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Alpweiden Änd Me Too 10323/07 JUN H
Vielä kovin kevytrakenteinen uros. Pehmeäpiirteinen pää, jossa saisi olla urosmaisempi leima.
Lyhyehkö kaula. Rintakehän tulee kehittyä kauttaaltaan, erityisesti eturinnan. Oikeat rungon
mittasuhteet. Raajaluusto saisi olla vankempi. Niukat etu-, erinomaiset takakulmaukset. Hieman
jyrkkä lantio. Häntä nousee liikkeessä. Etuliikkeet kovin holtittomat. Sopiva askelpituus. Hyvälaatuinen
karva. Oikea väritys. Vauhdikas luonne. 
Amandelman Buster 28659/07 JUN ERI1 PU2 SERT
Ihanan muhkea, lupaava uros. Kaunispiirteinen liioittelematon pää. Kaunis ylälinja. Tasapainoisesti
kulmautuneet vahvat raajat. Ikäisekseen hyvä rintakehä. Erinomainen liikkuja. Erinomainen karva,
väri. Hyvin lupaava. 
Edi 33761/07 JUN EH3
Erittäin hyväntyyppinen. Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva uros. Kaunisilmeinen, riittävän voimakas
pää. Rintakehän tulee kehittyä kauttaaltaan. Sopiva raajaluusto. Luisu lantio, häntä nousee liikkeessä.
Tässä vaiheessa kihartuva karva. Kauniit selvärajaiset värit. Hyvä askelpituus. Etuliikkeiden tulee
vakiintua.
Life Spring’s Manpower 24950/07 JUN EH2
Riittävän kokoinen. Voimakkuudeltaan erinomainen, tasapainoisesti rakentunut uros. Kaunispiirteinen
lupaava pää. Erinomainen ylälinja. Sopiva rintakehän voimakkuus. Vahvat riittävästi kulmautuneet
raajat. Lupaava karva, puhuttelevan kaunis väritys. Saisi olla luonteeltaan itsevarmempi.
Alpweiden Zero Point 35312/06 NUO H
Hyvän tyyppinen, mittasuht. hyvä uros. Sop. voimakas kallo-osa, hieman pitkä kuono, kauniit tummat
silmät. Riit.voim.raajaluusto, riit. kulmaukset. Rintakehän, erityisesti eturinnan tulee kehittyä. Hyvä
selkäosa, lyhyt lantio ja häntä nousee liikkeessä. Hyvä askelpituus, etu- ja takaliik. tulee jäntevöityä.
Hyvä karva, kaunis väri, mukava luonne. 
Alpweiden Zero Tolerance 35313/06 NUO H
Hieman matalaraaj.vaik. antava nuori uros, jonka tulee vielä kehittyä kauttaaltaan. Hyvä pään
sivuprofiili, kuonon tulee voimistua, hyvä selkä, rintakehän tulee voim.kauttaaltaan. Niukat etu- ja
erinom.takakulm. Raajaluusto saisi olla voimakkaampi. Häntä nousee liikkeessä. Hyvä askelpituus,
vielä eritt.huolimattomat etuliikkeet, hyvä karva ja väri. Miellyttävä luonne. 
Alpweiden Zuper Star 35315/06 NUO EH1
Pitkärunkoinen keskivahva uros jolla kokonaisuuteen sopiva hyvin kaunispiirteinen ja oik. linjainen
pää, ihastuttava ilme, hyvä ylälinja, riittävä raajaluusto, tasap. kulmaukset. Hyvä rintakehän pituus,
eturintaa saisi olla enemmän, erinom.liikkuja, hyvä karvan laatu ja kaunis väritys.
Ragdolls Backwoodsman 48884/06 NUO H
Riittävän voimakas mittasuht. hyvä uros. Oikeat pään linjat, kuono-osa saisi olla vankempi, hyvä
kaula ja ylälinja. Rintakehän tulee voimistua kauttaaltaan, riitt. raajaluusto, hyvä askelpituus,
huolimattomat etuliikkeet, seistessä ulospäin kiertyvät etukäpälät, takana kinnerahtautta, hyvä karvan
laatu, hyvät värimerkit, ystävällinen miell.luonne.  
Ragdolls Blue-Chip 48886/06 NUO EH2
Hyvät mittasuht. omaava keskivahva uros, jolla urosmainen pehmeäpiirteinen pää, ihastuttava ilme,
erinom. ylälinja, riittävä rintakehän voimakkuus ja raajaluusto. Tasap. kulmaukset, hyvä askelpituus ja
erinom. takatyöntö, etuliikkeessä löysyyttä. Hyvän laatuinen hieman niukka karva, kauniit
selvärajaiset värit ja miell. luonne.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 NUO EH3
Keskikokoa pienempi, voimakas, erinom. mittasuht. omaava uros, erinom. uroksen pää, kaunis ilme,
vahva kaula, voimakas rintakehä, sopiva raajaluusto, hyvä asentoiset raajat, liikkuu hyvällä
askelpituudella, häntä nousee liikkeessä, saisi olla tiiviimmässä kunnossa, hyvä karva, kauniit värit.
Alpweiden No Matter What 35674/02 AVO ERI4
Riittävän kokoinen, sopivan voimakas, hyvin urosmainen, kaunislinjainen liioittelematon uroksen pää,
lyhyehkö kaula, riitt. kulmaukset, vahva raajaluusto, hyvä rintakehän voimakkuus, häntä nousee
liikkeessä, muhkea karva, erinom. askelpituus, miellyttävä ystävällinen luonne.
Alpweiden On The Top 31387/03 AVO ERI
Hyvät mittasuhteet omaava, hyvin urosmainen, vahva uroksen pää jossa hyvät linjat, silmät voisivat
olla tummemmat. Hyvä selkäosa, sopiva rintakehän voimakkuus, riitt.raajaluusto, hyvä askelpituus,
erinom. karva ja väri. Miellyttävä luonne.



Alpweiden Well Well Well 32708/05 AVO EH
Pienikokoinen keskivahva uros, jolla hyvät mittasuhteet, oikeapiirteinen riitt. voim. uroksen pää, hyvä
kaula, kokoon nähden riitt. rintakehä, riitt. etu- ja takakulm. Häntä nousee liikkessä, hyvä karva ja väri.
Miellyttävä luonne. Hyvä askelpituus.
Beneco’s Benjamin 20924/05 AVO H
Kooltaan ja voimakkuudeltaan vahva uros, jolla hyvin voim. urosmainen pää. Hyvin vahva kaula, hyvä
selkäosa, lyhyt lantio ja häntä nousee häiriten ylälinjaa, vahva raajaluusto, hyvä rintakehän syvyys,
puutteellinen eturinta, juuri riitt. kulmaukset, riitt. askelpituus, holtittomuutta etuliikkeissä ja takaosan
tulisi olla voimakkaampi, muhkea karva ja selkeät värit.
Dacosen Boogieman 34114/06 AVO EH
Hyvin linjakas sopusuht. mittasuht. erinom. uros, kaunispiirteinen liioittelematon uroksen pää, hyvä
kaula, riitt. raajaluusto, rintakehä, eritt. eturinta saa vielä voimistua, hieman luisu lantio, liikkuu aivan
erinom. askelpituudella ja takatyönnöllä, etuliikkeet holtittomat, hyvä karva, kaunis väri, erinom.
esitetty, miellyttävä luonne.
Janipan Xseri 17731/03 AVO ERI
Ihanan voimakas, mittasuht. erinom. uros, vahva uroksen pää. Silmät voisivat olla tummemmat,
kaunis ylälinja, leveä rintakehä, seisoo tanakasti raajoillaan, häntä nousee liikkeessä, sopiva
raajaluusto, hyvä liikkuja, erinom. karva ja väri, miellyttävä luonne.
Janipan Xson 17730/03 AVO ERI2
Voimakas keskikokoinen uros, jolla oik. mittasuht. Kauniit pään linjat, silmät voisivat olla tummemmat,
hyvä kaula ja ylälinja, sopiva rintakehän voimakkuus, niukat etu- ja erinom. takakulm. Häntä nousee
liikkeessä, erinom. askelpituus, etuliikkeessä löysyyttä, hyvä karva ja väri.
Riccarron Obi Van Kenobi 52416/05 AVO ERI3
Keskikokoinen, sopivan voimakas uros, kaunispiirteinen liioittelematon uroksen pää, voimakas kaula,
riittävä rintakehä jossa eturinnan tulisi olla selvempi, riitt. etu- ja hyvät takakulm. Liik. hyvällä
askelmitalla, etuliikkeessä vielä löysyyttä, häntä nousee liikkeessä, muhkea pehmeä karvapeite,
kauniit värit, ystävällinen luonne. 
Riccarron Pink Panther 25406/06 AVO ERI1 PU3 VASERT
Voimakkuudeltaan erinom. uros, hyvin urosmainen oik. linjainen pää, miellyttävä ilme, kaunis ylälinja,
hyvä rintakehän leveys, eturintaa saisi olla enemmän, vahva raajaluusto, liikkuu erinom.
askelpituudella. Etuliikkeessä löysyyttä, häntä nousee liikkeessä, muhkea karva ja hyvä väri.
Ystävällinen luonne. 
Riccarron Pluto 25405/06 AVO EH
Hyvät mittasuhteet omaava vahvarunkoinen uros, jonka pää voisi olla kuono-osaltaan voimakkaampi.
Oik. pään linjat, hyvä ylälinja, hyvä rintakehän leveys, eturintaa voisi olla enemmän, sopiva
raajaluusto, riittävät etu- ja hyvät takakulm. Erinom. askelpituus, etuliikkeessä löysyyttä, koira voisi
olla tiiviimmässä kunnossa. Muhkea karva, hyvä väri, miellyttävä luonne.
Riccarron Nano Nano 49099/05 VAL ERI2 PU4
Muhkea valiouros, jolla erinom. rungon mittasuhteet, hyvät pään linjat, hieman löysät huulet, kauniit
rungon ääriviivat, hyvä raajaluusto, erinom. karva ja väri, liikkuu näyttävästi. 
Riccarron Occo Puco 52417/05 VAL ERI1 PU1 VSP
Tasapainoisesti rakentunut sopusuht. valiouros, kaunispiirt. liioittelematon uroksen pää, hyvät rungon
ääriviivat, hyvä asentoiset vahvat raajat, liikkuu tehok. pitkin askelin, kauniit värit, hyvä karvan laatu,
puolustaa ansiokkaasti valion arvoa. 
Alpweiden All You Need 36098/07 JUN EH
Hyvin narttumainen. Hieman kevyt narttu. Feminiininen pää, jossa otsapenger voisi olla
korostuneempi ja kuonon tulee voimistua. Ikäisekseen riittävä rintakehä. Kokoon nähden sopiva
raajaluusto. Hieman pitkä lanneosa. Köyristää hieman lannetta liikkeessä. Hyvät taka-, riittävät
etukulmaukset. Riittävä askelpituus, joskin liikunnan tulee vakiintua. Hieman kihartuva karva. Kauniit
värimerkit. Iloinen luonne.
Alpweiden Äfter Me Please 10325/07 JUN EH
Mittasuhteiltaan hyvä. Hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu. Hyvin narttumainen pää, joka saa
vielä voimistua. Hieman pyöreät silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Hyvä ylälinja ja ikäisekseen
riittävä rintakehä. Raajaluusto voisi olla voimakkaampi. Hieman luisi lantio. Hyvä askelpituus.
Etuliikkeet vielä kovin huolimattomat. Hyvä karva, ok väritys. Miellyttävä luonne.
Alpweiden Ät Last Jackpot 10328/07 JUN EH
Vielä kauttaaltaan kapea ja kevyt narttu. Ryhdikäs olemus. Pehmeäpiirteinen, hyvin narttumainen
pää, joka saa vielä voimistua. Lupaava ylälinja. Rintakehän tulee kehittyä kauttaaltaan. Sopiva
raajaluusto. Hyvä askelpituus. Kesäisessä karvassa. Hyvä karvanlaatu. Selkeät värimerkit. Reipas
luonne.



Alpweiden Öhm I’m Jackpot 28227/07 JUN ERI3
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen, keskivahva narttu. Narttumainen vielä hieman kapea pää,
jossa otsapenger voisi olla merkitympi. Kauniit rungon ääriviivat. Vahvat hyväasentoiset raajat.
Lupaava liikunta. Muhkea karva, selväpiirteiset värimerkit. Tasapainoinen luonne.
Alpweiden Ömeising 28229/07 JUN ERI4
Keskivahva tyypiltään erinomainen narttu. Kaunispiirteinen ilmeikäs pää. Seistessä kauniit rungon
ääriviivat. Hyväasentoiset vahvat raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Etuliikkeissä vielä löysyyttä.
Lupaava, muhkea karvapeite. Kauniit selvärajaiset värit. Mukava luonne.
Berniitan Taika-Taika-Tuu 29901/07 JUN ERI1 PN2 SERT
Tasapainoisesti rakentunut sopusuhtainen narttu, jolla erittäin lupaava kaunisilmeinen pää. Kauniit
rungon ääriviivat. Sopiva raajaluusto. Riittävät etukulmaukset. Erinomainen takaosa. Liikkuu
näyttävästi pitkällä askeleella. Hyvä karva ja väri. Esitetään erinomaisesti.
Goldbear’s Qismet 16049/07 JUN ERI2 PN3 VASERT
Hyvin narttumainen, kaunislinjainen narttu. Erinomainen kaunis pää, jossa pehmeä ilme. Ikäisekseen
erinomainen rintakehä, hieman pitkä lanneosa. Hyväasentoiset raajat, jossa sopiva luustonvahvuus.
Erinomaiset sivuliikkeet. Esiintyy ja esitetään kauniisti. Hyvä karva ja väri.
Alpweiden Åbba Dabbaduu 35384/06 NUO ERI1
Tasapainoisesti rakentunut keskivahva nuori narttu. Pehmeäpiirteinen, kaunisilmeinen pää. Lyhyehkö
kaula. Niukat etu-, hyvä takakulmaukset. Ikäisekseen riittävä rintakehä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Häntä nousee liikkeessä. Hieman kihartuva karvapeite. Kauniit värimerkit.
Ystävällinen luonne.
Catinca’s Angelica 52522/06 NUO H
Hyvät mittasuhteet omaava, riitävän voimakas narttumainen pää, jossa otsapernger saisi olla
korostuneempi. Hyvä ylälinja. Niukat kulmaukset. Kovin puutteellinen eturinta aiheuttaa huolimattomat
vispaavat etuliikkeet. Riittävä askelpituus. Hyvä karvanlaatu, ei tänään täydessä turkissa. Hyvät värit.
Miellyttävä luonne.
Alpweiden Problems Not Me 40708/03 AVO EH
Keskivoimakas narttu, jolla hyvät pään linjat. Kallo-osa voisi olla voimakkaampi. Hyvä ylälinja. Riittävä
rintakehän voimakkuus. Riittävä raajaluusto. Hieman pehmeät välikämmenet. Liikkuu
tempperamenttisesti hyvällä askeleella. Riittävästi kulmautuneet raajat. Etuliikkeet voisivat olla
vakaammat. Hyvä karva. Hieman hailakka ruskea väri. Vilkas, eloisa luonne.
Alpweiden Read My Lips 34666/04 AVO ERI1 PN4
Sopivan voimakas, tyypiltään erinomainen narttu. Kauniit pään linjat ja pehmeät piirteet. Silmät
voisivat olla tummemmat. Kauniit rungon ääriviivat. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen
liikkuja. Kaunis väritys. Hyvä luonne.
Alpweiden Xs Jackpot 38409/05 AVO ERI3
Hyvät mittasuhteet omaava sopivan vahva narttu, jolla kaunisilmeinen hyvin narttumainen pää. Hyvä
ylälinja. Sopiva rintakehän voimakkuus ja raajaluusto. Liikkuu tehokkaasti. Etuliikkeissä löysyyttä. Ei
parhaassa karvassa tänään. Selvärajaiset värit. Ryhdikäs olemus.
Dacosen Bettina 34117/06 AVO H
Hyvän kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Narttumainen pää, jossa oikeat linjat. Päässä
epäsymmetrinen piirto. Ylälinja hyvä. Rintakehän tulee kehittyä, erityisestsi eturinnan. Sopiva
raajaluusto. Hyvä askelpituus. Etuliikkeet ”vemputtaa”, kapeat takaliikkeet. Hyvä karvanlaatu,
valkoista voisi olla enemmän. Miellyttävä luonne.
Janipan Xena 17734/03 AVO ERI4
Hyvin narttumainen, mittasuhteiltaan erinomainen, keskivahva narttu. Narttumainen pää, jossa
otsapenger voisi olla korostuneempi. Hyvät rungon ääriviivat ja sopiva raajaluusto. Liikkuu hyvällä
askelmitalla. Hyvä karva ja väri.
Ragdolls Attractive 47437/04 AVO ERI2
Kokoon nähden voimakas, narttumainen ja sopusuhtainen. Vahva nartun pää. Hieman kevyet korvat.
Hyvä rintakehän voimakkuus. Tasapainoiset kulmaukset. Hyväasentoiset raajat. Tehokas liikunta.
Karva ei parhaimmillaan. Päässä reilusti valkoista. Ystävällinen luonne.
Goldbear’s Papaya 40652/04 VAL ERI1 PN1 ROP
Voimakasrakenteinen, ääriviivoiltaan kaunis sopusuhtainen narttu. Voimakas nartun pää, leppoisa
ilme. Vahva runko ja raajat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Etuliikkeissä löysyyttä. Ihana muhkea
karva. Oikea väritys. Miellyttävä luonne.
Ragdolls Ambrosia 47435/04 VAL ERI2
Koomisessa kesäkarvassa esitetty, hyvärakenteinen narttu. Hyvin kaunisilmeinen pää, jossa pehmeät
linjat. Seisoo tanakasti raajoillaan ja liikkuu tehokkaasti. Hyvä väri.


