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FI60276/10 Alpweiden Pretty As Paint PEK1 KP ROP-PENTU
Eritäin hyvän tyyppinen, lupaava pentu, jolla miellyttävä oikeailmeinen pää. Oikeat mittasuhteet. Kaula voisi olla
hieman pidempi. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä runko. Tasapainoiset liikkeet. Hyvä väri, turkki ja
luonne.
FI44530/10 Bouncy Buffoon´s Stormy May Day JUN-ERI JUK1
Mittasuhteiltaan oikea urosmainen juniori, jolla vahva pää. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Toivoisin huomattavasti
paremman pigmentin suuhun ja päähän. Riittävä kaula. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä luusto ja
takaosa. Liikkuu hyvällä askelmitalla yhdensuuntaisesti. Hyvä turkki, kaipaa kehätottumusta.
FI54474/09 Alpigiano Felice Fidenzio NUO-ERI NUK1
Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea nuori uros. Oikeanmallinen pää, jossa kuono-osa voisi olla hieman
voimakkaampi. Otsapenger ei saa enää kehittyä. Riittävä kaula. Runko vielä kapeahko. Tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu vielä kapeasti mennen tullen, mutta erittäin hyvällä askeleella sivusta. Hyvä turkki ja luonne.
FI44698/09 Black Amiikos Rigobert Redert NUO-ERI NUK2
Hyvänkokoinen mittasuhteiltaan oikea riittävän vahva nuori uros, jolla oikeanmallinen pää. Rodunomainen ilme, hyvä
kaula. Riittävästi kulmautuneet raajat. Runko vielä kesken kehityksen. Liikkuu hyvällä askelmitalla vielä hieman
kapeasti takaa ja löysästi edestä. Vielä hieman turhan laineikas turkki. Hyvä luonne ja väri.
FI50949/09 Lapinlauhan Monticola NUO-EH
Kookas, vielä hieman kapea uros, jolla oikealinjainen pää. Otsapenger ei saa enää kehittyä. Hieman lyhyt kaula.
Toivoisin hieman luustoa kokoon nähden. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hieman ulkokierteiset etukäpälät. Riittävä
runko. Liikkuu vielä kapeasti mennen tullen, riittävällä askelmitalla sivusta, mutta taipumusta pyöristää ylälinja. Hyvä
turkki ja luonne. Tarvitsee aikaa.
FIN50537/07 Alpweiden Come´s To Win AVO-ERI AVK1
Keskikokoinen, riittävän vahva uros, jolla oikealinjainen pää. Melko voimakas otsapenger. Toivoisin tummemmat
silmät. Riittävä kaula ja luusto. Riittävästi kulmautunut etuosa. Hyvä runko, mutta lanneosa voisi olla lyhyempi.
Liikkuu leveästi edestä, hyvin takaa riittävällä askelmitalla. Hyvä väri, turkki ja luonne.
FIN55156/07 Janipan Occo Jr AVO-EH
Keskikokoinen riittävän voimakas uros jolla oikea pään profiili mutta pää voisi olla kauttaaltaan hieman voimakkaampi.
Riittävä kaula ja luusto. Hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu kapeasti takaa, löysällä ja korkealla
etuaskeleella. Hyvälaatuinen turkki, iloinen luonne.
FI36418/09 Ragdolls Dauntless Dude AVO-EH
Keskikokoinen uros, jolla oikealinjainen pää, jossa voisi olla pidempi ja vankempi kuono-osa. Riittävä kaula. Hieman
lyhyt olkavarsi. Riittävä runko. Normaalisti kulmautunut takaosa. Liikkuu edestä käpälät sisäänpäin, riittävä askelmitta.
Tänään hieman kuivan oloinen karva. Hyvä väri ja luonne.
S55462/2007 Bernerdalens Å De Vie VAL-ERI VAK3 SA PU3 SERT FI MVA
Voimakas keskikokoinen uros, jolla erittäin vahva pää, jossa hieman turhan vahva kallo-osa. Hyvä kaula. Vahva luusto
ja runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu sujuvasti ja esitetään hyvässä kunnossa. Hyvä luonne.
FIN50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL-ERI VAK4 SA PU4
Sopivan kokoinen mittasuhteiltaan oikea keskivahva uros jolla oikealinjainen ja -ilmeinen pää. Hyvä kaula ja ylälinja.
Riittävästi kulmautunut etuosa joka voisi olla hieman leveämpi ja eturinta täyteläisempi. Hyvä runko. Liikkuu hyvin
sivusta, mutta kapeasti takaa. Hyvä väri, turkki ja luonne.
FIN24950/07 Life Spring´s Manpower VAL-ERI VAK2 SA PU2 VARACA
Oikealinjainen, sopivan vahva uros, joka esitetään erinomaisessa kunnossa. Oikeanmallinen uroksen pää. Hyvä kaula ja
ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvä runko. Liikkuu hieman kapeasti takaa hyvällä askelmitalla. Hyvä väri,
kaunis turkki, hyvä luonne.
FIN48886/06 Ragdolls Blue-Chip VAL-EH

Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Riittävän voimakas oikealinjainen pää, jossa melko voimakas otsapenger.
Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Toivoisin täyteläisemmän eturinnan. Liikkuu
löysästi edestä ja sivuaskel voisi olla pidempi. Liikkuu tänään hieman vaivalloisesti. Hyvä turkki, väri ja luonne.
FIN40329/06 Rajaköörin Fortunello VAL-ERI
Keskikokoinen vahva uros, jolla oikealinjainen ja –ilmeinen pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Hyvä runko,
tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu sujuvasti. Hyvä turkki, väri ja luonne.
FIN25406/06 Riccarron Pink Panther VAL-ERI VAK1 SA PU1 CACIB ROP RYP-2
Tyylikäslinjainen keskikokoinen uros, jolla miellyttävä pää ja ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Hieman
suora olkavarsi ja eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä takaosa. Sujuvat sivuliikkeet ja hyvä askelmitta. Hieman ylpeä
hännästään. Hyvä turkki, väri ja luonne.
FI49004/10 Funatic Nobiz Like Shobiz JUN-ERI JUK1 SA PN1 SERT VSP
Hyvinkehittynyt tasapainoinen juniori, jolla oikealinjainen vielä hieman kapea pää. Riittävä kaula, luusto ja runko ja
kulmaukset ikäisekseen. Liikkuu erittäin sujuvasti sivusta, vielä hieman kapeasti mennen tullen. Kaunis turkki ja väri.
Hyvä luonne.
FI42028/10 Rajaköörin Gretalady JUN-EH
Ikäisekseen sopivasti kehittynyt hieman pitkärunkoinen narttu, jolla vielä kapea oikealinjainen pää. Riittävä kaula.
Hyvä runko ikäisekseen. Luusto voisi olla hieman vahvempi. Liikkuu hyvin edestä ja sivusta hieman kapeasti takaa.
Vielä hieman laineikas turkki. Iloinen luonne.
EST03106/10 Ridon Hennet Hypnotiq JUN-EH
Sopivankokoinen juniori jolla voisi olla voimakkaampi luusto. Miellyttävä pää. Riittävä kaula. Vielä kapea edestä.
Ikäisekseen riittävä runko. Liikkuu sujuvasti, mutta vielä löysästi. Hyvä turkki ja väri. Iloinen luonne.
FI54477/09 ALPIGIANO FELICE FIORE NUO-ERI NUK1
Mittasuhteiltaan oikea keskivahva keskikokoinen narttu jolla oikeailmeinen ja –linjainen pää, jossa voisi hieman
vahvempi kuono-osa. Riittävä kaula ja luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko. Liikkuu sujuvasti sivusta vielä
hieman löysästi edestä ja kapeasti takaa. Hyvä turkki, väri ja luonne.
S64780/2009 WERNER WIX NELLY NUO-EH
Vahva nuori narttu. Voimakas päätyyppi jossa hyvin avonaiset silmäluomet häiritsevät pahasti ilmettä. Riittävä kaula.
Erinomainen luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Erinomainen runko. Liikkuu riittävällä askelmitalla mutta vielä
kauttaaltaan löysästi. Kaunis turkki. Hyvä väri ja luonne.
FIN61236/08 Alpweiden Golden Jackpot AVO-EH
Keskikokoinen, tänään niukassa turkissa esiintyvä mittasuhteiltaan oikea narttu jolla miellyttävä pää ja ilme. Suun
pigmentti voisi olla parempi. Hyvä kaula. Riittävä luusto ja kulmaukset. Liikkuu sujuvasti. Hyvä väri ja luonne.
Palkintosija tänään putoaa niukan turkin takia.
FIN28229/07 Alpweiden Ömeising AVO-EH
Voimakas narttu, joka esitetään tukevassa kunnossa. Miellyttävä pää. Hieman lyhyt kaula. Erinomainen luusto ja tilava
runko, joka saisi olla hoikempi. Liikkuu löysästi edestä ja hieman raskaan oloisesti riittävällä askelmitalla. Erinomainen
turkki ja väri. Olisi mukava nähdä narttu toiste hieman hoikemmassa kunnossa.
FI17497/09 Bernnerdalens Desdemona AVO-EH
Hieman ilmava keskikokoinen narttu jolla miellyttävä hieman kapea pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset
kulmaukset. Hieman kapea kauttaaltaan. Runko voisi olla tilavampi. Liikkuu hyvin löysästi edestä, hyvin sivusta.
Esitetään tänään niukassa kesäkarvassa. Hyvä väri, luonne ja esiintyminen.
FIN44662/05 Lapinlauhan Kassi-Alma AVO-EH
Keskikokoinen mittasuhteiltaan oikea narttu jolla hyvä pään profiili mutta pää kauttaaltaan kapea. Riittävä kaula ja
etukulmaukset. Takana polvikulma saisi olla parempi. Liikkuu hyvin ahtaasti takaa ja askelmitta saisi olla parempi.
Hyvä turkki, väri ja luonne.
FIN46812/07 Bouncy Buffoon´s Annie Hall VAL-ERI VAK1 SA PN2 CACIB
Tasapainoinen narttu jolla miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Tasapainoiset kulmaukset.
Erinomainen runko. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla. Kaunis turkki. Hyvä väri ja luonne.

