20100501 Posio R, Anita Alatalo
Bernoban Tossunpohja FIN49134/09 JUN H
9kk vanha keskikokoinen vilkas juniori. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät.
Keskipitkä kaula. Tasainen selkä. Rungon tulisi olla täyteläisempi jopa tähän ikään, samoin eturinnan kehittyneempi.
Kevyehkö luusto. Hyvä häntä jonka kantaa mallikkaasti liikkeessä. Riittävät kulmaukset. Erinomainen karvan laatu.
Liikkuu vielä kovin epävakaasti takaa ja löysästi edestä. Tarvitsee kehätottumusta.
Ragdolls Dauntless Dude FIN36418/09 JUN ERI1 PU4
11 kuukautta vanha. Erinomaisen kokoinen ja tyyppinen juniori. Hyvä purenta. Tummat silmät, hyvät korvat. Kuonoosa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Kaunis kaula. Erinomainen runko. Kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset
raajat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla joustavasti. Tan värin tulee puhdistua raajoissa. Miellyttävä käytös. Esiintyy
ja esitetään mallikkaasti. Runsas pentuvilla.
Berniu’s ARmando FIN39107/08 NUO H
1 ½ vuotias. Hyväkokoinen aavistuksen pitkärunkoinen uros. Hyvä purenta. Kauniit ruskeat silmät. Hyvät korvat,
kaunis kaula. Tasainen ylälinja. Lupaava runko ja eturinta. Hyväluustoiset oikein kulmautuneet raajat. Liikkuu
erinomaisella sivuaskeleella ja yhden suuntaisin etu- ja takaliikkein. Kantaa häntäänsä sivulla kiepillä ja turhan
korkealla, mikä määrää palkintosijan. Kaunis karva ja erinomainen käytös.
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 NUO ERI1 PU2 SERT
20kk vanha keskikokoinen, ryhdikäs, erinomaista tyyppiä edustava uros. Hyvä purenta. Kaunis uroksen pää,
keskiruskeat silmät. Turhan silmiinpistävät vilkku luomet. Kaunis kaula, runko, erinomainen eturinta. Vahvaluustoiset
oikein kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisesti mennen tullen ja kantaa häntänsä erinomaisesti liikkeessä. Kaunis
karva ja hyvät värimerkit. Hyvä luonne.
Alpweiden Come’s To Win FIN50537/07 AVO ERI1 PU3 VASERT
Erinomaista kokoa ja tyyppiä edustava uros, jolla oikea raajakorkeus ja mittasuhteet. Tasapurenta. Keskiruskeat silmät.
Vanha uroksen pää. Erinomainen kaula ja ylälinja. Ihanan täyteläinen runko ja eturinta. Voimakas luusto, oikein
kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella, hieman kauhovat etuliikkeet. Erinomainen karva ja
värimerkit. Hyvä karva.
Dacosen Boogieman FIN34114/06 AVO EH3
Keskikokoinen, erinomaista tyyppiä edustava uros. Hyvä purenta. Kauniit tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula ja
ylälinja. Riittävä runko. Hieman laskeva lantio. Keskivahva luusto. Voimakkaasti kulmautuneet raajat. Liikkuu
voimakkaalla takatyönnöllä, etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. Paimenkoukku hännässä. Erinomainen karvanlaatu ja
värimerkit. Hieman levoton tänään.
Edi FIN33761/07 AVO ERI2
Erinomaisen kokoinen oikean raajaluuston omaava uros. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Vahva pää. Lyhyt kaula.
Erinomainen runko, luusto ja kulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelmitalla yhdenmukaisesti edestä ja takaa katsoen.
Kantaa häntänsä mallikkaasti liikkeessä. Erinomainen karva ja värimerkit. Mukava käytös.
Janipan Occo Jr FIN55156/07 AVO H
Pieni, keskivahva, keskivoimakas uros. Hyvä purenta. Erinomaiset silmät ja korvat sekä ilme. Kaunis kaula ja ylälinja.
Sopiva runko, luusto ja kulmaukset. Turhan lyhyt häntä. Voisi liikkua pidemmällä sivuaskeleella ja tehokkaammin
takaa. Erinomainen karva. Mukava käytös. Esitetään hyvin.
Life Spring’s Manpower FIN24950/07 AVO EH4
3-vuotias. Oikean vahvuuden omaava hieman matala uros. Hyvä purenta. Keskiruskea turhan suuret silmät. Hyvät
korvat. Hyvä kaula. Pehmeyttä selässä johtuen hieman ylimääräisistä kiloista. Erinomainen luusto. Tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu turhan ahtaasti takaa, mutta erinomaisella sivuaskeleella. Erinomainen karvan laatu, mutta tanmerkkien tulisi olla kirkkaammat. Miellyttävä käytös.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI1 PU1 ROP
Ihastuttava, vahva valiouros, joka tittelinsä arvoinen. Kantaa häntänsä erinomaisesti liikkeessä. Onnittelet omistajalle.
Bernerdalens Desdemona FIN17497/09 JUN ERI1 PN2 SERT
16kk vanha keskikokoinen. Erinomaisen tyyppinen juniori. Hyväpurenta, kauniit silmät, hyvät korvat. Erinomainen
kaula ja ryhti. Ihana ylälinja, lupaava runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Kantaa häntänsä erinomaisesti liikkeessä.
Esiintyy tänään bikineissä, mutta karvan laatu erinomainen sekä värimerkit. Ihanat vapaat liikkeet. Hyvin lupaava.
Invidus Ezell FIN46852/09 JUN EVA
Keskikokoinen, keskivoimakas juniori, joka valitettavasti tänään ontuu toista takajalkaa. Hyvä purenta. Keskiruskeat
silmät, vielä turhan näkyvät sidekalvot. Lupaava runko. Erinomainen häntä liikkeessä. Keskivahva luusto. Hieman
suora olkavarsi. Eriomainen karja värimerkit. Esitetään hyvin.
Alpweiden Face To Winner FIN47460/08 NUO ERI4
1v 8kk. Ihastuttava nuorinarttu. Hyvin ryhdikäs. Erinomainen pää. Hyvä purenta. Tyylikäs kaula ja sivukuva.
Erinomainen runko ja ylälinja. Ihastuttavat kulmaukset. Vahva luusto. Erinomainen karva ja värimerkit. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella vielä kovin ahtaasti takaa, kantaen häntänsä mallikkaasti liikkeessä. Esiintyy mallikkaasti.
Funatic Oh Whad’ya Know FIN52816/08 NUO H

Hyväkokoinen seistessä tyylikäs narttu. Hyvä purenta. Kaunis pää. Erinomainen kaula ja selkä ja runko. Hieman jyrkkä
lantio. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen karvanlaatu. Oikean eturaajan valkoinen nousee liian ylös.
Liikkuu takaraajat rungon alla, liike suuntautuu ylöspäin ei eteenpäin. Ihastuttava luonne. Esitetään ja esiintyy
erinomaisesti.
Janipan Saana FIN53611/08 NUO ERI2
Keskikokoinen, keskivoimakas kauniit ääriviivat omaava narttu. Hyvä purenta, kauniit silmät. Hyvät korvat. Kirsussa
voisi olla tummempi pigmentti. Hyvä kaula ja selkä, täyteläinen runko. Hyvät takakulmaukset. Aavistuksen suora
olkavarsi. Liikkuu joustavalla askeleella hyvin rotutyypillisesti. Kaunis karva. Hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös.
Janipasn Salla FIN5312/08 NUO H
1v 8kk kovin pienikokoinen hyvin pentumainen ja tänään varauksellinen narttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvät
korvat, hyväkaula. Hyvä ylälinja. Kokoon nähden sopiva luusto ja runko. Hyvä karva ja karvan laatu. Sopivasti
kulmautunut. Liikkeitä kovin vaikea arvostella, koska koira ei viihdy kehässä ollenkaan.
Janipan Utopia FIN10208/09 NUO ERI4
18kk vanha tyylikäs narttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta.
Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko, sopivasti kulmautunut. Toivoisin hieman vahvemman luuston. Liikkuu
erinomaisella askelmitalla, kantaa häntänsä liikkeessä mallikkaasti. Hyvä karva ja värimerkit. Miellyttävä käytös.
Tornedarlings Alli Af Triel S63042/2008 NUO ERI1 PN4
1 1/2vuotias tyylikäs keskikokoinen vahva narttu. Tasapurenta. Kauniit silmät, hyvät korvat, ryhdikäs kaula.
Erinomainen runko. Tasapainoisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisesti mennen tullen ja kantaa
häntänsä mallikkaasti liikkeessä. Erinomainen karva ja värimerkit. Miellyttävä käytös. Todella tyylikäs.
Lapinlauhan Kassi-Alma FIN44662/05 AVO ERI3
4vuotias. Erinomaisen kokoinen tyylikäsnarttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta, kauniit silmät. Hyvä ilme.
Tyylikäs kaula, hyvä selkä ja runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. Keskivahva luusto. Voisi liikkua tehokkaammalla
takatyönnöllä. Erinomainen karvan laatu. Vaaleat tan-merkit. Miellyttävä käytös.
Rajaköörin Ellen Elefant FIN44317/04 AVO ERI1 PN3 VASERT
5v 8kk vanha oikeankokoinen vahvanarttu. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkä. Tummat silmät. Hyvät korvat.
Tilava runko. Erinomaiset takakulmaukset. Suora olkavarsi. Erinomainen luusto ja käpälät. Liikkuu erinomaisella
sivuaskeleella hieman kauhoen edestä. Hyvä karvan laatu. Ihastuttava käytös.
Riccarron Noa Noa FIN49102/05 AVO ERI2
4v erinomaisen kokoinen ja vahvuinen narttu. Hyvä purenta. Toivoisin voimakkaamman otsapenkereen. Kauniit silmät.
Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. Aavistuksen löysyyttä välikämmenessä.
Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu ahtaasti takaa, hyvällä askelpituudella sivusta katsoen. Hyvä karvan laatu, tanväri voisi olla puhtaampi. Miellyttävä käytös. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall FIN46812/07 VAL ERI1 PN1 VSP
3v tyylikäs narttu. Kaunis nartun pää. Erinomainen ilme. Ryhdikäs kaula. Tyylikäs ylälinja. Kauniit ääriviivat, vahva
luusto. Erinomaiset kulmaukset. Erinomaiset liikkeet mennen tullen. Ihana karva. Miellyttävä käytös.
Goldbear’s Papaya FIN40652/04 VAL ERI2
5v. Erinomaista rotutyyppiä edustava narttu, joka tänään hieman löysässä kunnossa. Erinomainen nartun pää. Tummat
silmät, turhan näkyvät sidekalvot. Erinomainen kaula. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Oikein kulmautuneet raajat. Kantaa
häntänsä mallikkaasti liikkeessä. Koiran tulee kiinteytä. Hyvät värimerkit. Miellyttävä luonne.

