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Alpigiano Felice Fabrizio 54471/09 JUN HYL
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen juniori uros. Oikea pään malli, oikea purenta, mutta toinen alakulmahammas on
pahasti sisässä. Tummat silmät. Hyvä kaula ja luusto. Hieman lyhyet käpälät. Eturinta saa kehittyä. Hyvä runko, sopivat
kulmaukset. Ahtaat etuliikkeet, hyvä taka-askel. Hyvä käytös. Kulmahampaan asento määrää palkinnon.
Alpigiano Felice Fermo 54473/09 JUN ERI1
Erinomainen tyyppi ja koko. Tummat silmät. Takaluisu kallo, korostunut otsapenger. Hyvä kaula ja luusto. Hyvä
eturinta ja runko. Kulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Hieman löysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel ja käytös.
Lapinlauhan Monticola 50949/09 JUN EH2
Erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen. Vielä kapea kallo-osa, muuten hyvä pää. oikea purenta. Hyvä ilme. Hieman
lyhyt kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta saa kehittyä. Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. Hieman löysät etuliikkeet,
hyvä taka-askel ja käytös.
Berondan Asgeir Olasson 50808/08 NUO ERI1 PU3 VASERT
Erinomainen tyyppi, hyvä koko. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä ilme. Hyvä kaula, luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja
runko, hyvin kulmauksin. Matala kinner. Hieman leveät etuliikkeet, hyvä sivuaskel. Hyvä käytös.
Bouncy Buffoon’s Jack Sparrow 61293/08 NUO EH2
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen uros. Kuono-osa voisi olla vahvempi. Turhan korostunut otsapenger. Oikea
purenta. Hyvä silmien väri, ilme, kaula ja luusto. Hieman lyhyet käpälät. Eturinta voisi olla vahvempi ja runko pidempi.
Niukka polvikulma. Matala kinner. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös.
Shedcape Birger 41573/08 NUO H
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Oikea pään malli ja purenta. Tummat silmät. Vahva kaula. Hyvä luusto,
eturaajat saisivat olla suoremmat. Eturinta saa kehittyä. Hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, suora olkavarsi. Hyvä
polvikulma. Hyvin löysät etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Miellyttävä käytös. Etuosan löysyys määrää palkinnon.
Alpigiano Dilette Danou 16898/08 AVO T
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen uros. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Oikea purenta. Hyvä silmien väri.
Hyvä kallo-osa. Vahva kaula. Hyvä luusto, käpälät. Pehmeät ranteet. Leveä etuosa. Hyvä runko ja polvikulma. Suora
olkavarsi. Liikkuu takaa pihdisti, edestä hyvin leveästi. Hyvä käytös. Etuosan löysyys ja leveät etuliikkeet määräävät
palkinnon.
Alpigiano Diletto Derek 16900/08 AVO H
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen uros. Hyvä pää, oikea purenta. Tummat silmät, hyvä ilme. Vahva kaula.
Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko. Sopiva eturinta. Kulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Hieman leveät
etuliikkeet. Liikkeessä korkea häntä, kaartuu selän päälle. Hyvä käytös. Etuliikkeet ja hännän kanto määräävät
palkintosijan.
Dacosen Boogieman 34114/06 AVO ERI2
Erinomainen tyyppi, hyvä koko. Kallo-osa saisi olla leveämpi ja tasaisempi. Oikea purenta, hyvä silmien väri, kaula,
luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Matala kinner. Hieman leveät etuliikkeet, hyvä sivuaskel.
Hännässä paimenkoukku. Hyvä käytös.
Edi 33761/07 AVO EH3
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. Hyvä pään pituus, kallo-osa voisi olla vahvempi. Oikea purenta. Hyvä
silmien väri. Vahva kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Pehmeät ranteet. Eturinta saisi olla vahvempi. Kaareva lanneosa,
suora olkavarsi. Sopiva polvikulma. Liikkuu melko hyvin, edestä ristiin. Hyvä käytös.
Life Spring’s Manpower 24950/07 AVO H
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros. hieman pyöreä kallo-osa. Tasapurenta. Tummat silmät. Vahva kaula. Hyvä
luusto ja käpälät. Voimakas eturinta ja runko. Matalat raajat. Leveät etuliikkeet, tehoton taka-askel. Hyvä käytös. Koira
olisi edukseen hieman hoikemmassa kunnossa.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 AVO ERI1 PU1 SERT ROP
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen uros. Hyvä pää, oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula, luusto ja
käpälät. Hyvä eturinta ja runko, hyvin kulmauksin. Matala kinner. Liikkuu hyvin. Ei parhaassa turkissa. Hyvä käytös.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI1 PU2
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen uros. Alaleuka voisi olla vahvempi, muuten hyvä pää. oikea purenta,
tummat silmät. Vahva kaula. Hyvä luusto ja käpälät, eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä
käytös.
Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI2 PU4
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä pää, oikea purenta. Silmät voisivat olla tummemmat. Vahva kaula. Hyvä eturinta ja
runko, kulmaukset. Matala kinner. Hyvä luusto. Eturaajojen tulisi olla suoremmat ja korkeammat. Löysät etuliikkeet,
hyvä sivuaskel. Hyvä käytös.
Alpigiano Felice Fiore 54477/09 JUN ERI2
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen juniorinarttu. Kallo-osa saa voimistua, kuono-osa täyttyä. Oikea purenta, tummat
silmät. Hyvä kaula. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Eturinta saa kehittyä. Hyvä runko ja polvikulma. Matala kinner.

Liikkuu hyvin. Hyvä käytös.
Alpigiano Felice Flaviana 54478/09 JUN EH3
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen juniorinarttu. Oikea purenta, tummat silmät. Takaluisu kallo-osa, korostuneet
kulmakaaret. Jyrkkä otsapenger. Hyvä luusto. Lyhyehköt käpälät. Eturinta saa kehittyä. Hyvä runko. Hieman suora
olkavarsi. Sopiva polvikulma, matala kinner. Tehottomat takaliikkeet, edestä ahdas. Hyvä käytös.
Bernerdalens Desdemona 17497/09 JUN ERI1 PN4
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen juniorinarttu, jolla kauniit linjat. Takaluisu kallo, muuten hyvä pää. oikea purenta,
tummat silmät. Kaunis kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Pehmeät ranteet. Hyvä eturinta ja runko, hyvin kulmauksin.
Liikkeessä tassut kääntyvät sisään päin, hyvä sivuaskel. Hyvä käytös.
Alpweiden Forever Jackpot 47463/08 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Erinomainen tyyppi, hyvä koko. Kauniit linjat. Pää voisi olla vahvempi. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula,
luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, hyvin kulmauksin. Matala kinner. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen käytös.
Alpweiden Funny Girl 47464/08 NUO H
Erittäin hyväntyyppinen, kookas, hieman urosmainen nuori narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Tummat silmät. Vahva
kaula ja luusto. Hyvät käpälät. Voimakas eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Korkea kinner. Liikkuu hyvin. Olisi
edukseen hoikemmassa kunnossa. Erinomainen luonne.
Alpweiden Golden Jackpot 61236/08 NUO ERI2
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula, luusto ja käpälät. Hyvä
eturinta ja runko. Polvikulma voisi olla parempi ja kinner matalampi. Hieman leveät etuliikkeet, hyvä sivuliikkeet.
Hyvä käytös.
Shedcape Bodil 41571/08 NUO EH3
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Oikeanmallinen pää, joka voisi olla isompi. Oikea purenta. Tummat
silmät. Lyhyt kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Eturinta saa täyttyä. Hyvä runko. Kulmaukset saisivat olla paremmat edessä
ja takana. Liikkuu voimattomasti takaa. Hyvä sivuaskel. Hyvä käytös.
Alpigiano Diletto Divine 16904/08 AVO ERI1 PN3 VASERT
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Melko selvä otsapenger. Oikea purenta. Tummat, mutta pyöreät
silmät. Hyvä kaula, luusto ja käpälät. Hieman pehmeät ranteet. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu
hyvin. Hyvä käytös.
Funatic Qt-Ness 19168/08 AVO EH2
Erittäin hyväntyyppinen narttu, hyvä koko. Saisi kokonaisuutena olla feminiinisempi. Kapea pää. Oikea purenta.
Tummat silmät. Hyvä kaula ja luusto. Hieman litteät käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu
hyvin. Hyvä käytös.
Lumumba Amelie 46790/05 AVO EH3
Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen narttu. Pienikokoinen pää, selvä otsapenger. Oikea purenta. Lyhyt kaula,
sopiva luusto. Hieman litteät käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Suora olkavarsi, niukka polvikulma. Liikkuu hyvin. Hyvä
käytös.
Ragdolls Cotton Candy 55712/07 AVO HYL
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pään malli, yläpurenta, toinen kulmahammas painuu hieman ikeneen.
Hyvä silmien väri. Lyhyt kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Kulmaukset voisivat olla paremmat.
Liikkuu hyvin. Hyvä käytös. Hampaat määräävät palkinnon.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VAL ERI1 PN2
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pää. oikea purenta. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja
luusto. Lyhyet käpälät. Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös.

