20100710 Oulu KV, Nina Karlsdotter, Ruotsi
Alpigiano Felice Fidenzio JUN EH3
Hyvämuotoinen pää. Hyvät mittasuhteet, mutta hiukan korkea otsapenger. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Hyvin kannettu häntä.
Hyvä runko ikäisekseen. Sopiva luusto. Hienot tassut. Hiukan niukasti kulmautunut. Liikkuu tasaisella askeleella, mutta hiukan lyhyellä. Erinomainen
turkki ikäisekseen. Hyvä väri ja värimerkit.
Beregen Brancca 45268/09 JUN EH2
Hyvämuotoinen urosmainen pää. Hyvä sivukuva ja mittasuhteet. Erinomaiset silmät. Hyvät silmät. Riittävä kaula. Erinomainen ylälinja. Hiukan lyhyt
lantio. Hyvä häntä. Hyvä runko ikäisekseen. Sopiva luusto. Erinomaiset tassut. Hiukan niukasti kulmautunut. Askel voisi olla hiukan tehokkaampi ja
olla vakaampi edestä ja takaa. Turkki ok. Hyvä väri ja värimerkit.
Ragdoll’s Deuntless Dude 36418/09 JUN ERI1
Hyvämuotoinen pää, jonka tosin tarvitsee hiukan vahvistua kokonaisuudessaan. Hyvämuotoiset silmät, väri ok. Hyvät korvat. Erinomainen kaula ja
ylälinja. Toisinaan hiukan korkea häntä liikkeessä. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Luustoa voisi olla hiukan enemmän luustoa. Hyvin kulmautunut ja
hyvin liikkuva. Oikeanlainen turkki, melko laineikasta. Säästeliäästi värimerkkejä päässä, hiukan epäsymmetriset, muuten ok.
Berondan Asgeir Olasson 50808/08 NUO ERI1
Hyvämuotoinen pää. Hyvät mittasuhteet ja sivukuva. Hiukan kapea alaleuka. Hyvät korvat ja silmät. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä
runko ikäisekseen. Tarvitsee hiukan enemmän pyöreyttä runkoon. Luustoa voisi olla hiukan enemmän. Hyvät tassut. Riittävät kulmaukset. Askel voisi
olla tehokkaampi. Melko löysä edestä ja ahtaasti takaa. Oikeanlainen turkki. Hyvä väri ja värimerkit.
Xantran Cosmopolitan 13085/09 NUO ERI2
Hyvämuotoinen pää. Hyvä muoto ja mittasuhteet. Hyvät silmät, hiukan pitkät korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Häntä ok. Hyvä luusto. Hiukan
litteät tassut. Hyvä runko ikäisekseen. Tasapainoisesti kulmautunut. Askel voisi olla tehokkaampi. Hiukan löysä edestä ja ahdas takaa. Oikea turkki.
Hyvä väri ja värimerkit.
Asterix 24446/08 AVO EH
Urosmainen pää, hyvä muoto ja mittasuhteet. Hyvät silmät ja korvat. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Häntä ok. Hyvä runko ja luusto. Tassut ok.
Tasapainoisesti kulmautunut. Askel voisi olla hiukan pitempi. Ahdas takaa ja löysä edestä. Oikea turkki, hiukan laineikasta laatua. Hyvä väri ja
värimerkit. Pieni uros alarajalla, hiukan alle ? .
Dacosen Boogieman 34114/06 AVO EH4
Urosmainen pää. Hyvä muoto ja mittasuhteet. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja. Vielä hiukan kehittymätön runko. Pitäisi olla
enemmän tilavuutta ja leveyttä. Sopiva luusto. Hyvät tassut edessä, hiukan litteät takana. Tasapainoisesti kulmautunut. Kevyt ja tehokas askel. Hiukan
ahdas takaa ja löysä edestä. Hyvä turkki ja väri. Hiukan niukat merkit päässä.
Janipan Fantom 36670/05 AVO ERI1 PU2 SERT VACACIB
Urosmainen pää. Hyvät mittasuhteet ja sivukuva. Voisi olla vahvempi kokonaisuudessaan. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Häntä ok. Hyvä runko ja luusto. Hienot tassut. Tasapainoisesti kulmautunut. Tehokas askel, hyvä joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri. Hyvät
värimerkit.
Life Spring’s Manpower 24950/07 AVO ERI2 PU4 VASERT
Urosmainen pää. Hyvät mittasuhteet, kuono-osa voisi olla vahvempi. Hyvät korvat ja silmät. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja, tosin hiukan lyhyt lantio.
Häntä ok. Hyvä runko, jossa riittävä pyöreys. Sopiva luusto. Hienot tassut. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä askel sivusta, hiukan ahdas takaa ja
löysä edestä. Hieno turkki, laatu ja muoto, hiukan lähdössä. Erinomainen väri. Niukat värimerkit päässä, muuten ok.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 AVO ERI3
Kaunis hyvämuotoinen pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvät korvat ja silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja, tosin hiukan lyhyt lantio. Toisinaan hiukan
korkea häntä. Riittävä pyöreys rungossa. Sopiva luusto. Hienot tassut. Hyvä askel sivusta, hiukan ahdas takaa ja löysä edestä. Hieno turkki,
erinomainen väri, hyvät värimerkit.
Funatic Taittinger 46738/06 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP RYP 3
Oikeanmallinen urosmainen pää. Hyvä muoto, mittasuhteet ja sivukuva. Hyvät silmät, hiukan pitkät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä häntä.
Hyvä leveys ja tilavuus rungossa. Erinomainen luusto. Hyvät tassut. Hyvin kulmautunut ja erittäin hyvin liikkuva. Kaunis turkki, erinomainen laatu.
Hyvä väri ja värimerkit. Hyvin esitetty.
Ragdoll’s Blue-Chip 48886/06 VAL ERI2 PU3
Urosmainen pää, hyvät mittasuhteet. Hiukan korkea otsapenger. Hyvät silmät ja korvat. Kirsupigmentti voisi olla mustempi. Erinomainen kaula ja
ylälinja. Häntä ok. Rungossa hyvä pyöreys. Hiukan lihava. Sopiva luusto. Hienot tassut. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä askel sivulta, hiukan
ahdas takaa ja löysä edestä. Hieno turkki. Hyvä väri ja värimerkit. Hyvin esitetty.
Alpigiano Felice Fiore 54477/09 JUN EH2
Sievä, narttumainen pää. Hyvä muoto ja mittasuhteet, mutta tarvitsee vahvistua kauttaaltaan. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen kaula. Hyvä selkä.
Lyhyt lantio. Häntä ok. Hyvä runko ikäisekseen. Sopiva luusto. Tassut ok. Jäntevät liikkeet, voisi olla pidemmät. Hiukan ahtaat takaa ja hiukan löysät
edestä. Hyvä turkki ja väri. Hiukan niukat ja epätasaiset värimerkit päässä, muuten ok.
Alpweiden I Want It All 28199/09 JUN H
Hyvämuotoinen narttumainen pää. Hyvä sivukuva ja mittasuhteet. Keskiruskeat silmät, hyvät korvat. Kirsu voisi olla mustempi. Erinomainen kaula.
Hiukan takakorkea selkälinja. Hiukan laskeva lantio. Häntä ok. Hyvä runko ikäisekseen. Hyvä luusto ja tassut, tosin hiukan ulospäin kääntyneet
edestä. Riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Hyvä askelpituus. Ahdas takaa, melko löysä edestä. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Hiukan lyhyet
raajat, joka antaa matalan vaikutelman, joka vaikuttaa palkintosijaan ja kokonaiskuvaan.
Alpweiden Jackpot For Me 49914/09 JUN EH1
Narttumainen pää, hyvä muoto ja mittasuhteet, tarvitsee vahvistua kokonaisuudessaan. Hyvät silmät, hiukan pitkät korvat. Erinomainen kaula ja
ylälinja. Häntä ok. Hyvä runko ikäisekseen, mutta tarvitsee aikaa saadakseen oikean pyöreyden. Riittävä luusto. Tassut ok. Hyvin kulmautunut takaa,
hiukan niukasti edestä. Erinomainen askel sivusta, suhteellisen vakaasti edestä. Turkki ok, hiukan laineikasta muotoa. Hyvä väri ja värimerkit.
Invidus Ezeli 46852/09 JUN H
Hyvämuotoinen narttumainen pää, hyvä sivukuva ja mittasuhteet. Hyvät silmät, hiukan pitkät korvat. Erinomainen kaula. Selkälinja voisi olla
vakaampi. Hyvä häntä. Hyvä runko ikäisekseen. Tarvitsee lisää tilavuutta. Sopiva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä askel sivusta, löysästi
edestä. Antaa hiukan matalan vaikutelman. Turkki ok, laineikasta selästä. Hyvä väri ja värimerkit. Palkinto mataluudesta.
Alppitähden Juttariina 57070/08 NUO EH
Narttumainen pää, hyvä muoto ja mittasuhteet, tarvitsee vahvistua kokonaisuudessaan. Erinomaiset silmät. Hyvät korvat. Erinomainen kaula.
Selkälinjan tulee vakiintua. Hyvä runko ikäisekseen, mutta hiukan lihava. Hiukan kevyt luusto. Tassut ok. Tasapainoisesti kulmautunut. Askel voisi
olla pitempi, hiukan löysä edestä. Hieno turkinlaatu, hiukan lähdössä. Hyvä väri ja värimerkit.
Alpweiden Forever Jackpot 47463/08 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Hieno, hyvämuotoinen pää. Otsapenger voisi olla aavistuksen näkyvämpi. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja. Häntä ok. Hyvin
kehittynyt ikäisekseen, tosin tarvitsee hiukan lisää tilavuutta. Sopiva luusto. Tassut ok. Hyvin kulmautunut. Erittäin hyvät liikkeet, kevyt askel, hyvä
sivusta, hiukan löysä edestä. Oikeanlainen turkki, voimakkaasti irtoamassa, hiukan laineikasta. Hyvä väri ja värimerkit.
Alpweiden Funny Girl 47464/08 NUO ERI2 PN3 VASERT

Hyvämuotoinen narttumainen pää. Erinomaiset silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hiukan
lihava. Hyvä luusto ja tassut. Riittävät kulmaukset. Erinomainen askel sivusta, hiukan ahdas takaa. Melko vakaa edestä. Erinomainen turkki. Hyvä
väri ja värimerkit.
Alpweiden Golden Jackpot 61236/08 NUO EH4
Hyvämuotoinen narttumainen pää. Hyvä sivukuva. Erinomainen kuono-osa. Hyvät silmät, hiukan suuret korvat. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja.
Hiukan laskeva lantio. Häntä ok. Hyvä runko ikäisekseen, mutta tarvitsee lisää aikaa saadakseen oikean tilavuuden ja leveyden. Sopiva luusto. Hienot
tassut. Hiukan niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä askel sivusta, melko vakaa edestä. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Lupaava narttu,
mutta tarvitsee aikaa.
Bouncy Buffoon’s Tia Dalma 61296/08 NUO EH3
Narttumainen pää, hyvät mittasuhteet. Kuono-osa voisi olla hiukan vahvempi. Hyvät silmät, hiukan suuret korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Hyvä häntä. Hyvä runko ikäisekseen, mutta tarvitsee aikaa saadakseen oikean tilavuuden. Sopiva luusto. Hyvät tassut. Riittävät kulmaukset. Tasainen
askel, joka voisi olla pitempi. Hiukan ahdas takaa ja hiukan löysä edestä. Hyvä turkki, mutta lähdössä. Hyvä väri ja värimerkit.
Funatic Oh My Gosh 52815/08 NUO EH
Hiukan pieni narttu, alarajalla. Hieno, hyvämuotoinen narttumainen pää. Hyvät silmät, hiukan suuret korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä
runko ikäisekseen. Sopiva luusto. Hiukan lyhyet raajat. Hyvät tassut. Hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan löysästi edestä. Erinomainen
turkki. Hyvä väri ja värimerkit. Hyvin esitetty.
Alpigiano Diletto Diamant 16905/08 AVO EH3
Hyvämuotoinen narttumainen pää. Hiukan korkea otsapenger. Hyvät silmät ja korvat. Riittävä kaula. Selkälinja voisi olla hiukan tasaisempi. Laskeva
lantio. Korkea ja kevyesti rullattu häntä liikkeessä. Hyvä runko, mutta hiukan lihava. Sopiva luusto. Hyvät tassut. Hyvin kulmautunut. Tasainen askel,
hyvä sivusta, hiukan ahdas takaa ja hiukan löysä edestä. Hyvä turkinlaatu. Hyvä väri ja värimerkit. Seisoo hiukan takaraajat allaan.
Alppitähti 31432/08 AVO EH
Hyvämuotoinen narttumainen pää. Hyvä sivukuva. Pää voisi olla suurempi kokonaisuudessaan. Tummat silmät, hyvät korvat. Erinomainen kaula.
Hyvä selkä. Hiukan lyhyt ja hiukan laskeva lantio. Hiukan korkea häntä liikkeessä. Hyvin kehittynyt runko, hyvä pyöreys. Hiukan lihava. Sopiva
luusto. Hiukan litteät tassut. Tasapainoisesti kulmautunut. Askel voisi olla pitempi ja tehokkaampi. Löysä edestä ja hiukan ahdas takaa. Hieno turkki.
Hyvä väri ja värimerkit.
Amoretta 24443/08 AVO H
Sievä, narttumainen pää. Hiukan korkea otsapenger. Pää voisi olla vahvempi kokonaisuudessaan niin kuin koko koirakin. Hyvät silmät ja korvat.
Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Häntä ok. Vielä melko kehittymätön runko. Sopiva luusto. Tassut ok. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä askel sivusta,
hiukan löysä edestä. Hiukan ahdas takaa. Turkki ok. Hyvä väri. Niukat värimerkit päässä.
Funatic Qt-Ness AVO ERI1
Suuri narttu. Voimakas pää. Erinomainen kuono-osa. Silmät ok, hiukan suuret korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä häntä. Hyvä runko. Sopiva
luusto. Tassut ok. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen askel sivusta, hiukan löysä edestä. Hieno turkki, hiukan lähdössä. Hyvä väri ja
värimerkit.
Lapinlauhan Kassi-Alma 44662/05 AVO ERI2
Sievä narttumainen pää. Hyvä muoto ja mittasuhteet. Kuono-osa voisi olla hiukan vahvempi. Hyvät korvat ja silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Häntä ok. Voisi olla enemmän pyöreyttä rungossa. Sopiva luusto. Tassut ok. Hiukan niukat kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, ahdas takaa, hiukan
löysä edestä. Hyvä turkki, väri ja värimerkit.
Lumumba Amelie 46790/05 AVO EH
Hyvämuotoinen narttumainen pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä purenta. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja, tosin hiukan lyhyt
lantio. Häntä ok. Hyvä runko, riittävä pyöreys. Sopiva luusto. Liikkuu hyvin sivusta, askel tosin voisi olla pitempi. Seisoo hiukan takaraajat allaan.
Hyvä turkinlaatu, hiukan lähdössä. Hyvä väri ja värimerkit.
Ninicon Alberta 10195/08 AVO H
Sievä, narttumainen pää. Hyvä sivukuva. Valitettavasti puuttuu yksi P3 ja yksi P4. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja ja häntä.
Pitäisi olla enemmän pyöreyttä ja tilavuutta rungossa. Luustoa voisi olla enemmän. Riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Erinomainen askel
sivusta. Hyvä turkinlaatu, melko lähtevää. Hyvä väri, värimerkit ok. Palkinto hammaspuutoksista.
Riccarron Noa Noa 49102/05 AVO EH4
Narttumainen pää, jossa voisi olla selvempi otsapenger. Hyvät korvat ja silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä häntä. Riittävä pyöreys rungossa.
Sopiva luusto. Hiukan niukat kulmaukset takana, hiukan paremmat edessä. Hyvä sivuaskel, hiukan epävakaa takaa ja löysä edestä. Turkki ok, hiukan
laineikasta. Niukat värimerkit päässä, hyvä väri ja värimerkit muuten.
Funatic Q-Ta-Molla 19165/08 VAL ERI1 PN2 VACACIB
Hyvämuotoinen narttumainen pää. Hyvä sivukuva ja mittasuhteet. Erinomaiset silmät, hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko, mutta voisi
olla pyöreämpi. Sopiva luusto. Hienot tassut. Tehokas askel, suhteellisen vakaa. Hyvä turkki ja väri. Hiukan liikaa valkoista päässä. Hyvin esitetty.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL ERI4
Hyvämuotoinen narttumainen pää. Hyvä sivukuva ja mittasuhteet. Toivoisin paremman purennan. Hyvät silmät ja korvat. Riittävä kaula. Hyvä selkä.
Laskeva lantio. Häntä ok. Hyvä pyöreys rungossa. Sopiva luusto. Hyvät tassut. Tasapainoisesti kulmautunut. Jäntevä askel, hyvä askelpituus. Hiukan
löysä edestä. Hyvä turkki, väri ja värimerkit.
Ragdoll’s Aquamarine 47432/04 VAL ERI3
Narttumainen pää. Hyvä muoto ja mittasuhteet. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Kirsu voisi olla mustempi. Hyvä kaula ja selkä. Hiukan laskeva
lantio. Häntä ok. Hyvä runko. Sopiva luusto. Hiukan niukasti kulmautunut takaa, hiukan paremmin edestä. Liikkuu silti erinomaisella askelpituudella,
helposti ja jäntevästi, hiukan löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Hieno turkki ja malli. Hyvä väri. Hiukan liikaa valkoista päässä.
Ragdoll’s Attractive 47437/04 VAL ERI2 PN4
Hyvämuotoinen narttumainen pää, jossa hyvä muoto ja mittasuhteet. Hieno sivukuva. Erinomaiset silmät, hyvät korvat. Riittävä kaula. Hyvä selkä.
Hiukan laskeva lantio. Häntä ok. Hyvä runko ja luusto. Hienot tassut. Hiukan niukat mutta tasapainoiset kulmaukset. Tehokkaat askeleet. Hieno
turkki, hyvä väri. Hiukan liikaa valkoista päässä.

