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Alpweiden Come's To Win 50537/07 JUN ERI1
9 kuukautta vanha maskuliinen. Erinomaisen raajakorkeuden ja voimakkuuden omaava nuori uros.
Hyvä pää ja purenta. Kauniit silmät. Hyvä luusto. Erinomainen eturinta. Vahva luusto. Tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla. Erinomainen karva ja väritys. Miellyttävä
luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Edi 33761/07 JUN EH2
13 kk erinomaiset mittasuhteet ja raajakorkeuden omaava nuori uros. Hyvä pää, purenta, silmät ja
korvat. Lyhyehkö kaula. Tilava runko. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Vahva luusto. Liikkuu
hyvällä askelmitalla, mutta vielä kapeasti takaa. Hyvät värimerkit, mutta turkki ei parhaassa
näyttelykunnossa. Miellyttävä luonne mutta tarvitsee kehätottumusta. Esitetään hyvin.
Janipan Occo Jr 55156/07 JUN H
10 kk vanha. Keskikokoinen uros. Pään tulee vielä voimistua. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Lyhyehkö
kaula. Hyvä etulinja. Luisu lantio. Rungon tulee vielä vahvistua samoin eturinnan. Riittävästi
kulmautunut. Kevyt luusto. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä ja korkealla askeleella, takaraajat
rungon alla. Kaunis karva ja värimerkit. Erinomainen luonne. Eristetään hyvin. Tarvitsee vielä paljon
aikaa.
Janipan Largos 49941/06 NUO EH4
21 kk hieman alle keskikoon. Oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvä purenta, silmät ja korvat.
Toivoisin vahvemman kallon ja kuono-osan. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä runko kokoon nähden.
Eturinnan tulee vahvistua. Tasapainoisesti kulmautunut. Keskikokoinen luusto. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla. Vielä löysästi edestä. Erinomainen karva ja värimerkit. Veikeä luonne. Tarvitsee
kehätottumusta.
Merry Mistel's Sendo 36378/06 NUO EH3
Lähes 2-vuotias keskikokoinen oikeat mittasuhteen omaava uros. Oikea purenta. Hieman pyöreät
silmät ja avoimet silmäluomet. Hyvä kaula ja selkä. Tilava runko. Hyvä eturinta. Hieman luisu lantio.
Liikkuu erinomaisella askelmitalla mutta tänään kauhoo edestä ja kapeasti takaa. Erinomainen karva
ja värimerkit. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin
Ragdolls Blue-Chip 48886/08 NUO EH2
20 kk keskikokoinen keskivoimakas oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvä purenta. Silmät ja korvat.
Hyvä kaula ja selkä. Hieman luisu lantio. Suora olkavarsi. Toivoisin parempia polvikulmauksia.
Riittävä runko. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Hyvä karva ja väritys. Tänään turhan ylöskuroutunut
vatsalinja. Esiintyy ja esitettään hyvin.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 NUO ERI1
Lähes 2-vuotias erinomaiset mittasuhteet ja raajakorkeuden omaava uros. Hyvä purenta, silmät ja
karva. Lyhyehkö kaula. Hyvä selkä. Tilava runko. Eturinnan tulee vielä voimistua. Hyvä luusto ja
tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät käpälät. Liikkuu erinomaisella askelmitalla hieman kapeasti takaa.
Hyvä karva ja väritys. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Bernerdales Presley S57740/2002 AVO ERI1 PU2 SERT CACIB FIN MVA
Erinomainen tyyppi, kauttaaltaan vahva voimakas uros. Ihana pää. Hyvät silmät, korvat ja purenta.
Ihana kaula ja selkä. Ihana tilava runko. Upeat kulmaukset. Erinomainen luusto. Esitetään upeassa
turkissa, joka on hyvin kunnostettu. Erinomainen väritys. Liikkuu erinomaisella askelpituudella.
Hieman löysästi edestä. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Janipan Xson 17730/03 AVO ERI3
5-vuotias erinomainen koko. Hyvä pää, purenta ja korvat. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja selkä.
Hyvä runko. Erinomaiset takakulmaukset. Hieman suora olkavarsi. Vahva luusto. Liikkuu
erinomaisella askelmitalla hyvin edestä ja takaa. Kohottaa välillä häntää. Hyvä karva ja värimerkit.
Riccarron Pink Panther 25406/06 AVO ERI2 PU4
2-vuotias erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Erinomainen pää. Kauniit silmät. Hyvät korvat.
Erinomainen kaula ja selkä. Upea runko ja eturinta. Kauniisti kulmautuneet raajat. Korkea
hännänkiinnitys. Vahva luusto. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Hyvin edestä ja takaa. Esitetään
kauniisti kunnostetussa hyvässä turkissa. Erinomainen luonne. Esitetään hyvin.



Tempting Amber's Actual Prince 52081/05 AVO H
2.5-vuotias suuri hyvän voimakkuuden ja raajakorkeuden omaava uros. Hyvä pää. Keskiruskeat
silmät. Toivoisin hieman täyteläisempää kuono-osaa silmien alta. Hyvä purenta. Kaula voisi olla
hieman pidempi. Hyvä selkä. Tilava runko. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Esitetään tänään
kovin löysässä kunnossa mikä näkyy liikkeessä selän rullaamisena, löysänä etuliikkeenä ja
vaappuvana takaliikkeenä. Erinomainen koira seistessä. Miellyttävä luonne. Erinomainen karvapeite.
Tarvitsee kiinteytyä.
Vinkizz Leonardo 17719/06 AVO H
Yksi yläetuhammas poistettu, josta esitetty hammastodistus. Keskikokoista hieman
matalaraajaisempi, kevyt uros. Hyvät silmät. Loiva ja pitkä otsapenger. Suippo kuono. Hyvä kaula ja
selkä. Lyhyt ja luisu lantio. Kapea reisi. Suora olkavarsi. Hieman periksi antava kinner. Kevyt luusto.
Riittävä runko kokoon nähden. Liikkuu kevyesti, löysästi edestä. Erinomainen karva ja värimerkit.
Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Atelier's Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU1 VSP
5-vuotias keskikokoinen erinomaista tyyppiä edustava uros. Kaunis pää. Kauniit silmät. Hyvät korvat.
Hyvä kaula ja selkä. Tiivis runko. Toivoisin hieman voimakkaamman eturinnan. Kauniisti kulmautunut.
Vahvaluustoiset eturaajat. Vahva luusto. Liikkuu erinomaisesti mennen tullen. Kaunis karva, joka on
upeasti näyttelyyn kunnostettu. Miellyttävä luonne. Kantaa itsensä todella hyvin.
Rajaköörin Extemporerekku 44314/04 VAL ERI3
3-vuotias erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä pää purenta ja silmät. Hyvä kaula ja selkä. Tilava
runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hieman suora olkavarsi. Kevyt luusto. Toivoisin hieman
täyteläisemmän eturinnan. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Korottaa välillä häntäänsä turha
korkealle. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Werner Wix Hubert S43030/2003 VAL ERI2 PU3 VASERT
5-vuotias erinomainen koko ja mittasuhteet. Erinomainen pää. Kauniit silmät. Hyvät korvat ja purenta.
Erinomainen kaula ja runko. Kauniisti kulmautuneet raajat. Vahva luusto. Liikkuu joustavasti
erinomaisella askelpituudella. Kaunis karva ja väritys. Mukava luonne. Esitettään ja esiintyy hyvin.
Alpweiden Ömeising 28229/07 JUN EH1
14 kk oikean kokoinen ja vahvuinen narttu. Aavistuksen pitkärunkoinen. Hyvä pää ja purenta. Vaaleat
silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Tilava runko. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Hyvin kulmautunut
takaa. Suora olkavarsi joka voisi olla pidempi. Hyvä luusto. Liikkuu hyvällä askelmitalla, löysästi
edestä. Taipumus seistä ranskalaisittain edestä. Erinomainen karva ja kauniisti kunnostettu. Hyvät
värimerkit. Miellyttävä luonne.
Catinca's Angelica 52522/06 NUO H
19 kk keskikokoinen, kevyehkö narttu. Hyvät silmät ja korvat. Otsapenger puuttuu kokonaan. Hyvä
kaula ja selkä. Tilava runko. Toivoisin vahvempia polvikulmauksia. Suora olkavarsi. Eturinnan tulee
täyttyä kovasti. Kevyt luusto. Liikkuu hyvin takaa, mutta todella löysästi ja leveästi edestä.
Erinomainen turkki joka kauniisti kunnostettu näyttelyä varten. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään
hyvin. Tarvitsee vielä paljon aikaa.
Goldbear's Qismet 16049/07 NUO EH1
Keskikokoinen, tänään kesäturkissa esitetty narttu. Vahva pää. Turhan korkea otsapenger. Hyvä
kaula. Erinomainen ylälinja. Hyvä runko kokoon nähden. Erinomainen eturinta. Kauniisti kulmautuneet
hyvä luustoiset raajat. Liikkuu tänään voimattomasti takaa, löysästi edestä. Erinomainen karvalaatu ja
värimerkit. Esiintyy ja esitettään hyvin.
Rajaköörin Fione Di Luna 40328/06 NUO H
Lähes 2-vuotias. Erinomainen koko ja raajakorkeus. Tänään kovin varauksellinen narttu. Hyvä pää.
Tasapurenta. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä kaula, selkä ja runko. Eturinnan tulee voimistua.
Suora olkavarsi. Riittävästi kulmautunut. Hyvä luusto. Valitettavasti koiran käytös tänään epävarmaa.
Liikkuu hyvällä askelmitalla vielä löysästi.
Black Amiikos Weinanda Wyona 48558/04 AVO T
3-vuotias kauttaaltaan pieni ja kevyt narttu. Kevyt pää. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvä kaula ja
selkälinja. Kevyt runko ja luusto. Eturinnan tulisi olla huomattavasti vahvempi. Luisu ja lyhyt lantio.
Suora olkavarsi. Polvikulmausten tulisi olla selkeämmät. Kauniit käpälät. Liikkuu takaraajat rungon
alla, löysästi edestä. Kaunis karva ja värimerkit. Miellyttävä luonne. Esitettään hyvin.
Contessa 42480/02 AVO ERI3 PN4
6-vuotias. Hyvän kokoinen ja vahvuinen narttu. Kaunis pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja
selkälinja. Erinomainen tilava runko. Hyvä eturinta ja luusto. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat.
Liikkuu erinomaisesti mennen tullen. Käyttää häntäänsä hyvin liikkeessä. Kaunis karva ja väritys.
Esiintyy ja esitettään hyvin.



Janipan Bea 39261/04 AVO ERI
Kaksi P1 hammasta oikealla ylhäällä. Hyvä purenta. Suuri, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä
pää. Korvat ja silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Rintakehä voisi olla alaosastaan
täyteläisempi tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Erinomaiset takakulmaukset. Suora olkavarsi. Hyvä
luusto. Liikkuu hyvällä askelmitalla löysästi edestä. Erinomainen karva ja värimerkit. Esiintyy ja
esitetään mallikkaasti.
Janipan Hera 52979/05 AVO EH
3-vuotias, hyvänkokoinen, keskivoimakas narttu. Hyvä pää, purenta ja korvat. Hyvä kaula ja selkä.
Riittävä runko. Rintakehän tulisi olla alaosastaan täyteläisempi tukeakseen kyynärpäitä. Eturinnan tuli
olla täyteläisempi. Keskivahva luusto. Pysty olkavarsi. Riittävä takakulmaukset. Liikkuu riittävällä
askelmitalla, löysästi edestä. Kesäturkissa mutta karvanlaatu hyvä. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Janipan Xena 17734/03 AVO ERI4
Keskikokoinen keskivoimakas narttu. Hyvä pää, purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja selkä. Tilava
runko. Hyvä eturinta. Keskivahva luusto. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla. Kantaa itsensä hyvin liikkeessä. Hyvä karva ja värimerkit. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Lapinlauhan Kassi-Alma 44662/05 AVO EH
Keskikokoinen ja keskivoimakas. Hyvän raajakorkeuden omaava narttu. Hyvä pää. Purenta ja silmät.
Hyvä kaula. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Keskivahva luusto. Rintakehä tulee
vahvistua alaosastaan tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Liikkuu hyvällä askelmitalla löysästi ja
leveästi edestä. Kantaa häntäänsä turhan korkealla liikkeessä. Erinomainen karva ja värimerkit.
Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitettään hyvin.
Ragdolls Aquamarine 47432/04 AVO ERI1 PN2 SERT VACACIB
3.5-vuotias. Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Kaunis pää. Hyvä purenta ja korvat. Keskiruskeat silmät.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Tilava runko. Kauniisti kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Erinomainen
liikkuja. Kaunis karva. Hyvät värimerkit. Valkoinen ylittää hieman suupielen. Miellyttävä luonne.
Esiintyy ja esitettään hyvin.
Ragdolls Attractive 47437/04 AVO ERI2 PN3 VASERT
Ylhäältä poistettu 1-hammas. Hammastodistus esitetty. Hyvä purenta. 3-vuotias oikeankokoinen ja
mittasuhteinen narttu. Erinomainen pää. Kauniit silmät. Hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Tilava
runko. Kauniisti kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelpituudella.
Erinomaiset etu- ja takaliikkeet. Kaunis karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Senhoriina 33157/05 AVO T
3-vuotias kauttaan kevyt narttu, joka seistessään pitää häntää rullalla selän päällä. Pään tulisi olla
voimakkaampi kauttaaltaan. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Hyvä kaula. Tiivis selkä. Kapea rintakehä.
Kevyt luusto. Riittävästi kulmautunut takaa. Suora olkavarsi. Hyvänlaatuinen turkki. Hyvät värimerkit.
Miellyttävä luonne. Esitetään hyvin.
Rajaköörin Douhustiina 31783/02 VAL EH2
6-vuotias. Erinomaisen kokoinen narttu. Hyvä pää, silmät ja korvat. Suupigmentti voisi olla parempi.
Tasapurenta. Lyhyt kaula. Erinomainen selkä. Tilava runko. Kokoon nähden toivoisin vahvennan
luuston. Hieman löysät välikämmenet. Erinomaiset takakulmaukset. Pysty olkavarsi. Korkea
hännänkiinnitys. Liikkuu kinnerahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä karva ja värimerkit. Miellyttävä
luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Goldbear's Papaya 40652/04 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
4-vuotias erinomainen tyyppi, koko ja vahvuus. Erinomainen pää, jossa hyvä ilme. Kaunis kaula ja
selkälinja. Tiivis vahva runko. Erinomainen eturinta. Kauniisti kulmautuneet raajat. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella, löysästi edestä. Upea turkki, joka on kauniisti kunnostettu. Kantaa
itseään ryhdikkäästi. Valionarvonsa arvoinen.


