20110319 TUUSNIEMI R JARI LAAKSO SUOMI
FI47091/10 Amazon PEN2 KP
8kk, hyvät rungon mittasuhteet omaava. Hyvä ylälinja. Kauniisti kannettu häntä liikkeissä ja seistessä. Riittävä eturinta.
Kapeat mutta suorat takaliikkeet. Aavistuksen pysty olkavarsi. Erinomaiset takakulmaukset. Riittävän pitkä kaula, hyvä
päänprofiili. Kuono-osa voisi olla voimakkaampi. Hyvä purenta. Kaunis väritys.
FI47092/10 Anglia PEN1 KP ROP-PEN
8 kk, erittäin kaunis narttupentu, josta voi tulla vaikka minkälainen näyttelytähti kunhan omistaja oppii näyttelyn jalon
taidon. Erinomainen raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Ihana eturinta, erinomaiset liikkeet. Turha höpöttää
enempää. KAUNIS KOIRA.
FI49276/10 Anu PEN3 KP
7,5kk, hyvä rungon pituus, vielä melko pehmeä ylälinja. Hyvä raajaluusto, kulmaukset voisivat olla voimakkaammat.
Hyvä pään pituus, hyvät korvat, vapaat liikkeet. Vilkas miellyttävä luonne.
FI14350/10 Bernissimo Deangelo JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
14kk, erittäin lupaava juniori uros, jolla erittäin hyvä raajaluusto. Kaunis ylälinja seistessä ja liikkeessä. Lupaava
etuosa, kaunis pää. Lupaava kallo, lentävät korvat, tasapainoinen kuono-osa. Erinomaiset liikkeet sivusta ja takaa, hyvät
edestä.
FI10160/10 Eoszline Elijah JUN ERI2
16kk, hyvä rungon pituus ja raajaluusto. Paljon nahkaa, riittävä raajakorkeus. Hiukan pehmeyttä ylälinjassa. Riittävä
eturinta. Kaula voisi olla pidempi, hyvä pään profiili. Lupaava pään voimakkuus, hyvät sivuliikkeet. Lupaavat
etuliikkeet, takaliikkeessä turhaa pehmeyttä.
FI36069/10 Galileo Galilei av Hiselfoss JUN ERI3
11kk, rungoltaan riittävän lyhyt. Riittävä rungon tilavuus, vielä ymmärrettävää pehmeyttä ylälinjassa. Hyvä raajaluusto.
Hyvät etukulmaukset, niukka takapolvikulma, vielä lapsen pää jossa voimakas otsapenger. Purenta tarvitsee aikaa.
FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo NUO ERI4
18kk, hyvä rungon pituus. Riittävä tilavuus. hyvä raajaluusto, hiukan pehmeä ylälinja. Hyvät takakulmaukset, pysty
olkavarsi häiritsee voimakkaasti liikuntaa. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Pallo pää, hyvä purenta ja silmät. Hiukan
avoimet suupielet.
FI 36984/09 Bernarossa Io NUO ERI2
22kk, riittävän lyhyt nuori uros joka voisi olla rungoltaan leveämpi. Hyvin kulmautunut etuosa. Riittävät
takakulmaukset, mutta eturinta puutteellinen. Hyvä päänprofiili, riittävän voimakas alaleuka. Hyvä purenta. Tämän
talven turkki jo pudotettu. Erinomaiset sivuliikkeet, etuliikkeet kaipaisivat eturintaa.
FI11371/10 Douglas From Balihara Ranch NUO EVA
1v 5kk. Riittävän lyhyt runko. Turhan pehmeä ylälinja, etuosa saisi olla täyteläisempi. Lupaava kallo, varsin täyteläinen
kuono-osa. Silmäluomet vaativat tarkkailua. Hyvät sivuliikkeet, lupaavat edes takas liikkeet. Historian huonot
kokemukset edellisistä tuomareista näkyvät, josta johtuen EVA.
FI36418/09 Ragdolls Dauntless Dude NUO ERI1
22kk, rungoltaan pitkähkö jolla aavistuksen pehmeä ylälinja. Erinomainen eturinta, mutta raaja korkeutta voisi olla
enemmän. Hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Kaunis pää joka kuitenkin voisi olla hiukan jätkämäisempi.
Erinomaiset etuliikket, takaliikket saisivat olla tehokkaammat.
FI46668/09 Tassupihan Akvavitix NUO ERI3
19kk, riittävän lyhyt, rungon tilavuutta saa tulla lisää. Vielä melko pehmeä ylälinja. Riittävät, mutta tasapainoiset
kulmaukset. Eturinnan tulee täyttyä iän myötä. Hyvä päänprofiili. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä purenta,
hyvät liikkeet.
FIN20536/07 Dandybern Aramis AVO ERI1
4v, hyvä rungon pituus, riittävä raajaluusto. Hyvä ylälinja. Etuosa saisi olla täyteläisempi. Riittävät tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä päänprofiili, mutta pään kokonaisuus saisi olla urosmaisempi. Sallittu purenta. Liikkeet ok.
Kokonaisuus tulisi olla ronskimpi myös karvan alta.

FI20520/09 Maroussia Oracle Sign Of Amor AVO ERI2
Vajaa 2v. Riittävän lyhyt uros jolla aavistuksen pehmeä ylälinja liikkeessä. Hyvät takakulmaukset mutta pysty olkavarsi
pilaa etuosaa sekä liikkeessä että seistessä. Täyteläinen kuono-osa, riittävä otsapenger. Hyvä purenta ja riittävä
huulipigmentti. Takaliikkeessä hiukan kapeutta.
FIN52683/08 Janipan Tuukka VAL ERI SA
2,5v, hyvä rungon pituus, riittävä tilavuus. Etuosa saisi olla täyteläisempi. Hyvä päänprofiili, riittävä pään voima.
Pyöreähköt silmät. Liikkeet saisivat olla tehokkaammat. Käytöksen tulisi olla itsevarmempi.
FIN24950/07 Life Spring’s Manpower VAL ERI2 SA PU3
Yli 3v, riittävän lyhyt, voimakas uros. Erinomainen rungon syvyys, jonkin verran ylipainoa. Riittävän tiivis ylälinja.
Hyvä raajaluusto, hyvä pää joskin purenta voisi olla parempi. Hiukka pehmeyttä takaliikkeessä. Hyvät etuliikkeet.
FIN40329/06 Rajaköörin Fortunello VAL ERI4 SA
4v, hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hiukan pehmeä ylälinja. Kapeat takaliikkeet, hyvät etuliikkeet, Kaunis pää, hyvä
purenta. Karvapeite ei parhaimmillaan.
FIN25406/06 Riccarron Pink Panther VAL ERI1 SA PU2
5 v, kauniin takaosan omaava voimakasluustoinen uros, valitettavasti etuosa ei ole takaosan tasoa. Hiukka pehmeyttä
ylälinjassa. Voimakas kaunis pää, erinomaiset silmät, hyvä kuono-osa. Takaliikkeet näyttävät edessä turhaa huitomista.
FIN41573/08 Shedcape Birger VAL ERI3 SA PU4
2,5v, seistessä kaunis koira. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvä rungon tilavuus. Erinomainen takaosa, hyvä ylälinja.
Valitettavasti liian löysä etuosa. Kaunis pää jossa riittävän täyteläinen kuono-osa.
FI19650/10 Berndream’s Coctail Geisha-Fun JUN ERI3
13 kk, hyvät rungon mittasuhteet omaava junior i narttu jolla tasapainoiset kulmaukset. Lupaava etuosa. Voimakas
pää, hyvä purenta. Koira lukee emäntänsä virheellistä käyttäytymistä erinomaisesti.
FI19652/10 Berndream’s Copy Of Geisha-Fun JUN ERI1 SA PN3
13 kk, erittäin kaunis juniori narttu. Erinomaiset kauniit liikkeet. Tasapainoiset kulmaukset, riittävä eturinta. Vielä
pehmeyttä ylälinjassa. Voimakas pää, riittävä otsapenger. Erinomainen alaleuka, riittävän itsevarma.
FI14355/10 Bernissimo Dolce JUN ERI
14 kk, hyvät rungon mittasuhteet omaava jota ei tarvitse ruokkia vähään aikaan. Riittävät mutta tasapainoiset
kulmaukset. Pehmeyttä ylälinjassa, johtuneeko ylipainosta? Pehmeyttä ranteissa. Päässä erinomainen sukupuolileima.
Tasapainoiset liikkeet.
FI14356/10 Bernissimo Duchess JUN ERI4
14 kk, hyvät rungon mittasuhteet omaava juniori narttu joka ei täydessä karvassa. Erinomaiset sivu- ja takaliikkeet.
Eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä pään profiili, hyvä purenta
FI60526/09 Berondan Belicia JUN ERI2 SA
16 kk, erittäin lupaava juniori narttu, jolla erinomainen rungon tilavuus. Riittävä raajaluusto, riittävät mutta
tasapainoiset kulmaukset. Ylälinjassa turhaa pehmeyttä. Erittäin kaunis pää, tasapainoiset liikkeet. Seuraavaa etelän
matkaa varten rahan säästön voi aloittaa koiran ruokinnasta säästämällä.
FI38265/10 Ragdolls Enchantress JUN ERI
11 kk, ihanan pään omaava pikku tyttö. Eturinta saa täyttyä, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja,
tasapainoiset liikkeet. Kokonaisuus saisi olla hiukan voimakkaampi.
FI54477/09 Alpigiano Felice Fiore NUO ERI2 SA
18 kk, rungon mittasuhteet hyvät. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Riittävä raajojen luusto, hyvä ylälinja. Kaunis
tasapainoinen takaosa. Hyvä pään profiili, riittävän täyteläinen kuono-osa. Tänään niukassa karvassa, hyvät sivu- ja
takaliikkeet.
FI54478/09 Alpigiano Felice Flaviana NUO ERI
18 kk, hyvä rungon pituus. Voimakas raajojen luusto, etuosa valitettavasti löysä. Hiukka pehmeyttä takaliikkeessä.
Kulmaukset riittävät mutta tasapainoiset. Korkea kallo, alaleuka voisi olla voimakkaampi.

FI36989/09 Bernarossa Illusia NUO ERI
22kk, erinomaisen takaosan omaava nuori narttu jolla kuitenkin valitettavasti tyhjä etuosa. Hyvä rungon tilavuus,
lupaava kallo. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeessä turhaa kapeutta.
FI10161/10 Eoszline Eartha NUO ERI4
16kk, hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hiukan pehmeä ylälinja. Kaunis takaosa. Eturinta voisi olla täyteläisempi.
Erinomainen pään profiili, erinomainen huulipigmentti. Hyvä purenta. Hyvä sivuliike, aavistuksen kapeat edes takas
liikkeet. Seuraavaa Italian matkaa varten säästön voi aloittaa koiran ruokinnasta.
FI38114/09 Lipasun Lippyrose NUO ERI3 SA
19kk, mittasuhteiltaan hyvä narttu. Hyvä rungon tilavuus ja aivan liian lyllyvä rasvakerros. Tasapainoiset kulmaukset.
Eturinta saisi olla täyteläisempi, siitä huolimatta erinomaiset liikkeet. Hyvä pää, joskin alaleuka voisi olla
voimakkaampi.
FI38111/09 Lipasun Lolly Dolly NUO ERI1 SA PN2 VASERT
21kk, mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla hyvä rungon tilavuus. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Hyvä ylälinja.
Hyvät takakulmaukset. Aavistuksen pysty olkavarsi. Kaunis karvapeite, kaunis pää, hyvät liikkeet.
FI46675/09 Tassupihan Arista NUO ERI
19kk, seistessä hyvä voimakas narttu jolla erinomainen rungon tilavuus mutta hänkään ei ole välttynyt ylipainolta.
Seistessä hyvä ylälinja, hyvä eturinta. Turhan pysty olkavarsi, riittävä polvikulma. Hyvä pään profiili, mutta kuono-osa
saisi olla täyteläisempi. Seisonnan perusteella liikkeen tulisi olla tehokkaampi.
FI17497/09 Bernerdalens Desdemona AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP
2 v, sivu- ja takaliikkeiltään erinomainen narttu. Ihanat rungon mittasuhteet, mutta eturintaa saisi olla enemmän. Kaunis
pää jossa täyteläinen kuono-osa. Hyvä purenta, laadukas yksilö.
FIN49243/08 Matildan Pieni Liekki AVO ERI3 SA
2,5v, kaunis narttu, jonka kauneutta on vaikeata löytää läskin alta. Täyteläinen etuosa, voimakas takaosa. Erinomaiset
takaliikkeet, etuliikkeessä löysyyttä. Riittävän voimakas alaleuka, kaunis pää. Toivottavasti narttu on kunnossa jouluun
mennessä.
FIN41548/05 Momandan Serafiina AVO ERI2 SA
5v, kaunis riittävän solakka narttu. Hyvä raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Riittävä eturinta, kaunis pää jossa hyvä
syvä kuono-osa. Takaliikkeissä hiukan kapeutta, hyvät sivu- ja takaliikkeet.
FIN55712/07 Ragdolls Cotton Candy AVO EH
3v, mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla hyvä rungon tilavuus. Aavistus pehmeyttä ylälinjassa, riittävät kulmaukset.
Kaunis pää jos ei arvostella korvia. Hyvä purenta. Erinomaiset etuliikkeet. Kaiken tämän peittää ihmisen aiheuttama
lihavuus koirassa.
FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VAL ERI1 SA
5,5v kaunis voimakas narttu jolla hyvä rungon tilavuus. Riittävä raajaluusto. Ylälinjassa turhaa pehmeyttä.
Tasapainoiset kulmaukset. Kaunis nartun pää. Erinomaiset etuliikkeet, takaliikkeissä ahtautta. Matkakassa karttuu
tämänkin nartun kohdalla.
FIN12654/03 Fridkullas Rhonda VET ERI1 SA PN4 ROP-VET
8v kaunis voimakas erinomaisessa kunnossa oleva veteraani narttu. Ihana rungon tilavuus. Tasapainoiset kulmaukset,
hyvät liikkeet. Tämä narttu on kilonsa tienannut.

