhdistelmää, harmooninen ryhmä joilla erittäin hyvät päät, vahvarakenteisia koiria, erittäin hyvät 
liikkeet ja kunnia kasvattajalle. 
 
Jälkeläisluokka 
 
Riccarron Frog Prince 26661/01 JÄLK1 KP BIS-JÄLK 1 
Riccarron Occo Puco, Riccarron Pink Panther, Riccarron Pinocchio, Rajaköörin Extemporekku 



Erittäin hyvä ja harmooninen ryhmä, erittäin hyvät päät, vahva luusto, hyvät liikkeet vaikka kaikki ovat 
ylpeitä hännistään, onnittelut luokasta. 
 
 
 
 
 
 


