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Fablemas Lycka Till Framgång S12809/2007 NUO EH1
Koko 63cm. Pieni, vahva luustoinen uros, jolla miellyttävä pää ja ilme. Erinomainen luonne. Hyvä
runko, hyvin voimakkaasti kulmautunut takaosa. Olkavarsi sai olla pidempi ja viistompi. Liikkuu
hieman löysästi. Hyvä hännän asento. Liikkuu takaa hyvin, edestä putoaa liikkeissä. Esitetään hyvin.
Saisi olla kookkaampi.
Alpweiden Zuper Star FIN35315/06 AVO EH2
Koko 66cm. Erittäin hyvä tyyppi, vanha luustoinen sopivalla ja vaivattomallaaskelpituudella liikkuva
uros, joka tänään ei parhaassa turkissa. Hyvin vanha uroksen pää, mutta alaleuka saisi olla leveämpi
ja parempi (purenta jää tiukaksi). Riittävä runko. Hyvä hännän asento. Eturinta saisi olla
täyteläisempi. Esitetään hyvin.
Janipan Bemari FIN39266/04 AVO EH1
Koko 65cm. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Erinomainen luusto, hyvä luonne. Kaunis pää
ja ilme. Hyvä runko ja turkki. Lyhyt kaula. Riittävästi kulmautunut takaosa, mutta niukasti edestä,
varsinkin etuliike jää töpöttäväksi. Hyvä hännän asento. Esitetään hyvin.
Riccarron Pluto FIN25405/06 AVO EH3
Koko 65cm. 2-vuotias miellyttävä luonteinen uros, jolla voimakas runko ja sopiva luusto. Hyvä luonne.
Kokoon nähden hieman pieni pää, jossa kevyt kuono-osa. Hyvä lantio. Hännän asento ok. Hyvä
karva. Löysä edestä, kapeat takaliikkeet. Saisi liikkua pidemmällä askeleella edestä ja takaa. Lyhyt
kaula. Esitetään erittäin hyvin.
Ragdolls Amiable FIN47436/04 AVO H
Hyvän tyyppinen, aivan alarajalla oleva kevyt luustoinen narttu, joka voisi esiintyä hieman
luottavaisemmin. Hyvän muotoinen pää.,Kokoon sopiva runko. Hyvin kulmautunut takaosa, hieman
niukasti edestä. Hyvin löydät etuliikkeet, takaliikkeet ok. Esitetään hyvin.
Annie FIN29396/05 AVO H
Aivan alarajalla oleva hyvä luustoinen narttu, joka käyttäytyy kurittomasti ja tottumattomasti. Esitetään
tänään hyvin karvattomassa kunnossa. Hyvä pää, miellyttävä ilme. Eturinta saisi olla täyteläisempi.
Liikkuu kiitettävällä askelpituudella, löysästi edestä. Riittävä runko. Hyvä hännän asento.
Kokonaiskarvattomuus häiritsee.
Caida FIN38040/00 AVO EH2
7-vuotias hyvässä kunnossa oleva erittäin hyvä tyyppinen narttu. Hyvä luonne. Hyvä kaula. Riittävä
raajaluusto. Hyvä turkki. Niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut, saisi liikkua voimakkaammalla
askeleella, ahtaat takaliikkeet. Aavistus kapeutta rungossa. Esitetään hyvin.
Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO EH1
Erittäin hyvä tyyppinen, sopiva luustoinen narttu, jolla erinomainen luonne. Aavistuksen pitkä
lanneosa, pää ja ilme ok. Vahva runko, joka voisi olla tiiviimmässä kunnossa. Hieman löysä etuosa.
Hieman niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut, mutta liikkuu sopivalla askelpituudella. Hyvä
hännän asento. Esitettään erinomaisesti.


