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Asso V.D. Hausmatt SHSB/LOS659687 NUO ERI1 PU2 SERT
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä ilmeinen kaunis pää. Oikea purenta. Hyvä luusto ja
käpälät.  Etukulmaus voisi olla hieman parempi. Eturinta saa vielä kehittyä. Oikea rungon malli.
Sopiva polvikulma. Hyvä väritys. Ei parhaassa turkissa tänään. Hyvä luonne.
Janipan Bemari FIN39266/04 VAL ERI1 PU1 ROP
Erittäin hyväntyyppinen vahva rakenteinen, hyvänkokoinen uros. Hyvä pää, oikea purenta. Lyhyt
kaula, vahva luusto. Hieman lyhyet käpälät. Vahva eturinta ja runko. Etukulmaus saisi olla parempi.
Riittävä olvikulma. Hyvä väri. Liikkuu hyvin, hyväluonne.
Berlida Batilda FIN34941/07 JUN H
Hyväntyyppinen ja kokoinen juniorinarttu. Vahva kaulaosa. Hyvä purenta. Silmät saisivat olla
tummemmat. Hyvä kaula, vahva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä runko, mutta liian pitkä lanneosa.
Eturinta saa vielä voimistua. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu sopivalla
askelpituudella. Toisessa eturaajassa valkoista melko paljon. Hyvä luonne.
Berndante Geisha Ciril FIN36292/07 JUN EH2
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pää ja purenta. Tummat melko syvällä ja lähekkäin
sijaitsevat silmät. Vahva hieman lyhyt kaula. Hyvä luusto, oikea rungon malli. Kulmaukset voisivat olla
hieman paremmat edessä ja takana. Vielä kovin löysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Hyvä väri,
miellyttävä luonne.
Janipan Olga FIN55154/07 JUN EH1
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Hyvä ilmeinen kaunis pää. Oikea purenta. Lyhyt
kaula, hyvä luusto. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Etukulmaus saisi olla parempi. Sopiva
polvikulma. Saisi liikkua pidemmällä taka-askeleella. Edestä vielä hieman löysä. Mukava luonne.
Ragdolls Beauty Like Mom FIN48880/09 NUO H
Isokokoinen ja kapearunkoinen nuori narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Ilme saisi olla parempi. Hyvä
kaula samoin luusto ja käpälät. Eturinta ja runko saavat vielä kehittyä. Saisi olla paremmin
kulmautunut edestä. Sopiva polvikulma. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä väri. Tänään kovin huonossa
karvapeitteessä. Hyvä luonne.
Atelier’s Demoiselle FIN45094/02 AVO EH1
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvä ilmeinen kaunis pää. Oikea purenta, hyvä luusto ja käpälät.
Vasen eturaaja kääntyy liian paljon ulospäin ranteesta, harmi. Hyvä runko ja eturinta. Hyvät
kulmaukset. Tasapainoiset liikkeet. Hieman kihara karvapeite. Hyvä luonne.
Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO H
Hyväntyyppinen, hyvänkokoinen narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Tummat silmät, hyvä luusto,
pehmeä selkä. Hyvä runko, mutta turhan pitkä lanneosa. Kulmaukset voisivat olla vahvemmat niin
edessä kuin takana. Liikkuu hieman ahtaasti edestä. Hieman kihara karvapeite. Hyvä väri, hyvä
luonne.
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 VAL ERI1 PN1 VSP
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, joka voisi olla hieman feminiinisempi. Vahva pää. Silmät
saisivat olla tummemmat ja ilme parempi. Vahva luusto, hyvä eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset.
Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä väritys ja karvan laatu. Miellyttävä luonne.
Momandan Napadancer FIN10569/00 VET ERI1 PN2 ROP-VET
Erittäin hyväntyyppinen ja hyvä kuntoinen veteraaninarttu. Hyvä pää, oikea purenta. Tummat silmät.
Sopiva kaulan pituus. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu
hyvin. Hyvä väri ja karvan laatu. Miellyttävä luonne.


