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Alpweiden Come’s To Win 50537/07 JUN EH1
9kk, eritt. tasap. kehittynyt junioriuros, joka liikkuu kaikissa suunnissa ikäisekseen erinom. Tasap.
kulmaukset, lupaava eturinta, liikkeessä vielä pehmeyttä ylälinjassa, hyvät raajat + luusto, kaunis pää,
hyvä purenta, karvapeite saa oieta iän myötä. 
Bouncy Buffoon’s Ace Ventura 46809/07 JUN EH2
10kk, tasap. kehittynyt, hyvä rungon pituus, etuosa tarvitsee aikaa, hyvät takakulmaukset, hyvä
rungontilavuus, hyvä pään profiili, leveyttä tulee iän myötä, kaunis väritys, lupaavat takaliikkeet,
edessä vielä ymmärrettävää löysyyttä, hyvä purenta. 
Edi 33761/07 JUN EH3
13kk, hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja, voimakkaat takakulmat, riittävät etukulmat, runko voisi olla
leveämpi, eturinta tarvitsee aikaa, hyvä pään profiili, hyvät silmät ja purenta, karva kovasti
vaihtumassa. 
Ragdolls Blue-Chip 48886/06 NUO H
20kk, riittävällä sukupuolileimalla varustettu nuori uros, takaosa saisi olla jämäkämpi, turhan jyrkkä
lantio, varsin hyvä etuosan täyteläisyys, kokoonsa nähden hyvä rungontilavuus, hyvä kunono-osa,
melko voim. otsapenger, hyvät silmät ja purenta, liikunta saisi olla tehokkaampaa.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 NUO ERI1
23kk, eritt. jäntevä, lihaksikas uros, jolla hiukan pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset, voim. urosmainen
pää, hyvät silmät + purenta, kaunis kallo, hyvä täytel. etuosa, erinom. liikkeet, koira paranee
tutkittaessa huomattavasti ensivaikutelmasta.
Alpweiden That’s It 50189/04 AVO EH3
3,5v, turhan pöyheän vaikutelman antava uros, mihin vaikuttanee liian myöhäinen pesu. Pää saisi olla
urosmaisempi ja leveämpi, tasap. kulmaukset. Hyvä rungontilavuus, liian pehmeä ylälinja, taka-askel
saisi ojentua enemmän taakse, hyvä etuliikkeet, pulska poika, tiukka purenta.
Alpweiden Well Well Well 32708/05 AVO EH4
3v1kk, riittävän urosmainen, korkea häntä häiritsee, etuosa voisi olla hiukan täyteläisempi, riittävän
pitkä kaula, hyvä päänprofiili, hyvät sivuliikkeet, edestä hieman kapeat.
Janipan Xson 17730/03 AVO ERI1 PU2 SERT MVA
5v, kaunis uros, jossa ei mitään silmiinpistävää syytä avoimessa luokassa oloon, tasap. liikkeet,
etuosa voisi olla hiukan täyteläisempi.
Riccarron Pink Panther 25406/06 AVO ERI2 PU3 VASERT
2v3kk, erinom. etuosan omaava uros, jolla tänään varsin pehmeä ylälinja, hyvä raajojen luusto,
kauniit sivuliikkeet, kaunis pää, tiukka purenta, kun tämä koira on kunnossa kaikki on mahdollista.
Lapinlauhan Gösta 27518/03 VAL ERI1 PU1 VSP
5v, tyypiltään erinom. voimakas uros, jolla hyvä ylälinja, täyteläinen etuosa, kaunis pää, tasap.
liikkeet, pigmentti saisi olla syvempi, karvapeite ei kauneimmillaan.
Riccarron Occo Puco 52417/05 VAL ERI2 PU4
2,5, kaunis koira, joka saisi olla vahvempi, hyvä ylälinja, kaunis pää, joskin alaleuka voisi olla
täyteläisempi, tasap. liikkeet, mutta riittävä rungon leveys näkyy myös liikkeessä. 
Alpweiden Öhm I’m Jackpot 28227/07 JUN ERI1
14kk, kaunis narttu, jonka ruokinnassa voisi säästää pitkän pennin, hyvä rungontilavuus, täyteläinen
jo liian liioiteltu etuosa, pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset, kaunis narttumainen pää, jossa hyvät
silmät + purenta, erinom. takaliikkeet, hyvät etuliikkeet.
Alpweiden Ömeising 28229/07 JUN ERI2
14kk, kaunis eritt. lupaava juniorinarttu, jolla erinom. raajat ja luusto, hyvä ylälinja seistessä liikkeessä
turhan pehmeä, erinom. takaliikkeet, etuliikkeet tarvitsevat rintakehän valmiiksi.
Jolidan Amorette 22284/07 JUN EH3
15kk, hyvänkokoinen juniori, jolla hyvät raajat ja luusto, runko vielä ymmärrettävästi kesken, riittävät
mutta tasap. kulmaukset, lupaava kuono-osa, otsapenger voisi olla voimakkaampi, liikkeet vielä
turhan pehmeät, kesäinen hiukan haalistunut karvapeite.
Alpweiden Äfter Me Please 10325/07 NUO EH2
1,5, pulska nuori narttu, jolla hyvä rungontilavuus, riittävä raajojen luusto, etuosa saisi olla
täyteläisempi, riittävät kulmaukset, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvät silmät + purenta, turhaa
pehmeyttä liikkeissä.



Catinca’s Angelica 52522/06 NUO EH1
1,5, pulskassa kunnossa, jolla hyvä rungontilavuus, riittävä raajojen luusto, hyvä etuosan leveys,
mutta täyteläisyyttä saisi tulla lisää, riittävät tasap. kulmaukset, hyvä pään profiili, riittävä otsapenger,
hyvä purenta, hyvät sivuliikkeet, etuliikkeet tarvitsee aikaa.
Ragdolls Be In Style 48881/06 NUO EH3
21kk, ensivaikutelmaansa paljon parempi narttu, hyvä raajojen luusto, lupaava rungontilavuus, hyvä
etuosa, hyvät kulmaukset, lupaava täyteläisyys, voimakas pää, jossa hyvä täytel. kuono-osa, aavistus
kapeutta takaliikkeessä, hyvät etu- ja sivuliikkeet, tänään valitettavasti karvaton.
Janipan Hera 52979/05 AVO ERI3 PN3
2,7, kaunis voimakas, kookas narttu, joka kärsii tänään kesäturkista, erinom. rungontilavuus, kaunis
ylälinja, riittävät tasap. kulmaukset, etuosa saisi olla hieman täyteläisempi, riittävä otsapenger, hyvä
kuono-osa ja purenta, hyvät liikkeet.
Janipan Luna 49944/06 AVO ERI
22kk, hyvä narttu, jota ihmiset yrittävät pilata lihottamalla ja pesemällä liian myöhään, tasap. riittävät
kulmaukset, hyvä etuosa levittämättäkin, pää voisi olla hiukan voimakkaampi, hyvät liikkeet.
Janipan Xena 17734/03 AVO ERI4
5v, mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla hyvä ylälinja. Tasap. riittävät kulmaukset, etuosa voisi olla hiukan
täyteläisempi, pää voisi olla hiukan voimakkaampi, korvat korkealle kiinnittyneet, hyvä sivu- ja
takaliikkeet.
Ragdolls Aquamarine 47432/04 AVO ERI1 PN1 SERT ROP RYP4
3v10kk, erinom. narttu, jolla upea liikunta, hyvä rungontilavuus, kaunis pää.
Tempting Amber’s Alpine Princess 52082/05 AVO ERI2 PN2 VASERT
2v7kk, voimakas, kookas narttu, jonka voi kuvitella olevan erinomaisen kaunis täydessä turkissa,
hyvä ylälinja, etuosa voisi olla hiukan täyteläisempi, riittävä raajojen luusto, kaunis voimakas pää,
hyvät liikkeet.
Goldbear’s Papaya 40652/04 VAL ERI1 PN4
4v, hyvä rungontilavuus, aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava narttu, joka tänään melko
pehmeässä kunnossa, kaunis pää, etuosa saisi olla täyteläisempi, aavistuksen kapeahko
takaliikkeissä, näyttävä liikunta, jossa voisi olla enemmän tehoa. 


