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FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo NUO-ERI, NUK1, SA, PU1, SERT 

Erinom.tyyppi, oikeat mittasuhteet. Erinom.voimakas uroksen pää, hieno ilme, kaunis voimakas hyvin kiinnittyvä 

kaula. Erinom.eturinta, tilava oikeanmuot.rintakehä. hyvin tasap.kulmaut.raajat. erinom.käpälät. oikea karvan laatu, 

oikeat merkit. Sivulta erinom.vievä ravi, edestä hivenen jäykkä. 

 

FIN47459/08 Alpweiden Full Of Love AVO-ERI, AVK1, SA, PU4, VASERT 

Erittäin hyväntyyp.,oikeat mittasuhteet ja vahvuus. Hyvä uroksen pää joskin alaleuka saisi olla voimakkaampi ja silmät 

tiiviimmät. Riittävä kaula. Hieman jyrkkä kiinnitys. Tilava runko, voimakkaat raajat, hyvät käpälät.  Liikkuu sivulta 

vaivatta, edestä ja takaa riittävän yhdensuuntaisesti. Oikea karvanlaatu. 

 

FIN20536/07 Dandybern Aramis AVO-EH 

Aikuinen uros, jonka toivoisin kauttaaltaan vahvemmaksi. Oikeanmuot.pää ja mukava ilme, rivistä painuneet 

alaetuhampaat ja vasen alakulma on varsin tiukka. Riittävä kaula, niukasti kulmautuneet keskivahvat kulmat. Tilava 

runko, turhan luisu lantio. Hieman sidottu, jäykkä askellus, hyvät käpälät. Oikea karva ja kauniit merkit.  

 

FIN28347/06 Bendoran Athos VAL-ERI, VAK1, SA, PU2 

Hyvin urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet ja vahvuus. Hyvä uroksen pää, erinom.hampaat, leikkaava purenta, 

hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset, voimakas luusto. Erinom.vaivaton ravi. Tänään pörhökarvassa, hieman synkkä 

väritys. 

 

FIN40329/06 Rajaköörin Fortunello VAL-ERI, VAK2, SA, PU3 

Erinom.tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima, vahva uroksen pää, kaunis ilme. Hyvä kaula, tasap.kulmaukset 

voimakasluustoisissa raajoissa. Tilava oikeanmuotoinen rintakehä, lantio saisi olla pidempi ja viistompi. Häntä on 

hieman korkea. Erinom.karva, oikeat merkit, kaunis ravi sivulta. Edestä hieman jäykkä. 

 

FI14355/10 Bernissimo Dolce JUN-ERI, JUK1 

Hyvin viehättävä narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet ja vahvuus, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, tilava 

runko. Tasap.kulmaukset, joskin kinner saisi olla vahvempi. Vaivaton ravi edestä hieman jäykkä ja takaa hivenen 

sisäkierteinen. Vielä pörröinen karva ja oikeat merkit.  

 

FI54478/09 Alpigiano Felice Flaviana NUO-EH 

Erinom.tyyppi, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Vahva hyvinkehittynyt nartun pää. Hyvä kaula, riittävä eturinta ja 

rintakehä. Niukasti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Liikkuu takaa ahtaasti, edestä leveästi ja jäykästi. Hyvä 

turkki ja merkit. 

 

FI10161/20 Eoszline Eartha NUO-ERI, NUK1, SA, PN2, VASERT 

Erinom.tyyppi, nartun mittasuhteet. Ihanailmeinen pää, kaunis kaula, tilava oikean muotoinen runko. 

Erinom.raajaluusto ja tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu sivulta hyvin, edestä aavistuksen 

ulkokierteisesti. Erinomkarvanlaatu ja oikeat merkit.  

 

FI38111/09 Lipasun Lolly Dolly AVO-ERI, AVK1, SA, PN1, ROP, SERT 

Erinom.tyyppi, koko ja vahvuus. Voimakas nartun pää, joka saisi olla kuono-osaltaan hieman täyttyneempi. 

Erinom.kaula. tilava, oikeanmuotoinen runko. Tasap.kulmautuneet voimakasluustoiset raajat, hyvät käpälät. 

Erinom.yhdensuuntainen vaivaton ravi. Oikea turkki ja merkit.  

 

FIN55712/07 Ragdolls Cotton Candy AVO-HYL 

Mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla oikea päänmuoto, mutta ilmettä häiritsevät taakse kiinnittyneet ruusukorvat. 

Yläpurenta ja vasemman alakulman hampaan asento virhe. Riittävä kaula ja rintakehä. Niukasti kulm.sopiva luustoiset 

raajat. Astuu takaa ristiin, edestä askel on leveä ja sivulta hieman jäykkä.erinom.karva mutta väri saisi olla syvempi. 

Purennan virheet hylkäävät. 

 

 

 


