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Edi 33761/07 JUN H
11kk vanha hyväkokoinen junnu uros. Hyväilmeinen uroksen pää, kauniit tummat silmät, hyvä
huulipigmentti mutta suupigmentti voisi olla parempi. Lyhyt kaula, tasainen selkä, luisu lantio, hyvä
runko, riittävästi kulmautuneet hyvä luustoiset raajat. Liikkuu takaraajat rungon alla. Hyvä karva ja
väri. Tarvitsee kehätottumusta, esitetään hyvin, mukava luonne.
Jolidan Allergo 22286/07 JUN EH1
14kk vanha, hyvä kokoinen oikeat mittasuhteet omaava uros, oikean muotoinen pää, hyvä purenta
kauniit silmät, hyvät korvat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä runko mutta rintekehän tulee täyttyä ala-
osasta tukeakseen kyynärpäitä samoin eturinnan. Hyvä luusto, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu
erinomaisella askelmitalla kovin löysästi edestä, mukava luonne, hyvä karva ja värimerkit.
Dacosen Boogieman 34114/06 NUO ERI2
23kk vanha hyvä kokoinen tyylikäs tasapainoisesti rakentunut uros,erinom pää, purenta, silmät,
korvat. Kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko. Rintakehän tulee täyttyä alaosastaan tukeakseen
kyynärpäitä. Kauniisti kulmautuneet raajat, vahva luusto. Liikkuu erinom askelmitalla mutta löysästi
edestä. Hyvä karva ja värimerkit. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Janipan Kaamos 46355/06 NUO H
20kk vanha tänään hieman varautunut. Erinomainen uroksen pää, erinomainen purenta, kauniit
silmät, hyvät korvat, lyhyt kaula, hyvä selkä, riittävä runko, rintakehä alaosastaan sekä eturinta
saisivat olla täyteläisemmät tukeakseen kyynärpäitä. Seisoo ranskalaisittain. Hyvä luusto
tasapainoisesti kulmautunut liikkuu hyvällä askelmitalla mutta löysästi edestä. Hyvä karva, kantaa
häntänsä turhan kork liikkeessä.
Ragdoll’s Blue-Chip 48886/06 NUO ERI 3
19kk vanha keskikokoinen tasapainoiseti rakentunut, oikean muot pää, hyvät silmät, korvat ja
purenta. Hyvä kaula selkälinja ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu
erinomaisella askelmitalla ryhdikkäästi. Kaunis karva ja värimerkit. Esiintyy ja esitetään edukseen.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 NUO ERI1 PU3 VASERT
21kk vanha hyvänkokoinen ja rakenteinen uros, erinomainen uroksen pää, kauniit tummat silmät,
hyvä korvat ja purenta, erinomainen kaula ja ylälinja. hyvä runko, kauniisti kulmautunut
vahvaluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla kaunis karva. Erinomainen luonne. Lupaava.
Black Indira’s Ladykiller 40583/01 AVO EH3
6 vuotias, hyvä sukupuolileima, aavistuksen matalaraajainen uros, vahva uroksen pää, hyvä purenta,
tummat silmät, hyvät korvat, hyvä kaula ja selkä, tilava runko, hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla löysästi edestä,  tasapainoisesti kulmautunut, turhan kihara karva joka kuiva laadultaan.
Erinomainen häntä, hyvä luonne. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti.
Janipan Gorgo 42592/05 AVO H
3 vuotias keskikokoinen oikeat mittasuhteet omaava uros, jolle toivoisin kauttaaltaan enemmän
vahvuutta päähän, hyvä purenta, silmät, korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, luisu lantio. Korkea hännän
kiinnitys. Riittävä luusto. Eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Liikkeet ok mutta valitettavasti kantaa
häntäänsä liian korkealla. Kaunis karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Janipan Hercules 52978/05 AVO H
2,5 vuotias erinomaisen kokoinen oikeat mittasuhteet omaava uros, erinomainen uroksen pää, kauniit
silmät ja korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja, vahva luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat,
liikkuu ahtaasti takaa ja löysästi edestä, kantaa häntänsä kork liikkeessä, kehäkäytöstä tulee
harjoitella, hyvä karva.
Janipan Xson 17730/03 AVO ERI1 PU2 SERT
5-vuotias erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat omaava uros. Kaunis vahva pää, hyvä purenta,
keskiruskeat silmät. Hyvät korvat, upea kaula ja ylälinja, upea runko. Kauniisti kulmautuneet
tasapainoiset raajat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla mennen tullen. Kaunis karva. Esiintyy ja
esitetään mallikkaasti.
Riccarron Pink Panther 25406/06 AVO ERI2 PU4
2 vuotias upea kokonaisuus. Erinomainen pää, hyvä purenta, suupigmentti voisi olla parempi, upea
runko, hyvä eturinta voimakas luusto, ihanat kulmaukset. Erinomainen karva, liikkuu hyvällä
askelpituudella. Miellyttävä luonne.



Tempting Amber’s Actual Prince 52081/05 AVO EVA
2,5 vuotias erinomaista kokoa edustava uros, erinomainen pää, purenta ja korvat, kaunis kaula ja
ylälinja. Hyvä runko, erinomaisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Liikkuu löysästi edestä,
valitettavasti tänään aristaa vasenta takajalkaa, jonka vuoksi muuten erinomaisella koiralle EVA.
Kaunis karva.
Dacosen Alessandro 20116/05 VAL ERI1 PU1 VSP
3v. erinomainen rotunsa edustaja, jolla erinomaiset rodulle kuuluvat yksityiskohdat. Uros miellyttää
silmää niin liikkeessä kuin seistessä. Ehdottomasti valionarvoinen.
Lapinlauhan Gösta 27518/03 VAL HYL
Erinomaisen kokoinen oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvä pää, purenta, kaunis kaula ja ylälinja.
liikkuu hyvällä askelmitalla, muilta osin en voinut tutkia koiraa, koska murisi mikä ei kuulu rodulle
missään tapauksessa sen vuoksi 0.
Alpweiden Öhm I’m Jackpot 28227/07 JUN EH1
1 vuotias keskikokoinen hyvät mittasuhteet ja ääriviivat,  hyvä purenta, kauniit silmät, hyvät korvat
suippo kuono jonka tulisi olla kaut täytel. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Kauniit kulm. hyvä
luusto. Liikkuu erinomaisella askelmitalla edestä ja takaa. Kantaa häntänsä oik liikkeessä. Upea
turkki. Lupaava.
Alpweiden Ömeising 28229/07 JUN EH2
1v hyvä kokoinen oik ääriviivat omaava, hyvä purenta, silmät ja korvat, kevyt kuono-osa. Hyvä kaula,
vielä pehmeyttä selässä ? lantio erinom runko hyvä luusto. Toivoisin paremman polvikulmauksen.
Liikkuu leveästi edestä ja takatyöntö voisi olla voimakk hyvä karva ja väritys. Esiintyy ja esitetään
hyvin. Mukava luonne.
Jolidan Amorette 22284/07 JUN H
14kk hyvä kokoinen narttu, hyvä purenta silmät ja korvat kuono-osa tulisi olla täyteläisempi silmien
alta, lyhyt kaula, tasainen selkä, hieman luisu lantio. Rintakehän tulisi olla täytel alaosastaan
tukekseen kyynärpäitä. Riittävät kulmaukset liikkuu kovin tehottomasti ja vaappuen takaa hyvin
löysästi edestä. Karvanvaihto. Miellyttävä luonne. Esiintyy esitetään hyvin.
Alpweiden Just Beautiful 31887/01 AVO EH
6,5 v oikean kokoinen hyvät ääriviivat, hyvä purenta,  keskiruskeat silmät, hyvät korvat, toivoisin
täyteläisemmän kuono-osan silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja sekä runko, erinom kulm takaosa,
hieman suora olkavarsi. Keskivahva luusto. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hieman löysästi edestä
erinomainen karvanlaatu. Miellyttävä luonne. Esitetään hyvin. Lyhyt häntä.
Dacosen Aleksandra 20114/05 AVO ERI1 PN2 SERT MVA
3v erittäin kauniit ääriviivat om narttu. Hyvä koko ja sukupuolileima. Hyvä pää purenta ja silmät.
Erinomainen kaula ja ylälinja sekä runko ja raajaluusto sekä kulmaukset. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla kantaa häntänsä liikkeessä mallikkaasti. Kuiva karva. Miellyttävä käytös.
Janipan Bea 39261/04 AVO ERI2 PN3 VASERT
4v kauniit ääriviivat omaava narttu erinom pa, hyvä purenta  korvat silmät, kaunis kaula ja ylälinja,
hyvä runko,  tasap kulm raajat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla mennen tullen. Kantaa häntäänsä
liikkeessä mallikkaasti. Erinomainen karva.
Janipan First Lady 36668/05 AVO H
3 vuotias pienikok kovin pentumainen narttu tähän luokkaan, hyvä purenta, tummat silmät,
erinomainen kaula ja ylälinja sekä runko, kauniisti kulmautuneet raajat, kokoon nähden riittävä
raajaluusto. Liikkuu erinomaisesti mennen tullen. Palkintosijaa määrää koiran koko karvanvaihto.
Janipan Xena 17734/03 AVO ERI3
5v hyvä kokoinen kauniit ääriviivat hyvä purenta korvat ja silmät otsapenger voisi olla merkitympi ja
kuono-osa täytel. Hyvä kaula, ylälinja, runko ja luusto. Tasapainoisesti kulm liikkuu erinom mennen
tullen erinomainen häntä kaunis karva miellyttävä luonne.
Lapinlauhan Justiina 10057/05
3 v hyvä kokoinen, tänään hieman tuhdissa kunnossa, hyvä nartun pää, tummat silmät, hyvä purenta,
keskipitkä kaula, tasainen ylälinja, keskivahva luusto, liikkuu hyvällä askelmitalla, selkä rullaa,
erinomainen häntä, hyvä karvanlaatu, miellyttävä luonne.
Ragdoll’s Aquamarine 47432/04 AVO EH
3,5 v kauniit ääriviivat omaava narttu tänään antaa kauttaaltaan kovin kapealinjaisen vaikutelman
karvanvaihdon vuoksi. Hyvä purenta silmät ja korvat, kaunis kaula, tasainen ylälinja. riittävä runko,
kauniisti kulmautuneet raajat, erinomaisen tehokkaat liikkeet. Hyvä väritys. Miellyttävä luonne.
Rajköörin Douhustiina 31783/02 AVO ERI4
Vahva hyväkokoinen narttu, hyvä sukupuolileima, tasapurenta, hyvät silmät, korvat, keskipitkä kaula,
tasalinjainen selkälinja. Tilava runko, joka voisi olla tiiviimpi. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä
luusto, aavistus löysyyttä välikämmenissä. Hyvä karva ja väritys. Miellyttävä luonne.



Goldbear’s Papaya 40652/04 VAL ERI1 PN1 ROP RYP3
Lähes 4 v erinomaiset mittasuhtet sekä vahvuuden ja koon omaava narttu, kaunis nartun pää, jossa
erinomaisen rotutyypin yksityiskohdat. Ihana runko, luusto, kulm ja karva. Liikkuu erinomaisesti
mennen tullen ja kantaa häntänsä erinomaisesti. Miellyttävä luonne. Esitetään hyvin.
Rajaköörin Aitonainen 34823/98 VET ERI1 PN4 ROP-VET BIS-VET3
Lähes 10v upeassa kunnossa esitetty vet narttu, hyvä pää, silmät, korvat, erinomainen kaula, ylälinja
runko ja luusto. Liikkuu vielä kuin nuoret tytöt. Onnittelut omistajalle upeasta nartusta.


