20100613 MUHOS R, Taina Nygård
Alistair FI33284/09 JUN EH3
13 kk. Vankka runkoinen, junioriuros, jolla vielä pentumainen tan-väri. Tummat silmät. Hyvä pään profiili. Hyvä
eturinta ja luusto. Erinomainen lihaskunto. Tasapainoisesti kulmautunut hieman pysty lantio. Saisi liikkua
tehokkaammalla taka-askeleella. Turhan jäykät välikämmenet.
Lapinlauhan Monticola FI50949/09 JUN EH1
Juuri 9 kk. Hyvän kokoinen uros. Hieman pitkänomainen kuono-osa ja pää vielä kapeahko. Erinomainen runko ja
rintakehä. Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvät taka- ja riittävät etukulmaukset. Liikkuu erinomaisella pitkällä
sivuaskeleella, mutta liikkeessä vielä pentumaista löysyyttä. Vilkas ja energinen nuori mies.
Ragdolls Dauntless Dude FI36418/09 JUN EH2
13 kk. Hyvin runsasturkkinen uros, joka voisi olla kauttaaltaan vaikuttavampi. Pää saisi olla kookkaampi suhteessa
runkoon. Erinomainen ilme ja silmät ja korvat. Liikkuu varsin sujuvalla sivuaskeleella, mutta kääntää kyynärpäitä ulos.
Eturinta saa täyttyä vielä. Esiintyy hyvin.
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 NUO ERI1 PU2 SERT
Oikeanmallinen, lähes 2-vuotias uros, joka liikkuu erinomaisella sivuaskeleella. Hyvä pään profiili. Erinomainen
kuono-osa. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen tilava rintakehä.
Erinomainen raajaluusto ja käpälät. Liikkuu edestä leveästi. Ei aivan suora hännänpää.
Dacosen Boogieman FIN34114/06 AVO EH2
Keskikokoinen, mutta olemukseltaan urosmainen. Tummat silmät. Melko voimakas otsapenger. Saisi olla rungoltaan
voimakkaampi. Hyvä raajaluusto ja käpälät. Liikkuu erinomaisella pitkällä taka-askeleella, mutta nostelee eturaajojaan
voimakkaasti ylös. Hyvä tan-väri. Saisi olla kauttaaltaan vaikuttavampi. Hännässä paimenkoukku.
Edi FIN33761/07 AVO EH3
3-vuotias, vielä ilmavan vaikutelman antava uros. Kallo voisi olla leveämpi. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Tiiviit
huulet, "talvikirsu". Hieman lyhyt kaula. Hyvä suora ylälinja. Liikkuu varsin yhdensuuntaisella askeleella ja riittävällä
askelpituudella. Vaaleahko tan-väri. Hieman epävarma käytös.
Life Spring's Manpower FIN24950/07 AVO H
Erinomaiset mittasuhteet. Hieman vierasilmeinen pää, johtuen pyöreistä ja toisistaan kaukana olevista silmistä.
Epätasainen tasapurenta, pienet hampaat. Voimakkaat kulmakaarteet. Hyvä eturinta ja rintakehä ja raajaluusto. Liikkuu
hyvällä sivuaskeleella. Edestä kääntää kyynärpäät ulos ja astuu ristiin. Hyvässä lihaskunnossa. Ei aivan suora
hännänpää. Palkintosija johtuu purennasta.
Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 AVO ERI1 PU4 VASERT
Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty uros, jolla oikeat mittasuhteet. Turhan pyöreä kallon sivuprofiili. Erinomainen
kuono-osa, tummat silmät hyvät korvat. Riittävät eturinta. Hyvä rintakehä. Toivoisin voimakkaammat eturaajojen
kulmaukset. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta edestä kerien.
Ragdolls Blue-Chip FIN48886/06 VAL ERI2 PU3
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä kuono ja kallo. Silmät saisivat olla tummemmat hyvät korvat. Erinomainen eturinta ja
rintakehä. Selkä hieman elää liikkeessä. Liikkuu oikein hyvällä sivuaskeleella, mutta edestä ranteet "läpsyen".
Itsevarma, miellyttävä olemus. Hieman luisu lantio. Vaaleahko tan-väri.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomainen yleisvaikutelma. Hyvin tasapainoisesti rakentunut, kaunis, tyypillinen pää ja ilme. Tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu hyvin tehokkaalla sivu askeleella ja riittävän yhdensuuntaisesti. Erinomainen luusto, runko ja
voimakkuus. Käpälissä voisi olla enemmän valkoista. Kaunis, tasapainoinen olemus.
Alpigiano Felice Fiore FI54477/09 JUN ERI1 PN1 SERT VSP
9 kk. Erinomaiset mittasuhteet. Kauttaaltaan vielä kesken kehityksen, mutta lupaavat raamit. Tummat silmät. Hyvä
ilme. Kuono-osa saisi olla voimakkaampi. Hyvä runko. Liikkuu sivusta hyvin ja tehokkaasti, edestä hieman kerien.
Erinomainen lantio ja hännän kiinnitys.
Bernerdalens Desdemona FI17497/09 JUN ERI2 PN2 VASERT
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvin tasapainoisesti rakentunut 17 kk narttu. Hyvät kuonon ja kallon suhteet. Tummat
silmät. Hyvä tilava runko. Hyvä eturinta. Liikkuu tehokkaalla sivuaskeleella ja varsin sujuvasti myös edestä ja takaa.
Hieman lyhyessä turkissa.
Invidus Ezeli FI46852/09 JUN EH3
Aavistuksen pitkänomaisen vaikutelman antava narttu. Vaaleahkot ja pyöreähköt silmät. Hieman kevyet korvat. Riittävä
raajaluusto. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä. Kääntää liikkeessä kyynärpäät ulos ja ranteet sisään. Sivuliikkeet
saisivat olla tehokkaammat. Hyvin herttainen käytös
Alppitähden Juttariina FIN57070/08 NUO EH2
Hyvät mittasuhteet. Turhan tukevassa kunnossa eritetty. Erinomaiset silmät ja ilme. Hyvä pään profiili. Riittävä
raajaluusto. Hyvä, tilava rintakehä. Liikkuu lyhyellä ja kerivällä etuaskeleella. Hieman pysty lantio. Erinomaiset
käpälät. Hyvät takaraajojen kulmaukset. Kaunis turkki ja väritys.
Bouncy Buffoon's Tia Dalma FIN61296/08 NUO EH1

Erinomaisessa lihaskunnassa esitetty narttu. Hieman kevyt pää. Hyvät tummat silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Hyvä taka- ja riittävät etukulmaukset. Hieman luisu lantio. Aavistuksen pitkä lanneosa. Saisi liikkua tehokkaammalla
askeleella ja edestä yhdensuuntaisemmin. Erinomainen käytös.
Riccarron Noa Noa FIN49102/05 AVO EH1
5-vuotias. Hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hieman kapea pää. Loiva otsapenger. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu sujuvasti sivusta mutta etuliikkeessä ranteet kääntyvät voimakkaasti sisään. Hyvä, suora ylälinja.
Kaunis hännän asento. Hieman kiharuutta turkissa. Esiintyy hyvin.
Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 VAL ERI1 PN3
Oikeat mittasuhteet. Kaunis nartun pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä kuono-osa ja korvat. Erinomainen runko. Sopiva
raajaluusto. Hieman luisu lantio. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu sivusta hyvin, edestä kerien. Vaalea tan-väri.

