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Alpigiano Diletto Danou 16898/08 JUN H
9kk hyvä tyyppi, hyvä leveä kallo, voisi olla täyttyneempi silmien alta, hiukan suora olkavarsi kulma,
hyvät kulmaukset takana, hyvä luusto, hyvät värimerkit, liikkuu erittäin epävakaasti ja heiluvasti
edestä, heikosti takaa, hyvä koko ikäisekseen, erinomainen luonne, palkinto liikkeistä.
Alpigiano Diletto Derek 16900/08 JUN H
9kk, erittäin hyvä tyyppi, hyvät mittasuhteet päässä vaikkakin aivan liian pyöreät silmät, suora
olkavarsikulma, erinomaisesti kulmautunut takaa, riittävästi luustoa ikäisekseen, hyvät värimerkit,
vielä hiukan kihara turkki selässä. Liikkuu epävakaasti edestä, hiukan länkisäärisesti takaa. Luonne
erinomainen.
Bernario Bugatti Diesel 58377/07 JUN ERI2
Erinomainen tyyppi, hyvä pää, hiukan suuret silmät, hyväasentoiset lavat, hiukan suora
olkavarsikulma. Erinomaisesti kulmautunut takaa, hyvä luusto, voimakkaat kintereet. Liikkuu vielä
hiukan epävakaasti edestä. Erinomainen luonne.
Bernario Bvlgari Diesel 58378/07 JUN ERI1 PU2 SERT
Erinomainen tyyppi, massava. Ihana pää, hyvämuotoinen, hiukan pyöreät avoimet silmät. Hyvät
kulmaukset edessä, erinomaiset takaa. Syvä rintakehä. Erinomainen luusto. Hyvä väritys. Liikkuu
hyvällä askeleella, oikein takaa, riittävän vakaa ikäisekseen. Hyvä turkki. Erinomainen luonne.
Bernarossa Enzo Lorenzo 38753/07 JUN H
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, riittävän leveä kallo. Hiukan kapea kuono-osa. Voisi olla paremmin
kulmautunut edestä, hyvin takaa, vielä kapea etujalkojen välistä. Hyvämuotoinen rintakehä, riittävä
luusto, voisi askeltaa vetävämmin, epävakaa edestä, ok takaa. Erinomainen luonne.
Bernissimo Baranprimo 39019/07 JUN H
Erittäin hyvä tyyppi, 17 kk, hyvä pää, riittävän leveä kallo ikäisekseen, hyvä ylälinja, voisi olla
paremmin kultautunut edestä, hyvin takaa. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki. Erinomainen
luonne. Liikkuu hyvin takaa, kapeasti epävakaasti ja heiluvasti edestä.
Amandelman Buster 28659/07 NUO ERI2
Erinomainen tyyppi, ihana pää, erinomainen koko, massava, hyvä luusto. Hiukan niukasti
kulmautunut edestä, hyvin takaa, erinomainen luusto, hienot tassut. Liikkuu erinomaisesti sivusta ja
takaa, mutta hiukan epävakaasti edestä. Erinomainen luonne.
Berndante Great Gentleman 36286/07 NUO T
18kk, hyvä tyyppi. Kauniit silmät, hieno ilme, voisi olla leveämpi kallo. Niukasti kulmautunut edestä, ok
takaa. Voisi olla enemmän luustoa. Aivan liikaa laskeva lantio. Liikkuu epävakaasti ja lyhyesti edestä.
Voisi olla parempi sukupuolileima. Erinomainen luonne.
Berniitan Taika-Nalle 29898/07 NUO H
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä leveä kallo. Hienot mittasuhteet. Hiukan suuret pyöreät silmät. Pitkä lanne.
Laskeva lantio. Erinomainen luusto. Hyvät värimerkit, mutta voisi olla parempi pigmentti kirsussa.
Hyvä turkin laatu. Liikkuu ahtaasti takaa, kapeasti ja epävakaasti edestä. Luonne erinomainen.
Dandybern Antonius 20534/07 NUO EH4
Erittäin hyvä tyyppi. Voisi olla kookkaampi. Päässä hienot mittasuhteet. Hiukan avoimet silmät.
Hiukan lyhyt kaula. Niukasti kultautunut edestä, hyvin takaa, sopiva luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu
hyvin vakaasti ikäisekseen, ok takaa. Luonne erinomainen.
Life Spring’s Manpower  24950/07 NUO T
Erittäin hyvä tyyppi, aivan liian suuret pyöreät silmät häiritsevät koko rotuilmettä. Hyvät mittasuhteet
kallossa ja kuonossa. Tasapainoiset kulmaukset. Massava hyvä luusto. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki.
Liikkuu hyvällä askeleella sivusta, hiukan epävakaasti edestä. Voisi olla hiukan vapautuneempi.
Life Spring’s My Way 24954/07 NUO EH3
Erinomaisen tyyppinen massava. Ihana ilme. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja. Sopiva luusto.
Erinomainen turkinlaatu, hyvät värimerkit. Liikkuu takaa hyvin, mutta vielä aivan epävakaasti edestä,
valitettavasti!. Mukava kokonaisuus.
Maroussia Jazzy Jewel 26499/07 NUO ERI1
19kk. Erinomainen koko. Hyvä pää ilme, hiukan avoimet silmät. Riittävästi kultautunut edestä ja
takaa. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu riittävän vakaasti ikäisekseen, vielä hiukan lyhyt turkki.
Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hyvin takaa, vakaasti edestä. Erinomainen luonne. 
Alpweiden Zuper Star 35315/06 AVO ERI3
2 vuotias hyvänkokoinen uros. Hiukan pitkä lanne. Mukava ilme. Hyvät kulmaukset edessä ja takana.
Sopiva luusto. Hienot tassut. Vielä hiukan lyhyt turkki, mutta hyvät värimerkit. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, hyvin takaa, riittävän vakaasti edestä. Luonne erinomainen.



Berndante Fabricio 36530/06 AVO H
Erittäin hyvä tyyppi, pieni uros, pää voisi olla hieman suurempi kokonaisuudessaan, hyvä ilme. Hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Voisi olla enemmän luustoa. Hyvät värimerkit. Hyvä turkin laatu. Liikkuu
hyvin sivusta, hiukan länkisäärisesti takaa, riittävän vakaasti edestä. Erinomainen luonne.
Berndante Figo-Gigolo 36531/06 AVO H
Erittäin hyvä tyyppi, mukava pään ilme hyvillä mittasuhteilla. Hiukan takakorkea. Hyvä luusto. Hyvät
värimerkit. Voisi olla parempi pigmentti kuonossa. Hyvä turkki. ? ? hiukan kinnerahtaasti, liikkuu
edestä hyvin. Erinomainen luonne.
Berndream’s Actionman 33998/06 AVO T
2 vuotias uros, hyvä tyyppi, hyvä pään ilme. Aivan liian niukasti kulmautunut edestä ja takaa, laskeva
lantio. Hyvä luusto. Syvä rintakehä. Liikkuu kapeasti ja epävakaasti sekä edestä että takaa. Luonne
erinomainen.
Bertus Laurens v’t Rijkenspark 48069/07 AVO EH4
Erittäin hyvä tyyppi, riittävän leveä kallo. Hiukan vaaleat avoimet silmät. Hyvämuotoinen rintakehä.
Hiukan suora olkavarsikulma. Niukka polvikulma. Hyvä luusto. Hyvä turkinlaatu, hyvät värimerkit.
Liikkuessa korkea häntä, riittävän vakaa edestä.
Doremis Wonder Waldemar Brad 44934/06 AVO ERI1 PU3 VASERT VACACIB
Pieni uros, joka on erinomaista tyyppiä, kaunis pään ilme, riittävät kulmaukset edessä, erinomainen
takaa, hyvä luusto, hyvät tassut. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu erinomaisella askeleella sivusta, riittävän
vakaasti edestä. Mukava kokonaisuus.
Maroussia Eros-Emporio 10617/06 AVO T
3 vuotias uros, erittäin hyvä tyyppi, erinomainen koko. Hiukan pieni kallo, hiukan pitkä kuono. Hiukan
niukasti kultautunut edestä, hyvin takaa. Sopiva luusto. Hiukan pitkä lanne. Hyvä turkinlaatu, mutta ei
ole näyttelykunnossa, takkuja hännässä. Liikkuu epävakaasti edestä. Luonne erinomainen.
Ragdolls Blue-Chip 48886/06 AVO ERI2
Erinomainen tyyppi, hyvä pää, riittävän leveä. Hiukan suuret silmät, voisi olla enemmän pigmenttiä
kuonossa, samoin huulissa. Hyvät lavat, hiukan suora olkavarsikulma. Hyvät kulmaukset takana,
hyvät tassut ja turkki ja värimerkit . Liikkuu hiukan epävakaasti edestä, ok takana.
Seiskasoinnun Fermezza 41302/06 AVO H
Erittäin hyvä tyyppi, massava. Kaunis pää ilme. Tosin aivan liian isot silmät. Niukasti kulmautunut
edestä, hyvin takaa. Syvä rintakehä. Sopiva luusto, erinomainen turkinlaatu. Liikkuu hyvin takaa,
kapeasti ja erittäin epävakaasti edestä, valitettavasti! Seistessä ihana muoto.
Adesa’s Pushing The Limit AKCWS08770201 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Erinomaisen tyyppinen valio. Erittäin hyvin liikkuva. Ihana pään ilme. Kaunis ylälinja. Hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto. Hyvät värimerkit. Voisi olla valkoisempi rinta, liikkuu hyvin
joka suunnasta. Hyvin esitetty.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI
Erinomainen tyyppi, hyvä koko. Mukava pään ilme, hyvä ylälinja. Hyvät lavat. Hyvät kulmaukset
takana. Hyvät värimerkit. Hiukan niukka olkavarsikulma. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan epävakaasti ?.
Hyvä turkin laatu.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI
6 vuotias uros, joka esitetään liian lihavana. Hienot mittasuhteet päässä. Liian pyöreät silmät. Hyvä
ylälinja. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Sopiva luusto. Hyvä turkin laatu ja värimerkit. Liikkuu
hyvin sivusta, riittävän hyvin edestä, ok takaa.
Funatic Taittinger 46738/06 VAL ERI3
Massava valiouros. Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä ylälinja. Hyväasentoiset lavat, erinomaisesti
kulmautunut takaa. Erinomainen luusto. Erinomainen turkinlaatu. Hyvät värimerkit. Hiukan
epävakaasti edestä, erinomaisesti takaa, hyvä askelpituus. Hyvin esitetty.
Goldbear’s Patriot 40651/04 VAL EH
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko. Hyvä pää. Aivan liian pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä ylälinja
ja lavat, suora olkavarsikulma. Voisi olla näyttävämpi eturinta. Hyvä luusto, hienot tassut. Liikkuu
valitettavasti erittäin epävakaasti ja epäterveesti edestä, hyvin takaa. Palkinto liikkeiden vuoksi.
Janipan Bemari 39266/04 VAL ERI
4 vuotias valiouros, jolla ihana pään ilme. Hyvä ylälinja. Suora olkavarsikulma. Voisi olla näyttävämpi
eturinta. Erinomainen luusto, hyvä turkki, hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin takaa, kapeasti ja
epävakaasti edestä. Erinomainen luonne. 
Maroussia Brad-Einarsson 29339/04 VAL ERI
4 vuotias valiouros, hyvä pään ilme ja ylälinja. Hiukan suora olkavarsikulma. Riittävästi kulmautunut
takaa. Erinomainen luusto. Hyvät värimerkit ja hyvä turkin laatu. Liikkuu kapeasti takaa, hiukan
leveästi ja epävakaasti edestä. Uros, jossa paljon rotutyyppiä joka korvaa puutteita!



Riccarron Kroisos Pennonen 43423/03 VAL ERI2 PU4
5 vuotias valio, erinomaista tyyppiä, hyvä pää, hiukan pyöreät avoimet silmät. Erinomainen ylälinja,
hyvät lavat, hiukan suora olkavarsikulma. Erinomainen luusto. Erinomaisesti kulmautunut takaa.
Hyvät värimerkit ja hyvä turkin laatu. Hyvin esitetty. Liikkuu hiukan kapeasti takaa ja hiukan
epävakaasti ja heiluvasti edestä.
Riccarron Pinocchio 25404/06 VAL ERI4
3-vuotias valio, erinomaista tyyppiä, hyvä pään ilme, erinomainen ylälinja, hiukan pitkä lanne. Hyvät
lavat, erinomaisesti kulmautunut takaa, erinomainen luusto. Liikkuu pitkällä askeleella, ok takaa, vielä
hiukan epävakaasti edestä. Hyvin esitetty. Hyvä turkin laatu.
Alpweiden All You Need 36098/07 JUN T
17 kk hyvä tyyppi. Hyvä kallo. Suuret silmät ja korvat. Laskeva lantio, seisoo takaraajat allaan.
Niukasti kulmautunut polvi. Hyvä luusto ja turkki. Korkeat kintereet. Liikkuu epävakaasti edestä. 
Barlis Kleine Kiki 47531/07 JUN H
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää ja hienot mittasuhteet. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvät
kulmaukset takana. Erinomainen luusto. Hienot tassut. Tänään hiukan takakorkea. Turkki ei
parhaassa kunnossa. Liikkuu lyhyesti ja töksähtävästi, voisi olla avoimempi.
Berndream’s Betzy Bernadita 38976/07 JUN T
Hyvä tyyppi, hyvä koko. Pyöreät, avoimet silmät. Hyvä kallo ja korvat. Niukasti kulmautunut edestä ja
takaa. Hyvä luusto ja turkki. Hyvät värimerkit. Tänään takakorkea. Liikkuu kinnerahtaasti aivan liian
korkea häntä, epävakaasti ja epäterveesti edestä. Erinomainen luonne.
Bernissimo Barancarina 39021/07 JUN EH1
Erittäin hyvä tyyppi. Mukava pään ilme. Hiukan pyöreät silmät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin
takaa. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta, tosin hiukan korkea häntä. Liikkuu vielä
hiukan epävakaasti edestä, ok takaa. Hiukan lyhyt turkki, kihara! Erinomainen luonne.
Funatic Razzmatazz 50217/07 JUN EH3 
Erittäin hyvä tyyppi. Iso ja pitkä. Pyöreät isot silmät. Kallo vielä kapea. Hiukan suora olkavarsikulma.
Erinomaisesti kulmautunut takaa, hyvä luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta
hiukan korkea häntä. Erinomainen luonne.
Janipan Olga 55154/07 JUN EH2
Erittäin hyvä tyyppi. Suuret silmät häiritsevät ilmettä. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa.
Hyvä luusto. Hyvät värimerkit. Vielä valtavan kihara takamuksen päältä. Laskeva lantio. Liikkuu ok
sivusta, vielä hiukan epävakaasti edestä.
Valkeakoivun Emerentia 15305/08 JUN H
10kk erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko. Riittävän leveä kallo ikäisekseen. Suuret pyöreät silmät
häiritsevät ilmettä. Hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset. Hyvä turkki, sopiva luusto. Liikkuu hyvin, vielä
hiukan epävakaasti edestä.
Alpweiden Ömeising 28229/07 NUO EH
Fantastinen narttu seistessä, mutta valitettavasti menettää liikkeissään. Kaunis pää, jossa hieno ilme.
Hyvät lavat. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Erinomainen turkki. Hyvät värimerkit. Liikkuu
hyvin takaa, erittäin epävakaasti ja leveästi edestä. Ihana koira seistessä.
Berlida Batilda 34941/07 NUO T
Hyvä tyyppi. Suuri ja pitkä. Pieni kallo. Suuret pyöreät silmät. ? Hyvät lavat. Suora olkavarsi. Pitkä
lanne. Hyvä luusto. Turkiton tänään. Korkeat kintereet. Liikkuu epävakaasti edestä.
Bernario Adalmina 46893/07 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, ihana pää hieno ilme. Massava. Riittävästi kulmautunut edestä,
erinomaisesti takaa. Erinomainen luusto. Erinomainen turkin laatu. Hyvät värimerkit. Liikkuu
erinomaisella askeleella sivusta, hyvin takaa ja riittävän vakaat edestä. Ihastuttava narttu, jossa oikea
muoto.
Bernarossa Desiderio 25514/07 NUO ERI4
Reilu ja massava narttu, erinomaista tyyppiä. Hyvä pään ilme. Hyvä ylälinja ja lavat. Hiukan suora
olkavarsikulma, hyvä takaa. Erinomainen luusto. Liikkuu hyvin takaa ja sivusta, mutta hiukan korkea
häntä, Vielä hiukan epävakaa edestä. Hyvin esitetty.
Berndante Geisha Ciril 36292/07 NUO ERI3
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Hyvä pään ilme. Hyvät kulmaukset. Ihana luusto. Hyvät värimerkit.
Liikkuu hyvin, vakaa edestä. Mukava malli.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 NUO H
Erittäin hyvä tyyppi. Pyöreät suuret silmät häiritsevät ilmettä. Vielä kapea kuono. Epätasainen
purenta. Hyvämuotoinen rintakehä. Riittävästi kulmautunut. Hyvät värimerkit. Hyvä luusto. Kääntää
tassut sisäänpäin edessä ja takana. Voisi olla vapautuneempi.



Berndante Gueen of Zsuzsa 36290/07 NUO H
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä koko. Pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Riittävä kaula. Hyvät lavat, hyvät
kulmaukset takana. Hyvä luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin takaa, kääntää tassuja sisäänpäin
edestä. Vielä hiukan lyhyt turkki. Luonne erinomainen.
Gabriela van de Klaverhoeve 20909/08 NUO H
Erittäin hyvä tyyppi. Koira esitetään liian lihavassa kunnossa tänään. Aivan liian pyöreät silmät
häiritsevät ilmettä. Suora olkavarsikulma. Hyvät kulmaukset takana. Syvä rintakehä. Sopiva luusto.
Hyvät värimerkit. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu erittäin kapeasti ja jäykästi edestä, hyvin takaa.
Goldbear’s Qismet 16049/07 NUO EH
Erinomaista tyyppiä. Hyvä pää hyvin mittasuhtein. Hyvä ylälinja. Hyvät lavat. Hyvät kulmaukset.
Erinomainen turkki ja luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu epävakaasti edestä, hyvin takaa.
Goldbear’s Qualitystreet 16050/07 NUO ERI2 PN3 VASERT
Erinomaista tyyppiä. Hyvä pään ilme. Erinomainen ylälinja. Hyvät kulmaukset. Fantastinen luusto.
Erinomainen, mutta hiukan lyhyt turkki. Hyvät värimerkit. Liikkuu erinomaisella pitkällä askeleella
sivusta, hyvin takaa, ok edestä. Hyvin esitetty. Hiukan pitkä lanne.
Momandan Tiramisu 25867/07 NUO EH
Erinomaista tyyppiä, hyvä koko ja pää. Pyöreät silmät. Hyvä ylälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja
takaa. Hyvä, mutta lyhyt turkki. Liikkuu hyvin sivusta, vielä hiukan epävakaasti edestä. Hyvin esitetty.
Pandora 12928/07 NUO H
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvät mittasuhteet kallossa. Pyöreät silmät. Niukasti kultautunut edestä ja takaa.
Luustoa voisi olla enemmän. Hyvät värimerkit. Turkki puuttuu tänään. Liikkuu ok sivusta, mutta hiukan
lyhyellä askeleella, ok edestä ja takaa. Erinomainen luonne.
Zweierteam Muscosa 19596/07 NUO EH
Erittäin hyvä tyyppi. Silmät ovat hiukan lähekkäin. Kapea kuono. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin
takaa, erinomainen luusto. Hyvä turkki. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvällä askeleella, hiukan
epävakaasti edestä, hyvin takaa.
Bojarynja-Morosova Vom Gelbern Zwinger RKF1994456 AVO EH
Erittäin hyvä tyyppi. Iso narttu. Hyvät mittasuhteet päässä, pyöreät hiukan vaaleat silmät häiritsevät
ilmettä. Erinomainen ylälinja. Hyvä luusto. Liikkuu pitkällä askeleella, hyvin takaa, hiukan epävakaasti
edestä. Tänään hiukan lyhyt turkki. Voisi olla vapautuneempi.
Alpweiden Just Beatiful 31887/01 AVO H
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo, suuret pyöreät silmät. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Esitetään
aivan liian lihavana. Sopiva luusto. Hyvä turkin laatu. Liikkuu hiukan kapeasti takaa, epävakaasti
edestä. Erinomainen luonne.
Bernarossa Dimare 25515/07 AVO ERI3
Massava, iso narttu. Erinomaista tyyppiä. Hyvä pää ilme. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Sopiva
luusto. Hyvät värimerkit. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hyvin takaa ja edestä. Hyvin
esitetty.
Berndante Esme-Ralda 33275/05 AVO ERI4
Erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet, korkeus-pituus. Mukava pää ilme. Hyvä ylälinja. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella sivusta, ok takaa ja edestä.
Erinomainen turkin laatu, tosin lyhyt. Mukava luonne.
Black Indira’s Zigfree 23685/06 AVO H
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvät mittasuhteet. ? Hyvä pää. Pyöreät silmät. Riittävästi kulmautunut edestä,
hyvin takaa. Hyvä luusto. Turkki ei kunnossa. Voisi olla luokse päästävämpi. Liikkuu lyhyellä
etuaskeleella, hyvin takaa.
Fridkullas Trixie 26046/05 AVO ERI1
Massava erinomaisen tyyppinen narttu. Hyvä pää, hieno ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Fantastinen luusto. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvällä askelpituudella tasapainoisesti, hyvin
takaa, riittävän vakaasti edestä.
Friendly Face Palmira 13541/02 AVO T
Hyvä tyyppi, hyvä pään ilme. Erinomainen lapa. Hyvä ylälinja. Riittävästi kulmautunut takaa.
Luustoton. Kihara turkki. Liikkuu lyhyellä askeleella erittäin epävakaasti ja voimattomasti edestä.
Lecibsin Priska 20901/03 AVO ERI2
Erinomaista tyyppiä. Hyvä koko. Hieno pään ilme. Hyvät kulmaukset. Hyvä luusto ja ylälinja. Ei
parhaassa turkissa tänään. Liikkuu hyvällä askelluksella, kapeasti takaa, ok edestä.
Maroussia Harmonie 51142/06 AVO ERI
Erinomaista tyyppiä. Massava. Hyvä pää. Hieno ilme. Laskeva lantio. Hiukan suora olkavarsikulma.
Hyvä takaa. Erinomainen luusto ja mittasuhteet, korkeus-pituus. Oikea muoto ? Liikkuu hyvin sivusta
ja takaa, epävakaasti edestä.



Mettänpeikon Hevi-Helmi 43659/05 AVO H
Erittäin hyvä tyyppi. Aivan liian kapea kallo. Hiukan suuret silmät. Niukasti kulmautunut edestä ja
takaa. Erinomainen luusto. Hienot tassut. Aivan liian kikkara turkki. Liikkuu hyvin takaa, liian
epävakaasti edestä. Erinomainen luonne.
Momandan Serafiina 41548/05 AVO EH
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, joka valitettavasti esitetään täydessä karvanlähdössä. Ihana pää
hyvällä ilmeellä. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hiukan pitkä lanne. Ihana luusto. Erinomainen
ylälinja. Liikkuu pitkällä askeleella, hyvin takaa ja edestä. Palkinto turkinlähdön vuoksi.
Momandan Suhmura Santra 41547/05 AVO EH
Massava reilu narttu. Vahva pää. Pyöreät silmät. Hyvä ylälinja. Aavistuksen niukasti kulmautunut
edestä, hyvin takaa. Erinomainen luusto. Kihara turkki. Hyvät värimerkit. Liikkuu hiukan ahtaasti
takaa, epävakaasti ja löysästi edestä.
Riccarron Octobussy 52420/05 AVO EH
Massava. Hyvä koko. Riittävän leveä kallo. Hiukan pitkä kuono. Hyvä ylälinja ja kulmaukset edessä ja
takaa. Sopiva luusto. Hyvänmallinen rintakehä. Kihara turkki. Liikkuu erinomaisella askeleella sivusta,
ok takaa, riittävän vakaasti edestä.
Zweierteam Kraussiana 31952/05 AVO EH
Erittäin hyvä tyyppi. Reilu narttu. Hiukan kapea sekä kallosta että kuonosta. Hyvä ylälinja. Riittävästi
kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Hiukan pitkä lanne. Sopiva luusto. Liikkuu ? hiukan kapeasti
edestä, hyvin takaa. 
Bernario Violetta 45732/03 VAL ERI1 PN2 VACACIB
Erinomainen valionarttu, jolla oikea malli. Hyvänmallinen pää, jossa oikea ilme. Erinomaiset
mittasuhteet, korkeus-pituus. Hyvät kulmaukset kauttaaltaan. Erinomainen luusto. Hyvät värimerkit.
Hienot tassut. Hiukan pehmeä selkä. Liikkuu hyvällä askeleella, riittävän vakaasti, hyvin takaa. Ihana
malli.
Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL ERI
Reilu narttu. Voisi olla enemmän leveyttä kallossa. Hiukan vahva kuono. Erinomainen ylälinja. Suora
olkavarsikulma. Hyvin kulmautunut takaa. Sopiva luusto. Hyvä turkki. Liikkuu vapaalla askeleella
sivusta, hyvin takaa, epävakaasti edestä.
Funatic Vanity Fair 32299/04 VAL ERI2 PN4
Erinomainen tyyppi. Hyvä pää ilme. Riittävän leveä kallo. Hyvä ilme. Hyvin kultautunut edestä ja
takaa. Hyvä eturinta. Erinomaisesti kulmautunut takaa. Sopiva luusto. Liikkuu ihanan vapaalla
askeleella, hyvin takaa. Hiukan heiluvasti edestä. Mukava muoto. Hyvin esitetty.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL EH
Erittäin hyvä tyyppi. Pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Esitetään hiukan liian lihavana. Niukasti
kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Voisi olla enemmän luustoa. Hyvämuotoinen rintakehä.
Askeltaa yli sivuliikkeissä etu- ja takaosan kulmausten epätasapainosta johtuen, liikkuu ok takaa,
epävakaasti edestä.
Riccarron Kiss Kiss 43424/03 VAL ERI4
Erinomaisen tyyppinen narttu. Hyvä pää. Alas kiinnittyneet korvat. Hyvä ylälinja. Hiukan suora
olkavarsikulma. Erinomaiset kulmaukset takana. Ihana luusto. Hienot tassut. Hiukan kihara turkki.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin takaa, ok edestä. Tänään ei parhaassa turkissa.
Riccarron La Fayette 19280/04 VAL ERI3
Erinomaisen tyyppinen valionarttu. Päässä hyvät mittasuhteet. Hiukan suuret ja pyöreät silmät.
Erinomainen ylälinja. Riittävästi kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä turkin laatu. Hyvin
esitetty. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, riittävän vakaasti edestä.
Momandan Napadancer 10569/00 VAL ERI1 ROP-VET
Erinomaista tyyppiä. Hyvä pään ilme. Erinomainen ylälinja. 9-vuotias hyvin säilynyt ikäisekseen.
Riittävät kulmaukset edessä, erinomaiset takana. Voisi olla hiukan enemmän luustoa. Hyvä turkin
laatu. Liikkuu sujuvalla askeleella sivusta, edestä ja takaa.


