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Alistair 33284/09 JUN EH3
Keskivahva, mittasuhteiltaan hyvä uros. Pää voisi olla kauttaaltaan voimakkaampi. Hyvä ylälinja. Hyvä rintakehän
leveys, eturinta vielä puutteellinen. Riittävä raajaluusto ja kulmaukset. Ei tänään parhaassa karvassa. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Etuliikkeet vielä kovin löysät. Miellyttävä käytös.
Alpweiden I Have Got Dreams 28193/09 JUN EH4
Pienehkö, hyvin voimakas, tanakka junioriuros. Vahva, kaunispiirteinen uroksen pää. Hieman pyöreät silmät.
Ylälinjassa vielä pehmeyttä. Tilava rintakehä. Vahvat riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvät sivuliikkeet. Etuliikkeet
hieman leveät. Muhkea karva ja hyvä väri.
Bouncy Buffoon’s Will Turner 61292/08 JUN EH2
Keskivahva, mittasuhteiltaan hyvä uros. Kaunispiirteinen pää, joka voisi olla aavistuksen vahvempi. Miellyttävä ilme.
Hyvä ylälinja. Riittävä rintakehän voimakkuus. Sopiva raajaluusto. Hyvä karvanlaatu. Kauniit värit. Häntä nousee
liikkeessä. Erinomainen vaivaton liikunta. Ystävällinen.
Ragdolls Dauntless Dude 36418/09 JUN EH1
Muhkea, rungoltaan tanakka junioriuros. Pää voisi olla hieman voimakkaampi. Oikeat pään linjat. Lupaava rungon
tilavuus. Vahvat raajat. Hyvä pitkäaskelinen liikunta. Etuliikkeet vielä löysät ja selässä pehmeyttä. Häntä nousee
liikkeessä. Kihartuva karva. Hyvät värit. Iloinen käytös.
Berniu’s Armando 39107/08 NUO ERI2
Voimakkuudeltaan, mittasuhteiltaan oikea. Oikeanmallinen uroksen pää. Hieman pyöreät silmät. Seistessä hyvä
ylälinja. Eturinnan tulee vielä voimistua. Sopiva raajaluuston voimakkuus. Hyvät sivuliikkeet. Häntä nousee liikkuessa.
Etuliikkeet aika holtittomat. Hyvä karva ja väri. Iloinen käyttäytyminen.
Berondan Asgeir Olasson 50808/08 NUO ERI1 PU4 VASERT
Tyypiltään, voimakkuudeltaan erinomainen. Pehmeäpiirteinen, liioittelematon uroksen pää. Hyvä ylälinja. Hyvä
rintakehän leveys. Hyväasentoiset voimakkuudeltaan hyvät raajat. Erinomaiset sivuliikkeet. Edessä löysyyttä. Hyvä
karva. Kauniit värit. Esiintyy erinomaisesti.
Alpweiden Come’s To Win 50537/07 AVO ERI1 PU2 SERT
Tasapainoisesti rakentunut, voimakkuudeltaan ja tyypiltään erinomainen uros. Vahva pää, jossa kauniit linjat. Silmät
voisivat olla tummemmat. Erinomaiset rungon ääriviivat. Hyväasentoiset raajat. Häntä nousee hieman liikkeessä.
Sujuva pitkäaskelinen liikunta. Etuliikkeet hieman leveät. Hyvälaatuinen karva ja kaunis väri. Tasapainoinen
kokonaisuus.
Dacosen Boogieman 34114/06 AVO ERI3
Voimakkuudeltaan, mittasuhteiltaan hyvä uros. riittävän vahva kaunislinjainen uroksen pää. Eturinta voisi olla
näyttävämpi, mutta riittävä rintakehä. Sopiva raajaluuston voimakkuus. Tehokas pitkäaskelinen liikunta. Etuliikkeissä
löysyyttä. Hyvä karvanlaatu. Kauniit värit.
Edi 33761/07 AVO EH4
Sopivan voimakas uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Kaunis voimakkuudeltaan erinomainen uroksen pää. Hieman
pyöreät silmät. Hyvä ylälinja. Sopiva raajaluuston voimakkuus. Käyttää liikkuessaan takaosaansa tehokkaammin.
Erinomainen karva ja väri.
Life Spring’s Manpower 24950/07 AVO ERI2
Tyypiltään erinomainen, tanakka uros. oikeanmallinen, vahva uroksen pää. Turhan pyöreät silmät. Kauniit rungon
ääriviivat. Riittävästi kulmautuneet vahvat raajat. Erinomaiset sivuliikkeet. Takaa hieman kinnerahdas. Muhkea karva ja
hyvä väri.
Bernarossa Fanalino 57599/07 VAL ERI3
Keskikokoinen, voimakkuudeltaan, tyypiltään erinomainen uros. oikeat pään linjat. Kuono voisi olla voimakkaampi ja
silmät tummemmat. Rodunomainen ylälinja. Hyvä rintakehän voimakkuus. Hyväasentoiset raajat, joilla koira liikkuu
sujuvasti ja pitkin askelin. Erinomainen karva ja väri.
Ragdolls Blue Chip 48886/06 VAL ERI2 PU3
Erinomaisessa kunnossa esitetty valiouros, jolla kauniit rungon ääriviivat. Pehmeäpiirteinen voimakkuudeltaan
erinomainen uroksen pää. Hyvin sujuvat liikkeet. Erinomainen karva ja väri.
Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI1 PU1 ROP
Kooltaan, tyypiltään erinomainen, muhkeaturkkinen valiouros. Oikeat pään mittasuhteet ja erinomainen voimakkuus.
Hieman pyöreät silmät. Tanakka runko. Vahva raajaluusto. Näyttävät sivuliikkeet. Etuliikkeissä löysyyttä. Kauniit värit.
Miellyttävä kokonaisuus.
Alpweiden Golden Jackpot 61236/08 JUN ERI2
Tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Voimakkuudeltaan hyvä. Kaunislinjainen
nartun pää, jossa oikea ilme. Rodunomainen ylälinja. Lupaava rungon tilavuus. Riittävät etu- ja erinomaiset
takakulmaukset. Lupaavat liikkeet. Oikeanlaatuinen, tänään hieman niukka karva. Kauniit väri.
Alpweiden I Want It All 28199/09 JUN H

Aavistuksen matalaraajainen, voimakkuudeltaan hyvä juniorinarttu. Hyvin narttumainen pää, jossa otsapenger voisi olla
selvempi. Hieman löysät huulet. Hyvä ylälinja. Rintakehän tulee vielä kehittyä kauttaaltaan. Sopiva raajaluusto. Sujuvat
sivuliikkeet. Etuliikkeet (hieman) löysät. P4:set puuttuu molemmilta puolilta. Lupaava karva ja väri. Hieman hoikassa
kunnossa. Ystävällinen käytös.
Bernerdalens Desdemona 17497/09 JUN ERI4
Keskivahva, sopusuhtaisesti kehittynyt junnunarttu. Hyvin narttumainen pää, joka saa vielä voimistua erityisesti kuonoosaltaan. Lupaava rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Hyväasentoiset raajat. Erinomaiset sivuliikkeet. Edessä vielä
löysyyttä. Kauniit käpälät. Esitetään tänään hyvin niukassa karvassa. Kauniit värit.
Janipan Utopia 10208/09 JUN ERI1
Keskivahva, mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Narttumainen pää, jossa otsapenger voisi olla merkitympi. Hieman
luisu lantio. Hyväasentoiset raajat. Hyvä rintakehän voimakkuus. Hyvä askelpituus. Lupaava karva. Kaunis väri.
Tornedarlings Ada Af Triel 10192/09 JUN ERI3
Vahvarunkoinen, aavistuksen tukevassa kunnossa esitetty juniorinarttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet.
Kokonaisuuteen nähden hieman pieni pää. Rodunomainen ylälinja. Tilava runko. Hyväasentoiset raajat. Hyvä liikkuja.
Erinomainen karva ja väri.
Alpweiden Funny Girl 47464/08 NUO ERI1 PN3 SERT
Kooltaan, tyypiltään erinomainen, hyvin tasapainoisesti rakentunut, vahva narttu. Hyvin kaunisilmeinen nartun pää.
Ihastuttavan tilava, tanakka runko. Vahvat hyväasentoiset raajat. Hyvä askelpituus. Selkä saisi olla tiiviimpi liikkeessä.
Upea karva. Kaunis väri. Tasapainoinen kokonaisuus.
Janipan Saana 53611/08 NUO ERI2
Tyypiltään erinomainen, vahva, tanakkarunkoinen narttu, jolla kauniit ääriviivat. Oikeat pään linjat. Hieman pyöreät
silmät. Kirsu voisi olla mustempi. Hyväasentoiset raajat. Liikkuu vaivattomasti hyvällä askelpituudella. Nostelee välillä
eturaajojaan. Hyvä karva ja väri.
Alpweiden What A Wish 32713/05 AVO ERI2
Keskikokoinen, hieman pitkärunkoinen, voimakkuudeltaan hyvä narttu. Hyvin narttumainen, hieman pieni pää, jossa
otsapenger ja alaleuka voisivat olla voimakkaammat. Rodunomainen ylälinja. Hyvä rintakehän voimakkuus. Hyvä
liikkuja. Erinomainen karva ja väri.
Alpweiden Ömeising 28229/07 AVO EH
Vahva, tänään niukassa karvassa esitetty narttu. Vahva nartun pää. Hieman pyöreä kallo ja matalalle asettuneet korvat.
Hyvä rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Vahva raajaluusto. Hyvä askelpituus. Etuliikkeet leveät. Kauniit värit.
Miellyttävä käytös.
Janipan Paloma 55160/07 AVO EH4
Hieman kapea narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Hyvin narttumainen hieman kevyt pää. Silmät voisivat olla
tummemmat. Kaunis ylälinja. Sopiva raajaluusto. Liikkuu vaivattomasti pitkin askelin. Erinomainen lihaskunto.
Hyvälaatuinen karva. Ok väritys. Miellyttävä käytös.
Lapinlauhan Kassi-Alma 44662/05 AVO EH3
Keskivahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvin narttumainen pää, jossa kuono voisi olla voimakkaampi. Ryhdikäs
olemus. Riittävä rintakehän voimakkuus. Hieman luisu lantio. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä askelpituus.
Takapotku voisi olla tehokkaampi. Hyvä karva ja ok värit. Vilkas miellyttävä käytös.
Lumumba Amelie 46790/05 AVO EH
Keskivahva narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Narttumainen voimakkuudeltaan hyvä pää. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvä rintakehä ja ylälinja. Riittävät raajakulmaukset ja askelpituus. Voisi käyttää takaosaansa
tehokkaammin liikkeessä. Hyvä karva ja värit. Miellyttävä käytös.
Riccarron Noa Noa 49102/05 AVO ERI1 PN4 VASERT
Vahvarunkoinen, mittasuhteiltaan, tyypiltään erinomainen narttu. Hyvin narttumainen hieman kapea pää, jossa
otsapenger voisi olla merkitympi. Kauniit rungon ääriviivat. Hyvä raajaluusto. Riittävästi kulmautuneet raajat, joita
koira käyttää hyvin liikkeessä. Etuliikkeessä löysyyttä. Erinomaisen muhkea karva, hyvät värit.
Alpweiden Yes I’m Jackpot 12343/06 VAL ERI3
Erinomaisessa kunnossa oleva, hyvin liikkuva valionarttu. Vahva, pehmeäpiirteinen nartun pää. Erinomaiset rungon
ääriviivat. Vahvat raajat. Hyvä karva. Valkoista hieman reilusti käpälissä, muutoin hyvät värit.
Bernarossa Farfalla 57603/07 VAL ERI2 PN2
Erinomaisessa kunnossa esitetty, hyvänkokoinen valionarttu. Hieman kapea pää, jossa otsapenger saisi olla merkitympi.
Kauniit rungon ääriviivat. Hyväasentoiset raajat. Tehokas pitkäaskelinen liikunta. Hyvä karva ja väri.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall 46812/07 VAL ERI1 PN1 VSP
Voimakkuudeltaan, tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvin kaunis pää, jossa pehmeät linjat. Tilava rintakehä.
Hieman pitkä lanneosa. Hyväasentoiset vahvat raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Erinomainen karva. Kaunis väri.
Ragdolls Aquamarine 47432/04 VAL ERI4
Niukassa karvassa esitetty, hyvärakenteinen valionarttu, jolla kaunis voimakkuudeltaan erinomainen nartun pää.
Riittävästi kulmautuneet, vahvat raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä väri. Rauhallinen käytös.

