20110108 KAJAANI KV, CARIN ÅKESSON
FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo JUN ERI2
Lupaava uros, jolla on hyvät mittasuhteet. Mantelinmuotoiset tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Erinomainen
ylälinja. Ikään nähden hyvin kaareutuvat kylkiluut. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä
hieman kapeasti edestä. Tällä hetkellä hieman kihara turkki. Hyvät värimerkit.
FI54474/09 Alpigiano Felice Fidenzio JUN ERI3
Junioriuros, joka on tällä hetkellä hieman kehittymätön. Maskuliininen. Kallo on hieman pyöreä. Erinomainen kaula.
Rintakehästä puuttuu oikea kaarevuus ja eturinnan tulee kehittyä. Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu
hyvällä potkulla, mutta hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvät värimerkit. Erinomaiset raajat ja tassut.
Hyvälaatuinen turkki.
FI59559/09 Bernarossa Jetro JUN ERI1 SA PU1 VSP SERT ROP-JUN
Erittäin lupaava uros, jolla on erinomainen, kaunis ja hyvänmallinen pää. Hieman vaaleat silmät. Erinomainen ylälinja.
Riittävä rintakehän tilavuus ikäisekseen. Erittäin hyvä lanneosa ja risti. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu maatavoittavin
askelin. Voimakas luusto ja tassut. Hyvät värimerkit.
FI11371/10 Douglas From Balihara Ranch JUN EH
Maskuliininen uros, jolla on lupaava pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvin asettuneet, hieman suuret korvat. Hyvä rungon
tilavuus. Hieman lyhyt kaula, aavistuksen pitkä lanneosa. Erittäin hyvä lapa ja olkavarsi. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, taka-askeleessa voisi olla hieman enemmän potkua. Erinomainen luusto. Toivoisin hänen olevan
hieman itsevarmempi.
FI50949/09 Lapinlauhan Monticola JUN EH
Maskuliininen uros, jolla puhutteleva pää ja ilme. Hieman lyhyt kaula. Eturinnan tulee kehittyä ja kylkiluiden tulisi olla
kaarevammat. Pitkä laskeva risti. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvällä askelpituudella sivusta, mutta
hieman löysästi edestä ja ahtaasti takaa.
FI33284/09 Alistair JUN EH
Maskuliininen, hyvänkokoinen uros. Kaunis, hyvänmallinen pää. Tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Erinomainen
kaula. Rintakehän ja eturinnan tulee kehittyä. Hyvä selkä ja risti. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu pitkällä
askeleella sivusta, mutta edestä kyynärpäät ovat aivan liian jäykät. Varpaat kääntyvät ulospäin edestä.
FI36418/09 Ragdolls Dauntless Dude NUO ERI1
Maskuliininen uros. Hyvänmallinen pää. Tummat silmät. Riittävä kaula. Hyvin kaareutuvat kylkiluut. Hyvä selkä.
Hieman litteä risti. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin sivulta, hieman löysästi ja leveästi edestä.
Aavistuksen korkea häntä liikkeessä.
FIN34114/06 Dacosen Boogieman AVO ERI1 SA VASERT
Maskuliininen uros, jolla on erinomaiset mittasuhteet. Hyvän mallinen pää. Tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat.
Erinomainen ylälinja. Hyvin muotoutunut rintakehä. Erinomainen selkä ja risti. Hyvin kulmautunut takaosa ja erittäin
hyvä lanneosa. Liikkuu erinomaisella askelpituudella sivusta, hieman jäykästi ja leveästi edestä.
FI11156/09 Goldbear’s Richard Gere AVO ERI2
Uros, jolla on erinomainen sukupuolileima ja erittäin hyvin massaa. Erittäin kaunis, hyvänmallinen pää ja oikein hyvä
ilme. Erinomainen ylälinja. Hyvin kaareutuvat kylkiluut. Erinomaiset etukulmaukset, hieman suora takaa. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, mutta takaliikkeissä voisi olla enemmän potkua. Liikkuu hieman hieman sisäänpäin kääntyvin
askelin edestä.
FIN39377/06 Merry Mistel’s Sandor AVO EH
Maskuliininen uros, jolla on hyvin massaa. Hieman kapea kallo. Tummat hyvänmalliset silmät. Hyvin asettuneet korvat.
Riittävä kaula. Hyvin kaareutuvat kylkiluut. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella sivusta,
valitettavasti on pihtikinttuinen sekä liikkeessä että seistessä. Hieman löysät etuliikkeet.
FIN13920/05 Alpigiano Beato Baran VAL ERI3 SA PU4
Uros, jolla on hyvin massaa. Kaunis hyvänmallinen pää. Tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä ylälinja. Hyvin
kaareutuvat kylkiluut. Erinomainen selkä ja risti. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella ja hyvällä potkulla. Hyvä luusto ja hienot käpälät. Hyvät värimerkit.
FIN50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI
Maskuliininen uros, jolla on hyvät mittasuhteet. Hyvän mallinen pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvin asettuneet korvat.
Erinomainen ylälinja. Hyvin kaareutuvat kylkiluut. Hyvä selkä ja risti. Hyvä lapa ja olkavarsi. Hyvin kulmautunut
takaosa. Liikkuu erinomaisella voimalla ja hyvällä askelpituudella, valitettavasti hieman leveästi edestä. Hyvä turkin
laatu.
FIN24950/07 Life Spring’s Manpower VAL ERI2 SA PU3 VACA
Puhutteleva, hyvän mallinen uros. Hyvin muotoutunut pää. Melko vaaleat ja suuret silmät häiritsevät ilmettä.
Erinomainen ylälinja. Hyvin muotoutunut rintakehä. Hyvä selkä ja risti. Hyvin kulmautunut. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella ja voimakkuudella. Hieman epätasapainoiset etuliikkeet. Hyvät värimerkit. Erinomainen turkki.
FIN48886/06 Ragdolls Blue-Chip VAL ERI

Maskuliininen uros, jolla on hyvät mittasuhteet. Hyvän mallinen pää. Hieman vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Riittävä
kaula. Erittäin hyvä selkä, lanneosa ja risti. Hyvin kaareutuvat kylkiluut. Riittävä eturinta. Hyvät kulmaukset edessä ja
takana. Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa ja löysin kyynärpäin edestä. Hieman vaalea kuonopigmentti tänään. Hyvät
värimerkit.
FIN40329/06 Rajaköörin Fortunello VAL ERI4 SA
Erittäin puhutteleva uros, jolla on hyvä sukupuolileima. Pyöreät, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Erinomainen kaula.
Hyvä runko ja hyvät kulmaukset. Liikkuu erinomaisella voimalla ja askelpituudella, hieman löysästi edestä. Hieman
korkea häntä liikkeessä häiritsee kokonaiskuvaa.
FIN25406/06 Riccarron Pink Panther VAL ERI1 SA PU2 CACIB
Maskuliininen uros, jolla on ihana ilme. Erinomainen ylälinja. Erinomainen rintakehän tilavuus ja pituus. Hyvä eturinta.
Erinomaiset kulmaukset. Erittäin hyvä reiden leveys. Liikkuu erinomaisella askelpituudella ja erittäin hyvällä
voimakkuudella, valitettavasti hieman epävakaisesti ja löysästi edestä. Hieman korkea häntä liikkeessä. Erinomainen
turkin laatu. Etutassuissa voisi olla hieman enemmän valkoista.
FIN41573/08 Shedcape Birger VAL ERI
Hieno kokonaisvaikutelma. Maskuliininen pää, aavistuksen pyöreä kallo. Tummat silmät. Erinomainen ylälinja.
Hieman litteät kylkiluut. Eturintaa saisi olla enemmän. Erinomainen risti. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu
erinomaisella voimalla, hieman löysästi ja epävakaasti edestä. Erinomainen turkin laatu.
FIN38984/01 Cei-Cei Ayrton VET EVA
9-vuotias uros, joka tällä hetkellä on aivan liian laiha. Huonosta kunnosta johtuen koiran runko on kuivettunut ja
rintakehän tilavuus ei ole oikea. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvällä askeleella. Hyvät värimerkit. Turkki
on kehnossa kunnossa.
FI54477/09 Alpigiano Felice Fiore JUN ERI3
Feminiininen juniori, jolla on puhutteleva ilme. Erinomainen ylälinja. Hyvä rintakehä ikäisekseen. Hyvä eturinta.
Erinomainen selkä, lanneosa ja risti. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta vielä hieman
löysästi edestä. Tarvitsee hieman lisää massaa mutta ikään nähden sitä on riittävästi.
FI543441/09 Alpweiden Lovely Jackpot JUN ERI
Feminiininen juniori, joka on mittasuhteiltaan hieman pitkä. Narttumainen pää. Tummat silmät. Hyvinsijoittuneet,
hieman suuret korvat. Erinomainen ylälinja. Hyvin kaareutuvat kylkiluut. Pitkä lanneosa. Liikkuu hyvin sivulta, hieman
löysästi edestä. Hieman runsaasti valkoista etutassuissa.
FI19652/10 Berndream’s Copy of Geisha-Fun JUN ERI1 SA PN3 SERT
Erittäin lupaava juniori. Vielä hieman kapea kallo. Tummat silmät. Riittävä kaula. Erinomainen rintakehä ja eturinta.
Hyvin kulmautunut. Etuosa painuu hieman liikkeessä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella ja hyvällä voimakkuudella,
loistavasti ja kauniisti edestä ja takaa. Ihana luusto ja hienot käpälät. Erinomainen turkinlaatu.
FI53756/09 Cei-Cei Elizabeth Taylor JUN ERI2 SA VASERT
Lupaava juniori, jolla on erinomaiset mittasuhteet. Vielä hieman pyöristynyt kallo. Aavistuksen pyöreät silmät.
Erinomainen rintakehä ikäisekseen. Hyvä selkä ja risti. Hyvin kulmautunut. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, vielä
hieman epävakaasti edestä. Hyvä turkinlaatu. Hyvät värimerkit.
FI64780/2009 Werner Wix Nelly JUN EH
Pitkä narttu, jolla on hyvin massaa. Hyvä pään malli. Ilmettä häiritsee suuret silmäaukot ja löysät silmäluomet, jotka
aiheuttavat silmien ärtymisen ja virheellisen ilmeen.
Erittäin hyvä rintakehän tilavuus ja hyvä eturinta. Aivan liian pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut. liikkuu hyvin joka
suunnalta.
FI21845/10 Dantalian’s Dream Girl JUN ERI4
Juniorinarttu, jolla on hieno sivuprofiili, mutta tällä hetkellä puuttuu massaa. Narttumainen pää, kallo-osa on vielä
kapea. Tummat silmät. Erinomainen kaula. Rintakehä on vielä matala ja runko kapea. Liikkuu erinomaisesti sivulta,
hieman ahtaasti edestä.
FI54478/09 Alpigiano Felice Flaviana NUO EH
Nuori narttu, joka on vielä hieman kevytrakenteinen. Kallo-osa on aivan liian pyöreä ja otsapenger syvä. Silmäluomet
ovat löysät ja silmät näyttävät hieman ärtyneiltä. Hyvä ylälinja. Rintakehä on vielä hieman litteä. Erinomaiset
kulmaukset. Liikkuu maatavoittavin askelin. Vielä hieman löysä edestä. Hyvät värimerkit.
FI28199/09 Alpweiden I Want It All NUO EH
Feminiininen narttu, joka on hieman pitkärunkoinen. Hieman punoittavat silmät ja löysät silmäluomet häiritsevät
ilmettä. Hieman suuret korvat. Erinomainen kaula. Selkälinja voisi olla tiiviimpi sekä seistessä että liikkeessä. Lyhyt
lanneosa. Hieman korkea hännänkiinnitys. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä rintakehä ikäisekseen. Hyvä eturinta. Liikkuu
ihanalla, pitkällä ja maatavoittavalla askeleella. Hieman löysä edestä. Korkea häntä liikkeessä häiritsee kokonaisuutta.
FI28198/09 Alpweiden I’m Mama’s Jackpot NUO ERI1
Narttu, jolla on hyvä sukupuolileima. Hyvänmuotoinen pää. Tummat silmät. Hieman suuret korvat. Hyvä kaula ja selkä.
Hieman korkea hännän kiinnitys. Rintakehä on vielä hieman kapea. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella. Hieman löysät kyynärpäät edessä. Kokonaisuutta häiritsee korkea häntä liikkeessä.
FI26500/09 Horrible Over The Rainbow NUO T

Narttu, jolla on hyvät mittasuhteet. Pää on aivan liian kapea. Tummat silmät. Suuret, hyvin kiinnittyneet korvat. Riittävä
kaula. Erittäin hyvä rintakehä ja eturinta. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Aivan liian paljon
mustaa värimerkeissä. Pläsi puuttuu, ja se antaa epätyypillisen vaikutelman. Liikkuu hyvällä askeleella, löysästi edestä.
FIN50837/08 Bernarossa Huanita AVO ERI1 SA
Puhutteleva narttu, jolla on erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pään malli ja hyvä ilme. Riittävä kaula. Riittävä
rinnansyvyys ikäisekseen. Tarvitsee paremman eturinnan. Erinomainen selkä. Hieman etuasentoiset lavat. Erinomainen
takaosa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. Erinomainen turkin laatu.
FI17497/09 Bernerdalens Desdemona AVO ERI3
Feminiininen narttu, joka on hieman pitkärunkoinen. Kallo-osa on aivan liian kapea. Hieman pyöreät silmät.
Erinomainen ylälinja. Erittäin hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvin kulmautunut. Liikkuu maatavoittavalla askeleella ja
voimakkaasti. Hieman löysä edestä. Hyvä turkki. Erinomainen luusto.
FIN19168/08 Funatic Qt-Ness AVO ERI2 SA
Tasapainoinen narttu. Kallo on hieman kapea. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Erinomainen kaula. Hyvin
kaareutuvat kylkiluut. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut. Liikkuu erinomaisesti pitkin, maatavoittavin askelin.
Tänään ei täydessä turkissa. Hyvät värimerkit.
FIN55713/07 Ragdolls Cinderella AVO ERI
Hieman matala narttu, jolla on kaunis, hyvän mallinen pää. Hieman vaaleat ja pyöreät silmät. Hyvä ylälinja. Hyvän
mallinen rintakehä. Erinomainen eturinta. Hyvät kulmaukset. Liikkuu pitkällä, maatavoittavalla askeleella.
Hyväkuntoinen. Hyvät värimerkit.
FIN55712/07 Ragdolls Cotton Candy AVO HYL
Feminiininen narttu. Hyvä pään malli. Hieman vaaleat ja pyöreät silmät. Erittäin hyvä rintakehän tilavuus. Hyvä
eturinta. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta liikkeissä voisi olla enemmän
energiaa. Valitettavasti alakulmahammas osuu ylhäällä ikeneen, tästä johtuu palkinto.
FIN41571/08 Shedcape Bodil AVO ERI4
Feminiininen narttu, jolla on kaunis hyvän mallinen pää. Aavistuksen pyöreät silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä
ylälinja. Hyvän mallinen rintakehä. Hyvä eturinta. Erinomaiset lavat. Hieman avoimet kulmaukset takana. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, mutta takaosassa voisi olla enemmän potkua. Liikkuu hieman löysästi ja leveästi edestä. Hyvä
turkin laatu.
S63042/2008 Tornedarlings Alli Af Triel AVO ERI
Feminiininen narttu, jolla on hieman kapea kallo. Hyvät tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Hyvä
rintakehän tilavuus. Hieman lyhyt risti. Hieman etuasentoinen lapa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman leveästi ja
löysästi edestä. Hyvät värimerkit.
FIN25514/07 Bernarossa Desiderio VAL ERI2 SA PN2 VACA
Hieno kokonaisuus. Aavistuksen kapea kallo. Tummat, mantelinmuotoiset silmät. Hyvin asettuneet korvat.
Erinomainen kaula. Hyvin kaareutuvat kylkiluut. Hieman litteä risti. Hyvät kulmaukset. Liikkuu maatavoittavin askelin,
hieman leveästi ja löysästi edestä. Hyvä turkin laatu. Hieman korkea häntä liikkeessä. Vähän niukat värimerkit.
FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL ERI3 SA PN4
Feminiininen narttu, erinomainen kokonaisvaikutelma. Päässä hyvä sukupuolileima. Silmäluomet voisivat olla vähän
tiiviimmät. Erinomainen ylälinja. Riittävästi kaareutuvat kylkiluut. Hyvä eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu
maatavoittavin askelin, hieman löysästi edestä. Hyvä turkin laatu.
FIN46812/07 Bouncy Buffoon’s Annie Hall VAL ERI4 SA
Feminiininen narttu. Hyvä pään malli. Hieman vaaleat silmät. Erinomainen kaula. Hyvänmallinen rintakehä. Erittäin
hyvä selkä ja risti. Hyvin kulmautuneet lavat. Erinomaiset kulmaukset takana. Hyvä reiden leveys. Liikkuu tehokkaasti,
hieman jäykästi edestä.
FIN16050/07 Goldbear’s Qualitystreet VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP RYP-1
Erittäin puhutteleva narttu, jolla on hyvän mallinen pää. Erittäin hyvä ilme. Erinomainen ylälinja. Hyvän mallinen
rintakehä ja hyvä eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu ihanalla pitkällä ja maatavoittavalla askeleella. Hyvät
värimerkit. Erinomainen turkin laatu. Narttu, jolla on oikea rodunomainen tukevuus.
Kennel Alpigiano KASV 2 KP
Felice Fermo, Felice Fidenzio, Beato Baran, Felice Fiore
Ryhma, joka koostuu kahdesta yhdistelmästä. Koirilla on erinomaiset mittasuhteet. Puhuttelevat kokonaisuudet. Hyvät
liikkeet. Hyvä kasvattajaryhmä.
Kennel Bernarossa KASV 1 KP ROP-KASV
Jetro, Huanita, Desiderio, Farfalla
Ryhmä, joka koostuu neljästä yhdistelmästä. Koirilla on hyvät mittasuhteet, kauniit sivukuvat. Hyvät sivuliikkeet.
Hyvät turkit. Kasvattajan tavoitteet näkyvät ryhmässä.

