20071007 Oulu KV, Marja Talvitie
Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN EH4
Mittasuhteiltaan hyvä, häntänsä täysin pystyssä liikkeessä kantava uros. Hyvä pään malli. Lyhyt, pysty
olkavarsi ja hieman lyhyt lantio. Hyvä runko ikäisekseen. Liikkuu edestä leveästi, hyvin sivulta
katsoen. Hyvä väri.
Bollinger du Hameau des Baronnies 17586/07 JUN EH
Erittäin hyväntyyppinen. Kokonaisuudessaan hieman pitkä pää. Riittävät etu- ja hieman niukat
takakulmaukset. Oikea rungonmalli, mutta saa vielä kovasti täyttyä. Hyvä väri. Saisi liikkua vielä
hieman paremmalla potkulla. Hyvä karva.
Caballero av Triomar 48851/06 JUN EH
Hieman suurisilmäinen ja lyhytrintakehäinen häntänsä pystyssä kantava uros. Kaula saisi olla pidempi,
samoin olkavarsi. Kovin löysät kyynärpäät. Hieman pehmyt ja laineikas turkki. Kovin iloinen luonne.
Liikkuu edestä löysästi.
Dacosen Boogieman 34114/06 JUN EH2
Erinomainen tyyppi. Hieman suuret silmät, muuten hyvä pää. Ikäisekseen erinomainen runko. Hyvä
ylälinja ja häntä. Oikein rakentunut. Voisi olla aavistuksen kookkaampi. Väri ok, samoin karvanlaatu.
Iloinen luonne. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin. Hyvä karvanlaatu. Saa vielä kasvaa.
Funatic Surreal 54676/06 JUN H
Kovin suurisilmäinen, pitkäkuonoinen, edestä löysästi ja leveästi liikkuva, ujosti esiintyvä uros. Lyhyt
pysty olkavarsi. Hyvät takakulmaukset ja häntä. Hyvä karva.
Funatic Taittinger 46738/06 JUN ERI1 PU1 SERT ROP
Sivulta katsoen kauniisti liikkuva, erinomaista tyyppiä oleva. Erinomainen runko ja raajat, mutta vielä
erittäin löysät kyynärpäät. Hyvä häntä, karvanlaatu ja väri. Hyvä pää.
Ragdoll’s Blue-Chip 48886/06 JUN EH3
Hyvä pää ja ilme. Oikea rungon malli. Hieman lyhyt, pysty olkavarsi. Kantaa mielellään häntäänsä
liian ylhäällä liikkeessä. Hieman lyhyt lantio. Miellyttävä käytös. Saa vielä kasvaa.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 JUN EH
Vahvarunkoinen ja –päinen hieman suurisilmäinen poika. Hyvä ylälinja. riittävät kulmaukset ja hyvä
raajaluusto. Väritys ok, vaikka yksi käpälä, jossa ei valkoista. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu edestä kovin
löysästi.
Alpweiden Zuper Star 35315/06 NUO EH
Todella voimakaspäinen, hyvärunkoinen. Lyhyt, pysty olkavarsi ja löysät kyynärpäät. Hieman lyhyt
lantio. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu leveästi ja löysästi edestä. Aavistuksen pitkä lantio. Tarvitsee
aikaa tiivistyäkseen. Muuten hyvä väri, mutta yhdessä tassussa ei valkoista.
Fridkullas Ural 10068/06 NUO EH
Iloisesti esiintyvä, pienehkö hyväntyyppinen uros. Hieman lyhyt kaula. Hyvä runko ja häntä. Kovin
löysät kyynärpäät. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja väri. Saa vielä kasvaa.
Riccarron Occo Puco 52417/05 NUO ERI3
Erinomaista tyyppiä oleva, vahvapäinen, edestä niukasti kulmautunut uros. Hieman liikaa huulia,
muuten hyvä pää. Hyvä ylälinja ja runko ja takaosa. Hyvä väri. Liikkuu edestä leveästi ja läysästi,
hyvin sivulta katsoen. Hyvä karvanlaatu.
Riccarron Pink Panther 25406/06 NUO ERI2
Erinomaista tyyppiä oleva, edestä valitettavan löysä vahva uros. Voimakas uroksen pää. Erinomainen
runko, ylälinja ja häntä. Hyvä karvanlaatu. Hyvät sivuliikkeet. Valkoista olisi saanut olla enemmän
käpälissä.
Riccarron Pinocchio 25404/06 NUO ERI1 PU2 VASERT CACIB
Erinomaista tyyppiä oleva, todella vahvaluustoinen ja –runkoinen, sopivankokoinen uros. Kovin vielä
voimakas otsa, kuitenkin hyvä ilme. Kaunis ylälinja, liikkeessä hieman liian ylhäällä kannettu häntä.
Niukat etu- ja hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja väri muuten mutta tassuissa saisi olla valkoista.
Liikkuu edestä hieman leveästi!
Riccarron Pluto 25405/06 NUO EH4
Keskikokoa pienempi, vahvarunkoinen, hyväilmeinen uros. Erinomainen rungonmalli. Hieman niukat
etu- ja hyvät takakulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu edestä leveästi ja löysästi, muuten hyvin.
Etukäpälissä saisi olla valkoista. Saa vielä kasvaa.
Tempting Amber’s Actual Prince 52081/05 NUO EH
Todella löysästi ja leveästi edestä liikkuva, erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä uroksen
pää. Hyvä rungon malli. Hieman liian laskeva lantio. Hyvä karvanlaatu ja väri. Toivottavasti liikunta
tiivistyy.

Alpweiden No Matter What 35674/02 AVO H
Hyväntyyppinen, takaa todella ahtaasti liikkuva, edestä löysä uros. Voimakas uroksen pää. Hieman
vaaleat silmät. Aavistuksen liian laskeva lantio. Kinnerkulma saisi olla parempi ja takapotku
voimakkaampi. Karva ei parhaassa kunnossa. Hyvä luonne.
Alpweiden On The Top 31387/03 AVO H
Vahvarunkoinen, hieman suuri- ja vaaleasilmäinen herra. Voimakas kallo-osa. Löysät kyynärpäät ja
kapea eturinta. Riittävät takakulmaukset. Voimakkaasti lainehtiva karva. Väri ok. Miellyttävä luonne.
Liikkuu takaa hieman voimattomasti.
Alpweiden That’s It 50189/04 AVO EH
Keskikokoa pienempi, erittäin hyväntyyppinen, kovin pyöreäsilmäinen uros. Hieman löysät kyynärpäät
ja lyhyt olkavarsi. Riittävät takakulmaukset. Miellyttävä luonne. Hyvä väri, paitsi toisessa
etukäpälässäkin saisi olla valkoista. Hyvä karvanlaatu mutta voimakas karvanlähtö.
Goldbear’s Patriot 40651/04 AVO ERI1
Erinomaista tyyppiä oleva, hyvänkokoinen, vahvapäinen uros. Hieman liian voimakas otsa. Rintakehä
voisi olla hieman voimakkaampi. Lyhyehkö olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu ok. Hyvä väri.
Huuko 37276/01 AVO ERI3
Vahvarunkoinen ja –luustoinen, erittäin hyväntyyppinen ja sivulta katsoen hyvin liikkuva uros. Hyvä
pää, kaula ja ylälinja. hieman löysät kyynärpäät. Raajoissa voisi olla valkoista enemmän. Hyvä
karvanlaatu, mutta ei parhaassa kunnossa. Saisi liikkua hieman paremmalla takapotkulla.
Janipan Xseri 17731/03 AVO ERI2
Erittäin hyväntyyppinen, häntänsä hieman liian pystyssä kantava, hyvänkokoinen uros. Hyvä ilme.
Erinomainen ylälinja. lyhyehkö ja pysty olkavarsi. Riittävät takakulmaukset. Hyvä karvanlaatu, mutta
ei täydessä karvassa.
Riccarron Nano Nano 49099/05 AVO EH4
Keskikokoa pienempi, hyvin liikkuva, vahvarunkoinen ja –päinen herra, joka voisi olla hieman
raajakkaampi. Hyvä karvanlaatu. Miellyttävä käytös. Saisi olla hieman kookkaampi. Hyvä väri.
Tepantorpan Jules Werner 15566/04 AVO EH
Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen uros. Kovin pyöreät suuret silmät. Hyvä ylälinja ja häntä. Niukat
etu-, hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta katsoen, hieman löysästi edestä. Hyvä väri ja
karvanlaatu, mutta hieman lyhyessä karvassa.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI
Hyvin vahvarunkoinen, hyvin sekä edestä että takaa liikkuva uros. Vahva uroksen pää. Hyvä ylälinja ja
häntä ja väri. Oikea karvanlaatu, joka hyvässä kunnossa. Miellyttävä käytös.
Bernerdalens Quattro 12601/04 VAL ERI2 PU3
Aavistuksen lanneosaltaan pitkä, hyvin liikkuva erinomaista tyyppiä oleva hyvänkokoinen uros.
Riittävät etu, erinomaiset takakulmaukset. Hyvä runko ja häntä, väri ja karvanlaatu.
Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI
Todella hyvin liikkuva, tiivis, hyväntyyppinen uros, joka voisi olla isompi. Hieman lyhyt, pysty
olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja väri.
Lapinlauhan Henkka 41522/03 VAL EH
Hyvin iloinen herra. Hyvä pää. Kovin löysät kyynärpäät ja lyhyt olkavarsi. Hyvä kaula. Hieman
pehmyt selkä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä väritys ja karvanlaatu, mutta ei täydessä turkissa.
Maroussia Othello-Octave 25348/00 VAL EH
Takaa todella ahtaasti ja edestä leveästi ja löysästi liikkuva uros. Hyvä pää. Hieman lyhyt kaula ja
pehmyt selkä. Kantaa mielellään häntäänsä liian ylhäällä. Hyvä luonne ja väri.
Maroussia Sidney 33925/01 VAL ERI4
Voimakas, erittäin hyväntyyppinen uros. Hyvä pää ja korvat. Oikea ylälinja ja hyvä häntä. Liikkuu
muuten erittäin hyvin, mutta takapotku saisi olla parempi. Hyvä karva ja värimerkit.
Rajaköörin Extemporekku 44314/04 VAL ERI
Häntäänsä hieman liian pystyssä liikkeessä kantava hyväpäinen ja –runkoinen uros. Hyvä kaula ja
ylälinja. riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja väri. Hyvä luonne.
Riccarron Frog Prince 26661/01 VAL ERI3
Edestä todella löysästi liikkuva, erinomaista tyyppiä oleva hyvänkokoinen uros. Hyvä pää ja ilme.
Hieman niukat etu- ja erinomaiset takakulmaukset ja runko. Hyvä kaula ja ylälinja. hännänpää saisi
olla valkoinen.
Ridon Hennet Ambassador EST-02567/04 VAL ERI
Kevyesti liikkuva, hieman kevytrunkoinen, hyväntyyppinen uros. Hyvä pää ja ilme. Lyhyt pysty
olkavarsi. Hieman liian laskeva lantio. Riittävät takakulmaukset. Hyvä väri ja karvanlaatu. Miellyttävä
luonne.

Stenhöjdens Calippo 44141/04 VAL ERI2 PU4
Takaa hieman ahtaasti liikkuva, erinomaista tyyppiä oleva hyvänkokoinen uros. Hyvä pää. Lyhyehkö
olkavarsi ja hieman löysät kyynärpäät. Hyvä sivuliike. Hyvä väri ja karva.
Zweierteam Cereus 16381/99 VET ERI1 VSP-VET
Erinomaista tyyppiä oleva ja hyvin liikkuva uros. Hyvä pää ja ilme. Rintamerkit saisivat olla
paremmat, muuten hyvä väri. Karva ei parhaassa kunnossa. Erinomainen veteraaniuros.
Alpweiden After Me Please 10325/07 JUN EH4
Erittäin hyväntyyppinen, kokoonsa nähden hieman kevytluustoinen, hieman laskevalantioinen tyttö.
Lyhyt, pysty olkavarsi. Liikkuu hieman löysästi, leveästi edestä. Oikea rungon malli, mutta saa vielä
täyttyä. Hyvä väri ja karvanlaatu. Miellyttävä luonne.
Catinca’s Angelica 52522/06 JUN EH
Erittäin hyväntyyppinen, edestä ja takaa liian niukasti kulmautunut narttu. Kovin löysät kyynärpäät.
Otsapengertä saisi olla hieman enemmän. Hyvä väri ja karvanlaatu. Miellyttävä käytös. Tarvitsee
aikaa.
Dacosen Bettina 34117/06 JUN EH3
Kookas, kokoonsa nähden riittäväluustoinen tyttö. Hyvä pää. Kovin löysät kyynärpäät. Liikkuu edestä
leveästi ja löysästi, takaa ahtaasti. Valkoista saisi olla enemmän, muuten hyvä väri ja karva. Hyvä
luonne.
Janipan Karmen 46361/06 JUN EH
Erittäin hyväntyyppinen, vielä kovin kevytrunkoinen ja kapeakalloinen tyttö. Niukat etu-, hyvät
takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta katsoen, vielä löysästi edestä. Erinomainen karvanlaatu, mutta ei
täydessä turkissa. Tarvitsee vain aikaa.
Janipan Luna 49944/06 JUN ERI1
Erittäin hyväntyyppinen, hieman epäluuloisesti esiintyvä. Kapea kallo. Hyvä runko ja ylälinja ja
raajaluusto. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin. Hyvä väri ja
karva.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 JUN EH2
Kookas, edestä kovin leveästi ja löysästi liikkuva tyttö. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Liian kapea
kallo ja voimakas otsapenger. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Oikea karvanlaatu ja väri. Liikkuu vielä
löysästi.
Bendoran Adele 28344/06 NUO ERI2 VASERT
Voimakas, erittäin hyväntyyppinen narttu. Hyvä pää. Riittävästi kulmautunut etu- ja hyvin
kulmautuneet takaraajat. Erinomainen runko. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Liikkuu hieman löysästi,
muuten hyvin.
Janipan Hera 52979/05 NUO EH4
Kookas tyttö, joka voisi olla narttumaisempi. Kokonaisuutena hieman kapea pää. Kovin niukat etu- ja
riittävät takakulmaukset. Lyhyt lantio. Hyvä karvanlaatu, mutta ei täydessä turkissa. Väritys ok. Hyvä
luonne.
Maroussia Enya-Edelina 10620/06 NUO EH3
Aivan liian lihavassa kunnossa esitetty, hyvin feminiininen tyttö. Hyvä pää ja ilme. Hieman niukat etuja erinomaiset takakulmaukset. Hyvä ylälinja ja häntä. Liikkuu ok, vaikka lihavuus hieman häiritsee.
Pieni laihdutuskuuri olisi paikallaan.
Zweierteam Lunaria 22386/06 NUO ERI1 SERT
Erinomaista tyyppiä oleva, hyvärunkoinen ja –luustoinen tyttö. Hyvä ilme. Riittävät etu-, erinomaiset
takakulmaukset. Kaunis väri ja hyvä karva. Liikkuu hyvin. Saa vielä kasvaa.
Alpweiden Just Beautiful 31887/01 AVO H
Kookas, hieman kapeapäinen, takaa todella ahtaasti liikkuva tyttö. Hyvä ylälinja ja häntä. Riittävät etuja erinomaiset takakulmaukset. Hyvä väri. Saisi olla tiiviimpi kokonaisuus.
Bianco-Neri Afterglow 47612/05 AVO H
Pienehkö, aavistuksen matalarajaisen vaikutuksen tekevä, vahvarunkoinen, hyväpäinen tyttö. Hieman
pehmyt selkä. Niukat etu-, hyvät takakulmaukset. Nokiset värimerkit. Aavistuksen pehmyt karva.
Miellyttävä luonne, mutta väistelee hieman tuomaria.
Dacosen Aleksandra 20114/05 AVO EH2
Erittäin hyväntyyppinen, voimakas, kookas narttu. Erinomainen runko. Hieman niukat etu-, hyvät
takakulmaukset. Väri ok. Ei oikein tänään viihdy kehässä.
Goldbear’s Primrose 40653/04 AVO H
Todella lihavassa kunnossa esitetty, vahva narttu. Miellyttävä ilme. Kovin niukat etukulmaukset ja
löysät kyynärpäät. Erinomaiset takakulmaukset ja häntä. Hyvät värimerkit. Liikkuu leveästi ja löysästi
edestä johtuen lihavuudesta. Hyvä karva ja väri. Toivoisin näkeväni tämän kauniin nartun hyvässä
kunnossa.

Janipan First-Lady 36668/05 AVO EH
Pienehkö, erittäin hyväntyyppinen, hieman tänään ujosti esiintyvä tyttö. Erinomaiset raajat ja hyvä
runko. Kaunis väri. Epäluuloisuus vaikuttaa palkintosijaan. Liikkuu hyvin.
Lapinlauhan Justiina 10057/05 AVO EH3
Kookas, edestä kovin löysä, hieman kapeapäinen tyttö. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Hieman
niukat rintamerkit. Liikkuu ok sivulta katsoen ja leveästi edestä. Hyvä karvanlaatu.
Lapinlauhan Kassi-Alma 44662/05 AVO H
Tänään bikineissä esiettty, kookas, hieman kevytrunkoinen tyttö. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja
ylälinja. kovin niukat etukulmaukset, lyhyt, pysty olkavarsi. Hieman niukka polvikulma. Oikea
karvanlaatu, mutta ei alkuunkaan kunnossa. Miellyttävä käytös.
Lapinlauhan Kesä-Heinä 44665/05 AVO H
Edestä todella löysästi ja leveästi liikkuva, erittäin hyväntyyppinen, voimakasrunkoinen narttu.
Voimakas kallo-osa. Kuono voisi olla pidempi. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Erinomaiset värimerkit.
Liikkuu takaa maa-ahtaasti. Yelinen löysyys vaikuttaa palkintosijaan.
Lumumba Amelia 46790/05 AVO H
Hieman ujsoti käyttäytyvä, kovin kuperakalloinen tyttö. Hieman liikaa huulia. Lyhyt, pysty olkavarsi ja
löysät kyynärpäät. Riittävät takakulmaukset ja hyvä häntä. Oikea karvanlaatu, mutta tänään bikineissä.
Hyvä väri. Liikkuu hieman maa-ahtaasti takaa.
Maroussia Adelheid 19388/04 AVO ERI1
Erittäin hyväntyyppinen, vahvarunkoinen, hieman edestä löysästi liikkuva tyttö. Suuret, pyöreät ja
hieman vaaleat silmät, muuten hyvä pää ja ilme. Hyvä ylälinja ja häntä ja takakulmaukset. Etutassuissa
saisi olla valkoista, muuten hyvä väri. Saisi liikkua reippaammin.
Ragdoll’s Aquamarine 47432/04 AVO EH4
Kookas, hieman kevytrunkoinen, edestä ja takaa niukasti kulmautunut tyttö. Hieman kevyt pää kokoon
nähden. Hyvä karvanlaatu, mutta ei täydessä karvassa. Liikkuu edestä löysästi. Luonne ok.
Ragdoll’s Attractive 47437/04 AVO H
Hyväntyyppinen, takaa kovin maa-ahtaasti ja edestä löysästi liikkuva narttu. Hyvä runko. Sekä etu- että
takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Hieman lyhyt lantio. Kovin lyhyessä turkissa. Niukat
värimerkit päässä. Hyvä luonne.
Riccarron Noa Noa 49102/05 AVO H
Kookas, erittäin hyväntyyppinen, vahvaluustoinen ja –runkoinen tyttö. Hyvä kaula ja ylälinja. hieman
kokonaisuudessaan kapea pää. Sekapurenta. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä
luonne.
Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 VAL EH
Pieni, hyvin vankkarunkoinen ja hieman matalaraajaisen vaikutelman tekevä edestä leveä tyttö. Hyvä
pää. Kovin löysäst kyynärpäät. Hieman pehmyt selkä. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu levesäti edestä
ja maa-ahtaasti takaa. Hyvä väri ja karvanlaatu.
Funatic Versace 32300/04 VAL ERI
Erinomaista tyyppiä oleva, kovin voimakkaasti kihartuvalla turkjlla varustettu, hieman suurisilmäinen
tyttö. Hyvä runko ja ylälinja. voimakkaat takakulmaukset, riittävät etukulmaukset. Aavistuksen pitkä
lanneosa. Liikkuu ok. Hyvä väri.
Goldbear’s Papaya 40652/04 VAL ERI1 PN3 CACIB
Voimakas, erinomaista tyyppiä oleva, edestä leveästi, takaa hieman ahtaasti liikkuva tyttö. Voimakas
nartun pää. Hyvä kaula, ylälinja ja runko. Kauniisti kannettu häntä. Hyvä karva, väritys ok.
Maroussia Zacher 16640/04 VAL ERI2 PN4 VACACIB
Voimakas, erinomaista tyyppiä oleva kookas narttu. Kaunsi ylälinja, hyvä häntä. Erinomainen runko.
Riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset. Hyvä väri ja karvanlaatu. Liikkuu hieman maa-ahtaasti takaa.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL EH
Bikineissä esitetty, hieman leveästi ja lyhyellä askeleella takaa liikkuva narttu. Kokonaisuudessa
hieman kapea pää. Hieman lyhyt lantio. Väri ok.
Riccarron Hoccus Poccus 40909/02 VAL EH
Erittäin hyväntyyppinen. Kovin alas kiinnittyneet korvat. Kallo voisi olla hieman kuperampi. Hyvä
kaula ja ylälinja. hieman niukat etu- ja riittävät takakulmaukset. Hyvä väri. Karva ok.
Riccarron Kiss Kiss 43424/03 VAL ERI
Kookas, erittäin hyväntyyppinen, voimakaspäinen, vahvaluustoinen tyttö. Hieman löysät kyynärpäät ja
hyvät takakulmukset ja häntä. Hieman niukat rintamerkit ja valkoinen nousee toisen korvan taakse.
Hyvä karvanlaatu. Liikkuu edestä hieman löysästi.

Riccarron La Fayette 19280/04 VAL ERI3
Erinomaista tyyppiä oleva, hyvin vahvarunkoinen, vahvaluustoinen narttu. Suuret silmät, muuten´hyvä
pää. Niukat etu-, erinomaiset takakulmaukset. Hyvä kaula ja ylälinja. kääntää häntäänsä hieman liian
kipparalle liikkeessä, mutta ei yli selkälinjan. Hyvä väri ja karva.
Riccarron Madam Tosca 25734/04 VAL ERI4
Erinomaista tyyppiä oleva, aavistuksen ujosti esiintyvä, hyvärunkoinen ja –luustoinen tyttö. Hyvä pää
ja ilme. Kaunis ylälinja ja hyvä häntä. Liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin. Kaunis väri.
Hyvä karva.
Rajköörin Aitonainen 34823/98 VET ERI2 PN2
Erinomaista tyyppiä oleva ja hyvin liikkuva hyvärunkoinen tyttö. Hieman suuret silmät. Hieman niukat
etu- ja takakulmaukset, mutta käyttää raajojaan hyvin. Kaunis ylälinja. hyvä karva ja väri.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 PN1 VSP ROP-VET
Kevyesti liikkuva, erinomaista tyyppiä oleva hieman kevytkuonoinen tyttö. Kaunis ylälinja ja hyvä
takaosa. Värimerkit päässä ja rinnassa saisi olla paremmat. Hyvä karva.

