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Alpweiden Go For The Win 61233/08 JUN H 

1,5v. Keskikokoa pienempi, muuten sopusuhtainen. Ei näyttelykunnossa. Kiva pää ja ilme. Korrekti hampaisto. 

Tummat silmät. Hyvät korvat. Hieman haalistunut kirsupigmentti. Hyvä kaula ja eturinta. Löysät ja uloskääntyvät 

kyynärpäät ja hieman jäykät ranteet. Vielä kaarevuutta kaipaava rintakehä. Kiinteä yläosa. Hyvin kannettu häntä. 

Riittävät takakulmaukset, mutta löysyyttä nivelissä ja hyvin löysät liikkeet. Oikealaatuinen, mutta ei näyttelykuntoinen 

karvapeite. Yläosassa selvästi laineikas. Ystävällinen, mutta levoton luonne. 

Alpweiden I’m A Tuff Teddy 28194/09 JUN T 

1v. Hyvin tanakkatekoinen ja nallemainen, rodunomaista ryhtiä ja jalkavuutta kaipaava kokonaisuus. Päässä sop. 

pituusmittasuhteet. Hiukan alas kiinnittyneet korvat. Korrekti hampaisto. Ilmettä häiritsee hieman pyöreähköt silmät, 

muutenkin lyhyttä kaulaa korostaa pystyt lavat ja niukat etukulmaukset. Tilava runko. Jyrkkä lantio. Riittävät 

takakulmaukset, mutta ei aivan kiinteät nivelet. Lyhyet, jäykät liikkeet. Luoksepäästävä luonne. Oikealaatuinen 

karvapeite. Rodun tyypin puute ja liikkeistä pudotus laadussa. 

Bernuschka Caro 46302/09 JUN H 

9kk. Hyvin kehitysvaiheessa. Litteätekoiselta ja hennolta vaikuttava juniori. Ääriviivoiltaan sopivat mittasuhteet. Hyvä 

pää ja ilme. Tarmokkaasti käytetyt, oikea-asentoiset korvat. Tummat silmät. Korrektit hampaat. Vielä ohut kaula ja 

hiukan pysty etuosa. Niukka polvikulm. ja aavistuksen korkea kinner. Selvästi ulospäin kääntyvät takakäpälät. 

Tasapainoiset, ei kovin vetävät sivuliikkeet, kapeat edestä ja takaa katsottuna. Eturinta kaipaa täytettä. Hyvä karvan 

laatu. Lanneosaltaan turhan laineikasta. Viehättävä, säännölliset värimerkit. Hyvä luonne. 

Lipasun Luckyman 38109/09 JUN EVA 

15,5kk. Ei täysin esittäjän hallussa. Selvästi epäluuloisesti käyttäytyvä tuomaria kohtaan ja leikkisät liikkeet, joita ei 

pysty täysin arvostelemaan. 

Ragdolls Dauntless Dude 36418/09 JUN EH1 

11kk. Hyvin runsaan, tuuhean ja kauttaaltaan lainehtivan karvapeitteen ansiosta epätyypilliseltä vaikuttava junioriuros. 

Turkin alla kuitenkin sopivat mittasuhteet ja tilava rintakehä. Tummat silmät. Juuri riittävä kuonon pituus. Säännölliset 

hampaat. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula, kulmaukset. Oikea-asentoinen häntä. Toivoisin joustavammat ja 

jäntevämmät ranteet ja yhdensuuntaiset käpälät. Rodunomainen luonne. Riittävän tehokkaat liikkeet. Vielä hyvin 

pentumaisen ja ei rodunomaisen karvapeitteen takia laadun pudotus. 

Bandolero’s Awesome Maradona 51301/08 NUO EH2 

1,5v. Reilunkokoinen aavistuksen pitkänomaiselta vaikuttava, hyvin kulmautunut nuori uros. oikea pään muoto. 

Hieman liikaa poskia. Tummat, mutta pienehköt hieman lähekkäin sijaitsevat silmät. Hyvä kaula, leveä eturinta. Hyvät 

etukulmaukset. Liikkeessä ei kovin kiinteä yläosa. Toivoisin tiiviimmän lanteen. Oikeanmallinen lantio, hyvin kannettu 

häntä. Hyvä polvi. Toivoisin pystysuo. välijalan ja kiinteemmän kintereen. Leveät ja kyynärpäistä löysät etuliikkeet. 

Hieman voimaton takapotku. Laadultaan erinomainen karvapeite. Hännänpäässä puuttuu valkoinen. Niukasti valkoista 

etutassussa. Hyvä luonne. 

Berondan Asgeir Olasson 50808/08 NUO ERI1 PU2 SERT VACACIB 

1,5v. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori uros. Erinomainen pään malli. 

Korrekti hampaisto. Riittävän korkealle kiinnittyneet korvat. Keskitummat silmät ja ilmettä häiritsee haalistunut 

luomipigmentti. Hyvä kaula, kiinteä yläosa. Erinomainen rungonmalli. Hyvin kannettu häntä. Hyvä eturinta. Hieman 

pysy olkavarsi. Sopivasti kulmautunut takaa. sopusuhtaiset sivuliikkeet, hieman leveä edestä katsottuna. Toivoisin 

rungonmyön. peitinkarvan. Viehättävät, sopusuhtaiset värimerkit päässä, rinnassa ja raajoissa, niukasti hännässä. 

Edukseen esitetty. 

Funatic Pinot Noir 46284/08 NUO H 

21kk. Vahvaluustoinen aavistuksen lyhytrunkoinen, hyvin urosmainen nuori uros, jolla periksiantava ylälinja ja hyvin 

korkealle kiinnittynyt hännän tyvi. Hyvä uroksen pää, hyvät silmät ja korvat. Ei aivan säännöllinen purenta, jossa 

oikean puolen etuhampaat tasapurennassa ja vas.taip. kääntyä saksipurennaksi. Hyvin löysät suupielet. Ryhdikäs kaula, 

hyvä eturinta. Hieman pysty olkavarsi. Niukat takakulmaukset. Heikot kintereet ja rungon alle jäävät takaraajat. 

Oikealaatuinen karvapeite. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. 

Tornedarlings Alfons Af Triel 11167/09 NUO HYL 

1,5v. Hyvin jänn. ja epäluuloisesti käyttäytyvä. Muuten kokonaisuutena sopusuhtainen. Keskivahva raajaluusto. 

Selvästi urosmaisuutta kaipaava nuori, jolla valitettavasti selvä käänteinen saksipurenta, joka johtaa hylkäämiseen. 

Vielä hieman suippo kuono, muuten hyvä ilme. Hyvät silmät. Haalistunut kirsupigmentti. Erinomaiset kulmaukset. 

Löysyyttä kyynärpäissä. Puutteellinen eturinta. Vaivattomat ja kevyet liikkeet. Hyvin kannettu häntä. Oikeanlaatuinen 

hieman aaltoileva karvapeite. Hyvät värimerkit.  

Bernandos Aygon 42441/06 AVO H 

3v. Ei kovin kookas, mutta hyvin tanakka ja selvästi rodunomaista ryhtiä kaipaava uros, jolla kokoon nähden 

keskivahva raajaluusto. Lyhyt ja tasapaksu kaula. Tukeva, hieman lyhyt, mutta hyvin leveä pää. Aavistuksen alas 

kiinnittyneet suurehkot korvat. Tummat silmät, mutta ei aivan tiiviit luomet. Korrekti hampaisto. Kiinteä ylälinja. Lyhyt 

lantio. Korkea hännän kiinnitys ja liikkeessä reippaasti kohoava häntä. Niukat kulmaukset, mutta säännölliset. Lyhyet, 



silti reippaat liikkeet. Karhea, tuuhea turkki pilaa yleisvaikutelman. Selvät värimerkit, hyvin niukasti valkoista 

hännänpäässä. 

Bernario Bvlgari Diesel 58378/07 AVO EH2 

2,5v. Keskikokoa matalampi. Selvästi suorakaiteen muotoinen ja pitkänomaiselta vaikuttava uros, jolla tulisi olla 

tiiviimpi lanneosa ja jalkavampi kokonaisuus. Etuasentoiset raajat pidentävät pituusvaikutelmaa. Oikeanmallinen pää, 

oikein kannetut korvat. Ei aivan säännöllinen alaetuhammasrivi. Vielä havaittavissa saksipurenta. Tummuneet pään 

tanmerkit aiheuttaa synkän ilmeen. Hyvä kaula ja rintakehän malli. Hieman pysty olkavarsi ja löysyyttä kyynärpäissä. 

Hyvä lantio ja kauniisti kannettu häntä. Hyvät takakulmaukset. Oikealaatuinen riittävän rungonmyötäinen karvapeite. Ei 

aivan ihanteelliset värimerkit. Kiva luonne. Esittää maatavoittavaa, mutta ei rodunomaiset liikkeet. 

Berniitan Taika-Nalle 29898/07 AVO EH1 

2,5v. Keskikokoinen, aavistuksen suorakaiteen muotoinen, vahvalla raajaluustolla uros, jolla hieman etuasentoiset 

eturaajat korostavat pituutta. Hyvä pään muoto. Hyvä ilme. Keskitummat silmät. Hyvin kannetut korvat. Ei aivan 

tasainen etuhammasrivi. Vasemmalta ylhäältä puuttuu P2. Löysät huulet häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja rintakehän 

malli. Toivoisin tiiviimmän lanneosan. Erinomainen lantiorakenne. Hyvät takakulmaukset. Liikk. tehokkaasti mukana 

työsk. oikea-asentoinen häntä. Ei aivan rungonmyötäiset kyynärpäät. Vaivattomat sivuliikkeet, hyvin kapeat takaa 

katsottuna. Oikeanlaatuinen karvapeite. Lämminsävyiset tanmerkit. Edukseen esitetty. Hyvä luonne.  

Life Spring’s Manpower 24950/07 AVO HYL 

3v. Sopusuhtainen hieman tanakkatekoinen, johtuen leveästä etuosasta ja niukan pituisesta kaulasta ja pallomaisesta 

hyvin holvautuneesta kallosta. Oikea-asentoiset ja –kokoiset korvat. Keskitummat hieman pyöreät silmät. Tänään jo 

selvästi havaittavissa käänteinen saksipurenta. Sopivat kulmaukset ja raajavahvuus. Tilava rintakehä. Kiinteä yläosa. 

Lyhyehkö ja tasainen lantio ja korkea hännän kiinnitys. Reippaat, ei kovin vetävät liikkeet. Temperamentikas luonne. 

Laadultaan erinomainen karvapeite. Lämminsävyiset tummat tanmerkit. Taitavasti esitetty. Arvosana johtuu purennasta.  

Maglod-Falvi X-Man 18754/09 AVO H 

2v. Tanakantekoiselta vaikuttava, ei kovin raajakas. Vahva raajaluusto. Uros, jolle toivoisin sekvästi enemmän kaulaa ja 

soikeamman rintakehän. Pystyt lavat korostavat jäykähköä etuosa. Erinomainen pään malli ja ilme. Oikea-asentoiset 

hyvin kannetut riittävän pienet korvat. Oikeanmalliset tummat silmät. Kirsupigmentti saisi olla kirkkaampi. Hieman 

periksi antava selkä. Hyvät takakulmaukset. Liikkeessä reippaasti tyvestä kohoava ja pystysuorassa kannettu häntä. 

Kaipaa vuoristokoiran ryhtiä. Erittäin miellyttävä luonne ja olemus. Ei aivan rungonmyötäinen karvapeite. 

Ragdolls Chivalrous 55714/07 AVO HYL 

2,5v. Selvästi pienikokoinen. Oikeanmallinen runko, jossa lyhyet raajat, jotka tekevät koirasta matalaraajaisen. Hyvät 

kulmaukset. Oikeanmallinen pää. Tasapurenta. Oikeanmalliset korvat ja silmät. Haalistunut kirsupigmentti. Laajat, 

valkoiset värimerkit, jotka ylittävät suupielet häiritsevät ilmettä. Sopivan pituinen oikea-asentoinen kaula. Hyvä yläosa. 

Lyhyt olkavarsi, periksiantavat ranteet. Äärimmäisen epäterveet, lyhyet, kierteiset, huojuvat liikkeet. Toistuva ja 

jatkuva peitsaus. Laadultaan erinomainen karvapeite. Vaaleahkot värimerkit. Hylätään koon ja liikkeiden takia. 

Rocco 33418/07 AVO HYL 

3v. Keskikokoa korkeampi. Ääriviivoiltaan sopusuhtainen, mutta selvästi ei näyttelykunnossa esitetty uros. Kokoon 

nähden hieman kevyt raajaluusto. Sivusta katsoen hyvät kulmaukset. Oikeanmuotoinen pää, johon toivoisin tiiviimmät 

luomet. Hyvät korvat. Selvästi käänteinen saksipurenta. Hyvä kaula ja rungon malli. Hieman etuasentoiset eturaajat 

kaventavat eturintaa. Heikot ranteet ja ulostaipuvat välikämmenet. Lyhyehkö lantio ja reippaasti kohoava häntä. Ei 

aivan yhdensuuntaiset etuliikkeet. Tulisi liikkua tehokkaammin. Ajoittain peitsaa. Selvästi hoitoa kaipaava laineikas 

karvapeite. 

Funatic Roquefort 50216/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 

2,5v. Erinomaista tyyppiä. Sopusuhtainen. Hyvä koko. Vahva raajaluusto. Oikeanmallinen uroksen pää, jossa hyvät 

mittasuhteet ja hyvin kannetut korvat. Korrekti hampaisto. Toivoisin täytettä ohimoihin ja kiinteemmät luomet. Hyvä 

kaula ja ryhti. Sopivan jalkava. Vielä ei täysin täyttynyt eturinta, muuten hyvä rintakehän malli. Erinomaisesti 

kulmautunut ilman liioittelua. Hyvä ylälinja, erinomainen lantiorakenne. Korkea hännän kiinnitys. Liikkeessä hyvin 

mukana työskentelevä häntä. Riittävän joustavat ranteet. Sopivan tehokkaat liikkeet. Oikealaatuinen karvapeite. 

Kirkkaat säännölliset värit. 

Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL EH2 

4v. Sopivan kokoinen, rungoltaan sopusuhtainen, mutta aavistuksen matalaraajaiselta vaikuttava kokonaisuus. Hiukan 

etuasentoiset eturaajat aiheuttavat hieman periksi antavan selän. Oikeanmallinen pää. Korrekti hampaisto. Tummat 

silmät. Hiukan leveät, oikea-asentoiset korvat. Turhan leveälle suunpielistä ulottuva kuonon väritys häiritsee ilmettä. 

Oikea-asentoinen kaula, mutta pystyhkö lapa häiritsee ryhtiä. Lyhyehkö olkavarsi ja löysät kyynärpäät ja ei aivan 

yhdensuuntainen etuliike. Erinomainen lantiorakenne. Hyvin kulmautunut takaa. Voimakas takatyöntö. Oikealaatuinen 

karvapeite. Riittävä rungonmyötäinen. Niukasti valkoista varpaissa. Erinomainen luonne. 

Riccarron Pluto 25405/06 VAL HYL 

Keskikokoa pienempi. Sopusuhtainen, rodunomaista tyyppiä edustava hyvänluonteinen uros. hyvät takakulmaukset. 

Hieman pysty olkavarsi. Oikeailmeinen pää. Tummat silmät, hyvät korvat. Selvästi vino purenta, jossa oikean puoleinen 

kulmahammas sijaitsee n.1cm vasenta verraten takana. Oikeanpuoleisesti saksipurenta, vasemmalla käänteinen 

saksipurenta. Oikealaatuinen karvapeite. Oikeat liikkeet takaa. Hieman sidotut edestä. Kehitysvirheinen alaleuka 



aiheuttaa arvosanan. 

Alpweiden Golden Jackpot 61238/08 JUN EH2 

16kk. Hyvin jännittyneesti esiintyvä. Keskivahva raajaluusto. Sopusuhtainen. Hyväkokoinen juniorinarttu. Hyvä pää ja 

ilme. Kookkaat korvat. Hyvät silmät, korrektit hampaat. Hyvä kaula, rungonmalli. Hyvä lantiorakenne. Sopivasti 

kulmautunut edestä. Niukahko polvi. Kokoon nähden hieman lyhyt sääri ja korkea kinner. Ei kovin tehokas takatyöntö. 

Tottumattomuudesta johtuen hieman jänn. liikkuminen ja esiintyminen. Oikealaatuinen, rungonmyötäinen karvapeite, 

tänään vielä hyvin lyhyttä. Hyvät värimerkit. 

Alpweiden I Want It All 28199/09 JUN T 

11kk. Vielä hyvin matala kooltaan ja etumatala yleisvaikutelmaltaan oleva juniorinarttu. Kehittymätön rintakehä, ei 

ulotu aivan kyynärpäihin. Oikeailmeinen, tummasilmäinen pää. Hieman haalistunut silmäpigmentti. Hyvä hampaisto. 

Pystyt lavat, etuasentoiset eturaajat korostavat ”roikkuvaa” rintakehää. Sopivasti kulmautunut takaa. Oikea-asentoinen 

lantio. Tyvestä reippaasti kohoava häntä. Kyynärpäät vailla rintakehän tarjoamaa tukea, muuten yhdensuuntaiset etu- ja 

takaliikkeet. Etumatalat sivuliikkeet. Toivoisin kuivemman pään ja rungonmyötäisen karvan. 

Bernerdalens Desdemona 17497/09 JUN EH1 

15kk. Sopivan kokoinen. Sopusuhtainen. Rakenteeltaan erittäin vaikuttava ja lupaava juniorinarttu, joka esitetään 

tänään aivan karvattomassa kunnossa. Oikeanmallinen ja ilmeinen pää, jossa ikään nähden sopiva leveys. Hieman loiva 

otsapenger ja hiukan takaluisu kallo. Korrekti hampaisto. Tummat silmät. Oikea-asentoiset korvat. Hyvä kaula, mallikas 

rintakehä. Kiinteä yläosa. Erinomainen lantiorakenne. Aavistuksen etuasentoiset eturaajat ja puutteellinen karvapeite 

antavat todellisuutta pidemmän vaikutelman. Erinomaiset tehokkaat liikkeet. Kivat värimerkit. Säännöllinen risti 

rinnassa. Tuskin pohjavillaa, mutta kehittymässä karva. 

Alpweiden Funny Girl 47464/08 NUO EH2 

20kk. Reilunkokoinen, mutta silti riittävän narttumainen. Vahva raajaluusto. Pystyt lavat antavat kaulasta jäykän ja 

lyhyehkön vaikutelman ja pelaavat myös osaa hieman sit. etuliikkeissä. Hieman pyöreät kallonlinjat. Oikea-asentoiset 

korvat. Kivat pään mittasuhteet. Korrekti hampaisto, tummat silmät. Riittävän kiinteä yläosa. Oikeanmallinen hyvin 

tilava runko. Leveä eturinta. Pysty olkavarsi. Hyvä lantiorakenne. Oikein kannettu häntä. Riittävät takakulmaukset, 

mutta takaraajat asettuvat turh. rungon alle. Hyvät värimerkit. Hieman karkea peitinkarva. Turkki ei parhaassa 

kunnossa. 

Tornedarlings Ada Af Triel 10192/09 NUO ERI1 PN2 SERT VACACIB 

18kk. Keskikokoa pienempi. Sopusuhtainen rakenne. Rodunomaiset kulmaukset. Riittävän ryhdikäs nuori narttu. 

Toivoisin numeron verran isomman pään. Hyvät pään pituusmittasuhteet. Toivoisin täyteläisemmän kuonon. Tulisi 

käyttää korvia tehokkaammin. Oikeanmuotoiset, keskitummat silmät. Korrekti hampaisto. Riittävä kirsupigmentti. 

Hyvä kaula, yläosa. Hiukan laskeva lantio. Oikealaatuinen karvapeite. Kirkkaanväriset merkit. Tehokkaat, vaivattomat 

liikkeet. 

Bernario Burberry Diesel 58380/07 AVO EH1 

2v. Rungoltaan aavistuksen pitkänomainen. Hyvä koko ja kulmaukset. Vahva raajaluusto. Hieman pyöreäkalloinen pää, 

jossa pyöreät, keskitummat silmät. Alaskiinnittyneet korvat + löysä nahka ja löysät suupielet. Korrekti hampaisto. 

Hieman haalistunut kirsupigmentti. Tulisi käyttää korviaan tehokkaammin. Hyvä kaula, eturinta ja rintakehän malli. 

Hieman laskeva lantio. Hyvin kannettu häntä ja hyvä takap. Oikeanlaatuinen, ei aivan rungonmyötäinen ja pohjavillaa 

kaipaava karvapeite. Lämminsävyiset tanmerkit. Niukasti valkoista etuvarpaissa. Kaipaa ryhtiä ja rodunomaista ilmettä. 

Berniitan Taikla-Taika-Tuu 29901/07 AVO EVA 

Erittäin lupaavalta vaikuttava ääriviivoiltaan ja matkan päästä katsottuna. Selvästi epäluuloinen käyttäytyminen. Ei anna 

tuomarin koskea ja väistää toistuvasti. Oikeanmuotoinen pää, tummat, mutta pyöristyneet silmät pilaavat ilmeen. Hyvät 

korvat. Tasapurenta. Erinomaiset tehokkaat liikkeet. Oikeanlaatuinen karvapeite. Pystyhkö olkavarsi ja ei aivan 

rungonmyötäiset kyynärpäät. Ei voi kaikin osin arvostella. 

Funatic Q-Ta-Molla 19165/08 AVO EH2 

Erinomainen tyyppi. Ei kovin kookas. Hyvin kulmautunut ja sopusuhtainen narttu, jolla edukseen olisi hieman 

enemmän jalkavuutta. Hyvät pään pituusmittasuhteet. Keskitummat silmät. Oikea-asentoiset korvat. Hieman tuima 

ilme. Turhan leveät suunpielen ylittävät valkoiset. Tukeva kaula. Kiinteä yläosa. Kaareva rintakehä. Oikea-asentoinen 

lantio ja tehokkaasti käytetty häntä liikkeessä. Sopivat takakulmaukset, mutta eteenpäin kall. etujalat heikentävät 

liikkeitä. Tuuhea, oikeanlaatuinen ja vain vähän aaltoileva karvapeite. Tehokkaat ja vaivattomat liikkeet. Hyvä luonne.  

Funatic Razzmatazz 50217/07 AVO EH3 

Keskikokoinen, rakenteeltaan sopusuhtainen ja vaivattomasti liikkuva narttu, jolla hyvä raajaluusto ja sopiva jalkavuus. 

Matalahkot, pehmeät korvat ja puutteelliset posket antavat aavistuksen vieraan ilmeen. Loiva otsapenger. Pitkähkö 

kuono-osa. Löysät huulet. Niukka saksipurenta. Kokoonsa nähden leveyttä kaipaava kallo. Tukeva kaula. Hieman 

periksi antava selkä. Riittävän tiivis lanne ja hyvin rakentunut lantio. Ei kovin leveä edestä. Oikeanlaatuinen 

peitinkarva. Rikkinäiset värimerkit kaulassa ja rinnassa. Liikkuu löysästi edestä, tehokkaat sivuliikkeet. Hyvä luonne.  

Ragdolls Cotton Candy 55712/07 AVO HYL 

Aavistuksen tanakanomainen. Rintakehä hieman tynnyrimäinen. Narttu, jolla sit. ja kierteiset etuliikkeet, muuten 

hieman lyhyet liikkeet edestä ja takaa. Oikeanmallinen pää. Ei aivan korrekti korvien kantotapa (taaksepäin taipuneet). 

Keskitummat, oikeanmuotoiset silmät. Valitettavasti vasemmanpuoleinen kulmahammas painautuu kitalakeen. Tämä 



aiheuttaa hylkäämisen. Laadultaan erinomainen karvapeite. Vaaleahkot tanmerkit. Oikeassa välikämmenessä ei kuuluva 

valkoinen merkki. 

Bernario Adalmina 46893/07 VAL ERI2 PN3 

Ääriviivoiltaan erittäin vaikuttava, sopusuhtainen ja vahvaluustoinen narttu. Hyvä ryhti. Oikea rintakehän malli. 

Hieman pysty olkavarsi. Sopivat takakulmaukset. Erinomaiset ranteet ja käpälät. Hyvät pään pituusmittasuhteet sivusta. 

Korostunut otsapenger. Korkeaan kalloon nähden matalahko korvien kiinnitys. Puutteellinen kallon takaosan leveys. 

Epätyypillinen sivusuuntiin laskeva päälaki pilaa ilmeen. Korrekti hampaisto. Tummat silmät. Tehokkaat, vaivattomat 

liikkeet. Oikealaatuinen karvapeite. Vielä sallittu määrä valkoista tassuissa. Miellyttävä luonne. 

Goldbear’s Qismet 16049/07 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP 

Erinomainen tyyppi. Hyvin vaikuttava, ei kovin kookas narttu, jolla vahva raajaluusto ja hyvin kaartuva rintakehä. 

Rodunomainen ryhti. Oikeailmeinen ja muotoinen pää. toivoisin hiukan korkeamman korvien kiinnityksen ja 

kuivemmat huulet. Oikea hampaisto. Tummat silmät. Sopivan pituinen kaula. Kiinteä yläosa. Lantion tulisi olla hiukan 

pitempi. Liikkeessä hännän tyvi kohoaa reippaasti. Ei aivan rungonmyötäiset kyynärpäät ja aavistuksen kiert. 

etuliikkeet. Tehokkaat sivuliikkeet. Erinomainen karvapeite laadultaan. Lämminsävyiset tanmerkit. Innokas 

esiintyminen. 

Momandan Peggy Sue 23375/02 VAL EH3 

8v. Erinomaiset raamit. Sopusuhtainen. Hyväkok., mutta tänään hyvin löysässä kunnossa esitetty narttu. Erinomainen 

rintakehän malli ja kulmaukset. Hiukan periksi antavat ranteet. Löysä alalinja. Kokoonsa nähden kauttaaltaan kapea 

pää. Hiukan lähekkäin sijaitsevat silmät. Loivan otsapenkereen ansiosta pitkähkön vaikutelman antava kuono. 

Aavistuksen mat. Molemmin puolin verikorvat vaikuttavat ilmeeseen. Hyvä kaula, rodunomainen ylälinja. Hyvin 

kannettu häntä. Liikkuessa löysät kyynärpäät ja kintereet. Hyvät värimerkit, mutta karvapeite ei näyttelykunnossa. Hyvä 

luonne. 

Riccarron Hoccus Poccus 40909/02 H 

7v. Ääriviivoiltaan sopusuhtainen. Turhan tynnyrimäinen rintakehä antaa tanakamman vaikutelman. Kokonaisuuteen 

nähden hieman kevyt raajaluusto. Sopivat kulmaukset. Litteät käpälät. Litteä kallo ja pyöristyneet vaaleat silmät 

pilaavat ilmeen. Ei aivan kuivat huulet eikä aivan kirkas kirsupigmentti. Hyvä ryhti ja kulmaukset. Tasapainoinen, 

mutta hieman sivusuun. heiluvat liikkeet. Oikealaatuinen karvapeite. Hyvät värimerkit. Edukseen esitetty. 

Maroussia Saga 33928/01 VET EH2 

8v. Keskikokoa pienempi. Keskivahva raajaluusto. Rakenteeltaan hyvin sopusuhtainen. Aivan liian turkittomassa 

kunnossa esitetty. Erinomaiset pään mittasuhteet. Hyvä kuono ja otsapenger. Riittävän tummat silmät. Ei kovin leveä 

kallon takaosa. Ilmettä häiritsee alas kiinnittyneet ja taakse päin taipuvat korvat. Korvien tulisi olla selvemmin poskien 

myötäisemmät. Hyvä kaula ja rintakehän malli. Jännittyneet ja hieman kaareutuva lanneosa. Seistessä laskeva lantio. 

Takaraajat selvästi rungon alla. Liikkeessä tulisi käyttää häntää tehokkaammin. Olemuksesta ilmenee, että koira ei 

viihdy näyttelyssä. 

Riccarron Geisha 29998/01 VET EH1 

Hyväkokoinen. Ääriviivoiltaan selvästi suorakaiteen muotoinen. Pitkä lanneosa. 9v. narttu. Erinomaiset kulmaukset. 

Kokoon sopivan vahva raajaluusto. Hyvä pää ja ilme. Toivoisin hieman tummemmat ja soikeammat silmät. Oikea-

asentoiset korvat. Ryhdikäs kaula. Oikeanmallinen rintakehä. Toivoisin selvästi kootumman lanneosan. Sopiva 

lantiorakenne. Hyvin kannettu häntä. Aavistuksen liikaa vetävät, mutta maatavoittavat liikkeet tälle rodulle. 

Oikealaatuinen karvapeite. Hieman aaltoilevaa lavoissa. Lämminsävyiset tanmerkit. Hyvin reipas olemus. 

 


