20100806 Kuopio KV, Åke Cronander, Ruotsi
Ragdoll’s Dautless Dude 36418/09 JUN EH1
Hyvä kokonaisuus, erittäin hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvärunkoinen ikäisekseen, mutta hiukan pitkä lanne, hyvät kulmaukset, riittävä luusto,
liikkuu löysästi edestä, hyvä askelpituus, aivan liian kihara turkki.
Goldbear’s Richard Gere 11156/09 NUO ERI2 VASERT
Erittäin hyvä kokonaisuus, hyvämuotoinen pää hyvällä ilmeellä, hyvä kaula, voisi olla enemmän eturintaa, hyvärunkoinen hyvin mittasuhtein, erittäin
hyvät raajat ja tassut, riittävästi kulmautunut, voisi kantaa häntänsä paremmin, liikkuu hyvällä askeella mutta ahtaasti.
Maroussia Oracle Sign of Amor 20520/09 NUO ERI1 PU3 SERT
Ihastuttava kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, hyvä eturinta, erittäin hyvärunkoinen, hyvät kulmaukset, hyvät raajat ja tassut, erittäin
hyvä turkki, liikkuu hyvin sivusta voisi olla kiinteämpi edestä.
Shedcape Birger 41573/08 AVO EH1
Ihana kokonaisuus, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, erittäin hyvärunkoinen, hyvä luusto, erittäin hyvä turkki, meloo aivan liikaa etujaloillaan
mikä on harmittavaa koska on muuten erinomainen koira, riittävä askelpituus.
Bernandos Aygon 42441/06 VAL ERI
Erittäin hyvä kokonaisuus urosmainen voimakas uros jolla erittäin hyvä pää ja ilme, aavistuksen vaaleat silmät, hyvä kaula ja eturinta, erittäin
hyvärunkoinen, hiukan jyrkkä lantio, voisi kantaa häntänsä paremmin, hyvät raajat ja tassut, hyvä turkki, liikkuu hyvällä askelpituudella voisi olla
kiinteämpi edestä.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 VAL ERI4
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus, kauniin muotoinen pää, erinomainen kaula, hyvä eturinta, hyvärunkoinen mutta pitkä lanne, erittäin hyvä turkki,
raajat ja tassut, liikkuu hyvin.
Bernarossa Fanalino 57599/07 VAL ERI3 PU4
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta, erittäin hyvä runko ja hyvät kulmaukset, hyvät raajat ja tassut,
erinomainen turkki, liikkuu erittäin hyvin sivusta voisi olla kiinteämpi edestä.
Bernarossa Girandola 35202/08 VAL ERI
Hyvä kokonaisuus, urosmainen, erittäin hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvärunkoinen, riittävät kulmaukset, eturintaa voisi olla enemmän, hyvät raajat
ja tassut, voisi liikkua yhdensuuntaisemmin, riittävä askelpituus, hyvä turkki.
Bernissimo Baranprimo 39019/07 VAL ERI
Erittäin hyvä kokonaisuus, erittäin hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, eturintaa voisi olla enemmän, riittävä runko ja kulmaukset, hyvät raajat ja tassut,
hyvä turkki, liikkuu riittävällä askeleella mutta on epävakaa kintereistä.
Funatic Roquefort 50216/07 VAL ERI2 PU2 VACACIB
Voimakas maskuliininen uros jolla erittäin hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvärakenteinen etuosa erittäin hyvä runko, hiukan pitkä lanne
ylikulmautunut takaosa, erittäin hyvä turkki, liikkuu hyvin.
Goldbear’s Patriot 40651/04 VAL ERI
Hyvä kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hiukan vaaleat silmät, hyvä kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset,
hyvä luusto, hiukan pehmeät ranteet, hyvä askel, hyvä turkki.
Life Spring’s Manpower 24950/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Ihana kokonaisuus, urosmainen kaikilta osin, tasapainoinen koira erinomaisin yksityiskohdin, ihana turkki, liikkuu erinomaisesti oikealla tempolla,
hiukan epävakaa takaa.
Maglód-Falvi X-Man 18754/09 VAL ERI
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus, urosmainen hyvämuotoinen pää ja hyvä ilme, riittävä kaula, hyvärunkoinen, hyvät kulmaukset, eturaajat voisivat
olla suoremmat, hyvä turkki, liikkuu hyvällä askeleella.
Uj Jézuska Av Lee Armand 35273/08 VAL ERI
Hyvä kokonaisuus ei tänään parhaassa turkissa, erittäin hyvä pää ja ilme, hiukan vaaleat silmät, hyvä kaula, hyvärunkoinen riittävät kulmaukset, hyvät
raajat ja tassut, liikkuu hyvällä askeleella sivusta hiukan huolimattomasti edestä.
Maroussia Odysseus-Oensis 25347/00 VET EH1
Erittäin hyvä kokonaisuus, voisi olla urosmaisempi pää, riittävä kaula, eturintaa voisi olla enemmän, riittävä luusto ja kulmaukset, jyrkkä lantio ja
seisoo hiukan takaraajat allaan, luustoa voisi olla enemmän, liikkuu hyvällä askeleella.
Alpigiano Felice Fiore 54477/09 JUN EH2
Narttumainen hyvä pää ja ilme, vielä hiukan kehittymätön, tarvitsee lisää massaa ja voimaa, eturinnan pitää kehittyä ja voisi olla paremmin
kulmautunut edestä, hyvä turkki, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta liikkeiden pitää tulla vakaammiksi.
Alfa av Myreborg 26074/09 JUN EH1
Narttumainen erittäin hyvä pää ja ilme, tarvitsee lisää massaa ja voimaa ja kehitystä, hyvät kulmaukset, riittävä luusto, hiukan kihara turkki, liikkuu
kevyesti ja ilmavasti, tarvitsee lisää painoa ja voimaa askeleeseen, voisi kantaa häntänsä paremmin.
Alpweiden Funny Girl 47464/08 NUO ERI2 PN3 VASERT
Voimakas reilu narttu, erittäin hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja eturinta, hyvärunkoinen, hyvät kulmaukset, ei saa tulla suuremmaksi, erittäin hyvät
raajat ja tassut, hyvä turkki, liikkuu hyvin.
Alpweiden Golden Jackpot 61236/08 NUO ERI4
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus, narttumainen erittäin hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvärunkoinen hyvillä mittasuhteilla, hyvät kulmaukset, hyvät
raajat ja tassut, hyvä turkki, liikkuu hyvin.
Aurinkomyrskyn Angelina 11246/09 NUO H
Pieni feminiininen narttu, jossa voisi olla kaikkea enemmän, hyvä pää ja ilme, niukka eturinta, riittävä runko kokoon nähden, luustoa voisi olla
enemmän, hiukan jyrkkä lantio, liikkuu hiukan lyhyellä askeleella.
Funatic Oh My Gosh 52815/08 NUO ERI1 PN2 SERT CACIB
Erittäin hyvä kokonaisuus, narttumainen erittäin hyvä pää ja ilme, erittäin hyvärunkoinen mutta aavistuksen pitkä lanne, erittäin hyvät raajat ja tassut,
hyvä turkki, liikkuu hyvin.
Ireen vom Gipfelfeuer 51488/09 NUO ERI
Narttumainen erittäin hyvä kokonaisuus mutta on jättänyt turkin kotiin, hyvä runko, hyvät kulmaukset, hyvät raajat ja tassut, liikkuu hyvin voisi olla
vakaampi edestä ja takaa.
Prinses Arabella v.d. Buut Vrij Hoe NHSB2745316 NUO ERI3
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus, narttumainen hyvämuotoinen pää, hyvä ilme, riittävä kaula, hyvärunkoinen ja hyvät kulmaukset, hyvät raajat ja
tassut, ei parhaassa turkissa, liikkuu hyvin.
Apoletano’s Yogi’s Sister N09480/06 AVO ERI3
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus, hyvämuotoinen pää, hyvä ilme, hiukan vaaleat silmät, riittävä kaula, eturinta voisi olla parempi, hyvä runko hyvät
kulmaukset, riittävä luusto, hyvä turkki, kääntää eturaajoja hiukan liikaa sisäänpäin, sivuaskel hyvä.
Berndante Esme-Ralda 33275/05 AVO ERI1 PN4

Hyvä kokonaisuus, hyvämuotoinen pää hyvällä ilmeellä, hiukan vaaleat silmät, riittävä kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko mutta hiukan
pitkä lanne, riittävä luusto, hyvä turkki, voisi kantaa häntänsä ? , liikkuu hyvin sivusta.
Bernissimo Barancarina 39021/07 AVO EH
Hyvä kokonaisuus, narttumainen pää ja ilme, riittävä kaula, hyvärunkoinen mutta aivan liian lihava josta johtuen raskaat liikkeet, hyvät kulmaukset,
hyvä luusto, hiukan kihara turkki.
Maroussia Enya-Edelina 10620/06 AVO ERI2
Hyvä kokonaisuus, narttumainen hyvämuotoinen pää, riittävä kaula, erittäin hyvärunkoinen mutta hiukan liian pitkä lanne, hyvät kulmaukset, hyvät
raajat ja tassut, erittäin hyvä turkki, liikkuu hyvällä askelpituudella.
Momandan Tiramisu 25867/07 AVO ERI4
Narttumainen erittäin hyvä kokonaisuus, hyvämuotoinen pää, hiukan vaaleat silmät, hyvä kaula, erittäin hyvärunkoinen, hiukan pitkä lanne, hyvät
kulmaukset, hyvät raajat ja tassut, liian kihara turkki, liikkuu hyvällä askeleella sivusta hiukan leveästi edestä.
Nalacho’n Aloretta Larah 40549/08 AVO H
Narttumainen hyvä kokonaisuus, hyvä pää, riittävä ilme, hyvä kaula, puuttuu eturintaa, hiukan kehittymätön runko, pitkä lanne, riittävät kulmaukset
raajat ja tassut, kihara turkki joka voisi olla parempi laatuista.
Bernarossa Dimare 25515/07 VAL ERI 1 PN1 VSP
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus, narttumainen, voimakas ja reilu mutta erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula, hyvärunkoinen, hyvin kulmautunut,
hyvin liikkuva.
Bernarossa Farfalla 57603/07 VAL EH
Aivan liian kevyt ja ilmava, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, puuttuu eturintaa, tarvitsee lisää massaa ja voimaa, riittävät kulmaukset, turkki ei kunnossa,
liikkuu kevyesti ja ilmavasti, puuttuu vakautta.
Goldbear’s Qismet 16049/07 VAL ERI3
Narttumainen tasapainoinen kokonaisuus, hyvämuotoinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula, hyvärunkoinen hyvät kulmaukset, hyvä turkki, raajat ja tassut,
liikkuu hyvällä askeleella sivusta voisi olla vakaampi edestä.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL ERI4
Tasapainoinen kokonaisuus, narttumainen erittäin hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvärunkoinen riittävät kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu hyvällä
askeleella.
Zweierteam Montana 19594/07 VAL ERI2
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, hyvä turkki, hyvärunkoinen, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin.

