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Amandelman Buster 28659/07 JUN ERI1 PU1 SERT VSP
Vahva juniori uros, jolla on vahva uroksen pää. Pienet silmät. Hyvä purenta. Vahva uroksen luusto.
Erinomainen eturinta. Riittävä kaula. Hyvin kehittynyt runko. Hieman löysät kintereet. Hyvä häntä.
Voisi liikkua pidemmällä askeleella. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, aavistuksen löysästi edestä.
Erinomainen uroksen turkki, hyvät värimerkit. Ystävällinen luonne.
Jolidan Allegro 22286/07 JUN H
Hyvä koko. Lyhytrunkoinen uros, joka tällä hetkellä takakorkea. Saisi olla kauttaaltaan paremmin
kulmautunut. Vahva hyvänmallinen uroksen pää. Tummat aavistuksen vinot silmät. Puuttellinen
eturinta. Erinomainen luusto. Erinomainen häntä. Liikkuu lyhyellä askeleella, erittäin leveästi edestä.
Hyvä turkki ja värimerkit. Ystävällinen käytös. 
Life Spring’s Manpower 24950/07 JUN H
Hyvä koko ja selvä sukupuolileima. Vahva kallo. Kuono-osa saa täyttyä vielä silmien alta. Riittävä
kaula. Keskivahva luusto. Riittävä eturinta. Niukasti kulmautuneet eturaajat, puutteellisesti takaa.
Erinomainen häntä. Yhdensuuntaiset etuliikkeet. Liikkuu erittäin ahtaasti takaa, astuu takaa ristiin.
Käyttäytyy tänään varautuneesti, mikä laskee palkintosijaa.
Duke Eragon Av Lee Armand N06467/07 JUN ERI1 PU2 VASERT
Pienikokoinen uros, jolla vahva uroksen pää, kaunis ilme. Hyvä purenta. Vahva luusto. Riittävä
eturinta. Hyvin kehittynyt runko. Riittävästi kulmtautuneet raajat. Kääntää mielellään takaa varpaita
ulospäin seistessä ja liikkeessä. Erinomainen häntä. Tehokkaat sivuliikkeet, ahtaat takaa. Hyvä turkki,
kauniit värit.
Janipan Kaamos 46355/06 NUO H
Pienikokoinen uros, jolla voimakas uroksen pää. Keskivahva luusto. Niukka saksipurenta.
Keskiruskeat silmät. Hyvä pigmentti. Liian kapea eturinta ja kauttaaltaan kapea runko. Voimakkaasti
nouseva alalinja. Niukasti mutta tasapain. kulmautunut. Liikkuu vielä lyhyellä askeleella, mutta
yhdensuunt. edestä ja takaa. Lyhyt turkki. Häntä aavistuksen korkealla. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen.
Ragdolls Blue-Chip 48886/06 NUO H
Pienikokoinen uros, jolla saisi olla parempi sukupuolileima. Hyvä purenta. Voimakas otsapenger.
Riittävä kaula ja luusto. Puutteellinen eturinta ja runko. Alalinja nousee voimakkaasti. Niukasti
kulmautuneet raajat. Liian lyhyt ja pysty lantio. Hyvät tassut. Saisi liikkua pidemm. askelpituudella.
Liikkuu voimakkaasti takaa. Hyvät värimerkit. Oikealaatuinen mutta tänään ei parhaimm. oleva turkki.
Ystävällinen luonne. Esiintyy hyvin.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 NUO H
Pienikokoinen uros, jolla vahva uroksen pää. Löysät huulet. Niukka saksipurenta. Hyvät tummat
silmät. Matalalle kiinnittyneet korvat. Lyhyt kaula. Vahva luusto. Erinomaisesti kehittynyt runko.
Niukasti kulmautuneet eturaajat. Puutteellinen rinnan syvyys. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta
kantaa liikkeessä hännän selänpäällä kiertyneenä. Peitsaa mielellään. Hyvä uroksen turkki. Hyvät
värimerkit.
Beneco’s Benjamin 20924/05 AVO T
Hyvä koko. Turhankin raskas uroksen pää. Hyvä purenta. Löysät huulet. Vahva luusto. Puutteellinen
eturinta. Hyvin kehittynyt runko. Niukasti kulmautuneet raajat ja kinner taipuu eteenpäin. Häntä kiertyy
seistessäkin selän päälle. Liikkuu kovin voimattomasti takaa, ja erittäin epänormaal. edestä. Hyvät
värimerkit, vaalea tan. Hyvä turkki, pohjavilla puuttuu.
Black Indira’s Ladykiller 40583/01 AVO EH4
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Löysät huulet. Riittävän vahva pää, otsapenger voisi olla
voimakkaampi. Vahva luusto. Niukka eturinta, hyvin kehittynyt runko. Voimakkaasti laskeva lantio.
Liikkuu kapeasti edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä häntä. Hyvä turkki. Liikkuu aavistuksen laiskasti. 
Dacosen Boogieman 34114/06 AVO T
Pienikokoinen uros, joka vielä varsin kevytrunkoinen. Kaunisilmeinen vahva uroksen pää. Hyvä
purenta. Hyvä pigmentti. Luusto voisi olla kokoon nähden vahvempi. Vielä kehittymätön runko, riittävä
eturinta. Niukasti kulmautunut edestä. Voimakkaasti kulmaut. takaa. Lyhyt pysty lantio.
Hännänpäässä ”paimenkoukku”, joka täysin epätyypillinen rodulle. Peitsaa lähes koko ajan, liikkuu
holtittomasti edestä.
Janipan Xseri 17731/03 AVO ERI1 PU3
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää, voimakkaat posket. Voimakas runko, hyvät raaja-
asennot. Niukasti mutta tasapain. kulmaut. edestä ja takaa. Kaula voisi olla hieman pidempi. Hyvä
tassut. Lyhyt häntä. Häntä nousee liikkeessä turhan korkealle. Liikkuu raskaalla askeleella, mutta
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Erinomainen uroksen turkki.



Tempting Amber’s Actual Prince 52081/05 AVO H
Erinomainen yleisvaikutelma. Kaunisilmeinen uroksen pää, hieman pyöreät silmät. Erinomainen
pigmentti. Vahva luusto. Niukasti kulmaut. edestä, voimakkaasti tkaa. Lyhyt pysty lantio. Hyvä häntä.
Liikkuu tänään kovin voimattomasti takaa, löysyyttä kintereissä. Liikkuu edestä hyvin epätyypillisesti
tassuja voimakkaasti sisäänpäin kääntäen ja etutassuja heittäen. Kaunis turkki. Erinomaiset
värimerkit, kaunis tan. Suuria ongelmia liikkeessä.  
Tempting Amber’s Alpha Deluxe 52079/05 AVO EH3
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Korvat saisi olla tiiviimmin pään myötä. Haalea
kirsupigmentti, liian löysät huulet. Riittävä kaula. Vahva luusto. Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä
häntä. Liikkuu selkä pyöreänä. Liikkuu riittävällä askelpituudella hieman leveästi edestä. Hyvä häntä.
Hieman pitkä lanneosa. Hyvä turkki ja värimerkit.
Vinkizz Kariya 50194/05 AVO EH2
Pienikokoinen uros, jolla hyvä sukupuolileima. Hyväilmeinen uroksen pää. Kaun. silmät. Hyvä
purenta. Hieman löysät huulet. Keskivahva luusto. Niukka eturinta. Pitkä lanneosa. Hyvin kehittynyt
runko. Seisoo mielellään varpaita ulospäin kiertäen. Hyvä häntä. Liikkuu leveästi edestä, peitsaa
mielellään. Kaunis turkki. Hyvä väritys.
Rajaköörin Extemporekku 44314/04 VAL ERI1 PU4
Keskikokoinen uros, jolla saisi olla kokoon nähden vahvempi luusto. Riittävän vahva uroksen pää.
Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Niukasti kulmautuneet raajat.
Liikkeessä hieman pysty häntä. Joustavat tasapainoiset liikkeet. Hyvä turkki ja häntä.
Alpweiden Ömeising 28229/07 JUN EH1
Vahva tasapainoinen juniorinarttu, jolla hyvä nartun pää. Liian vaaleat silmät. Vahva luusto. Tuhdissa
kunnossa oleva runko. Riittävä eturinta. Niukasti kulmaut. raajat. Häntä kääntyy liikkeessä voimakk.
sivulle. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman leveästi edestä. Aavistuksen tuhdissa kunnossa,
kaunis turkki, hieman vaalea tan. Esiintyy erinomaisesti.
Jolidan Amorette 22284/07 JUN EH2
Vahva juniorinarttu. Erinomainen luusto. Hyvä purenta, löysät huulet, hieman lyhyt kaula, vahva
runko. Niukasti kulmaut. raajat. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta tällä hetkellä kinnerahtaasti ja
voimattomasti takaa. Ruskeaa sävyä mustassa turkissa, hyvät värimerkit. Hyvä häntä. Liikkeessä
köyristää hieman lanneosaa. Ystävällinen luonne.
Alpweiden Just Beautiful 31887/01 AVO EH2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikeanmallinen nartun pää, joka voisi olla kauttaaltaan vahvempi. Pyöreät
silmät. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Voimakk. laskeva lantio, leveä eturinta. Hyvä häntä. Liikkuu
riittävällä askelpituudella, mutta leveästi edestä, ahtaasti takaa. Hyvä turkki ja väri. 
Janipan Hera 52979/05 AVO EH
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kapealinjainen pää. Aavistuksen suuret korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Vahva luusto, kapea eturinta. Riitävästi kulm. raajat. Hyvä häntä. Liikkuu varvasahtaasti takaa ja
varpaita voimakkaasti sisäänpäin kääntäen edestä. Esitetään täysin karvattomassa kunnossa. 
Lumumba Angel 46788/05 AVO H
Pienikoinen narttu. Hyväilmeinen nartunpää, kauniit silmät. Hyvä purenta. Kevyt luusto. Niukka
eturinta. Lyhyt kaula. Riittävästi kulamutunut. Liikkuu riittävällä askelpituudella, edestä liian leveästi.
Turkki ei parhaimmillaan.
Ragdolls Aquamarine 47432/04 AVO EH3
Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikeanmallinen pää, vaaleat silmät. Runsaasti valkoista kuonossa.
Haalistunut pigmentti. Riittävä kaula. Keskivahva luusto. Hyvin kehittynyt runko. Tulisi olla huomatt.
paremmin kulmaut. takaa. Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella, kinnerahtaasti takaa ja
edestä varpaita voimakk. sisäänpäin kääntäen. Oikeanlainen turkki. Hyvä luonne.
Ragdolls Attractive 47437/04 AVO EH
Pienikokoinen, mutta tasapainoinen narttu. Vahva pää. Hyvä purenta. Päässä runsaasti valkoista.
Pitää oikeaa korvaansa jatkuvasti vekillä. Riittävä kaula. Vahva runko, hyvä luusto ja häntä, hyvät
kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpit., edestä hieman leveästi, lyhyt turkki, hyvä luonne.
Rajaköörin Douhustiina 31783/02 AVO ERI1 PN2 SERT MVA
Vahva, kookas erinoimaista tyyppiä edustava narttu. Hieman pyöreät silmät, löysät huulet, muuten
hyvä nartun pää. Hyvä kaula. Riittävä eturinta, vahva runko. Riittävä luusto. Hyvä häntä. Liikkuu
hyvällä askelpotuudella, erinomaisesti takaa, hieman löysästi edestä. Runsas turkki.
Senhoriina 33157/05 AVO T
Pienikokoinen narttu, joka kantaa häntäänsä liikkeessä täysin rullalla selän päällä. Oikeanmallinen
nartun pää, oikea purenta. Vaaleat silmät. Kokoon sopiva luusto. Niukasti kulmautuneet raajat. Lyhyt
turkki. Liikkuu ahtaasti takaa ja edestä. Hyvät värimerkit.



Tempting Amber’s Alpine Princess 52082/05 AVO EH
Kookas narttu, joka antaa hieman raajakkaan vaikutelman. Kaunis nartun pää. Tummat silmät, hyvä
purenta. Puutteellinen eturinta. Niukasti kulmaut. raajat. Hyvä häntä. Liikkuu ahtaasti takaa ja varpaita
sisäänpäin kääntäen edestä. Lyhyt turkki. Kaunis tan-väri.
Tempting Amber’s Always A Lady 52083/05 AVO EH4
Kookas narttu, joka antaa hieman ilmavan kuvan. Hyvä purenta. Riittävän vahva nartun pää. Riittävä
eturinta ja runko. Keskivahva luusto. Niukat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta edestä
raajoja voimakkaasti sisällepäin kääntäen. Turkki saisi olla pidempi ja väri mustempi.
Goldbear’s Papaya 40652/04 VAL ERI1 PN1 ROP RYP4
Erinomainen vahva valionarttu. Vahva nartunpää. Pyöreät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen
runko. Hieman painuneet ranteet. Liikkuu erinomaisesti sivuaskeleet, leveästi edestä. Hyvä häntä ja
turkki. Hyvät värimerkit.
Shedcape Walma 26632/02 VAL ERI2 PN3
Vahva tasapain. valionarttu. Hyväilmeinen pää. Matalalle kiinnittyneet korvat. Hyvä luusto, eturinta,
runko ja häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, aavist. leveästi edestä. Hyvä turkki ja häntä.


