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FI47052/10 Alpweiden Nice Like Dad JUN-H 

Riittävän kokoinen hyvä luustoinen hyvin kehittynyt maskuliininen uros. Lupaava pää, hyvä ilme ja purenta. Voisi olla 

paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko, hieman lyhyt kaula. Hyvä väritys, turhan kihara karva. Liikkuu 

edestä kovin löysästi, sivusta ok. Ajoittain korkea-asentoinen häntä, hyvä luonne. 

 

FI49861/10 Elgrando Bersett JUN-H 

Hyvänkokoinen, riittävä luustoinen vielä melko rungoton maskuliininen uros. Seistessä kaunis ylälinja. Vielä kapea pää. 

Hieman niukka purenta. Tulisi olla paremmin  kulmautunut edestä. Eturaajojen tulisi olla suoremmat ja ilman 

muhkuroita. Hyvä takaosa. Korkea-asentoinen häntä. Hyvät sivuliikkeet mutta kovin löysät edestä. Kaunis väri. 

Ensiluokkainen luonne. 

 

FI50700/10 Goldbear´s Val Kilmer JUN-ERI JUK1 SA PU4 VASERT ROP-JUNIORI 

Hyvän kokoinen kaunis vahvaluustoinen maskuliininen uros. Kaunis ylälinja. Hyvin lupaava pää, ilme voisi olla 

parempi. Hyvä purenta. Toivoisin viistommat lavat. Erittäin hyvä takaosa. Kaunis väritys ja karva. Hyväasentoinen 

häntä. Kauniit tehokkaat sivuliikkeet, edessä löysyyttä. Hyvä luonne. 

 

FIN44698/09 Black Amiikos Rigobert Redert NUO-ERI NUK2 

Sopivankokoinen hyväluustoinen maskuliininen uros. Hyvä pään muoto. Hieman löysät huulet. Kaula voisi olla 

pidempi. Riittävät kulmaukset. Ikäisekseen riittävä runko. Tänään hieman eloton ja kihartuva karva. Hyväasentoinen 

häntä. Kauniit sivuliikkeet. 

 

FIN53336/09 Goldbear´s Toffifee  NUO-ERI NUK1 SA PU3 SERT 

Sopivankokoinen vahvaluustoinen kaunis tasapainoinen uros. Kaunis ylälinja. Hyvälinjainen riittävän vahva pää. Hyvät 

silmät ja purenta. Erittäin hyvät varma-asentoiset raajat. Kaunis karva ja väri. Hyvä häntä. Erittäin hyvät sivuliikkeet, 

edessä löysyyttä. Erinomainen luonne. 

 

FIN50949/09 Lapinlauhan Monticola NUO-H 

Hyvänkokoinen mutta vielä hieman ilmavalta vaikuttava riittävä luustoinen uros. Hyvä pää ja silmät. Melko niukka 

purenta. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Ulkokierteiset takakäpälät. Hyvä väritys, tänään niukassa 

karvassa. Korkea-asentoinen häntä. Saisi liikkua tehokkaammin takaraajoilla. Hyvä etuaskel. 

 

FI38109/09 Lipasun Luckyman AVO-ERI AVK1 SA 

Hyvänkokoinen ja –luustoinen maskuliininen uros. Hyvä ylälinja, kaunis pää ja ilme. Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvät 

kulmaukset mutta saisi seistä tasapainoisemmin raajoillaan. Kääntää takakäpäliä ulospäin. Kaunis karva ja väritys. 

Hyvä häntä. Liikkuu sivusta hyvin mutta edestä hieman heijaten. Hyvä luonne. 

 

FIN48884/06 Ragdolls Backwoodsman AVO-H 

Pienehkö hyväluustoinen hieman lyhytrunkoinen uros. Melko hyvä pää, toivoisin paremman ilmeen. Niukasti 

kulmautunut edestä, riittävät takakulmaukset mutta tulisi seistä tasapainoisemmin. Hyvin kehittynyt runko, liikkuu 

lyhyellä askeleella. Tulisi olla yhdensuuntaisempi erityisesti takaa. Hyvä luonne. 

 

FIN29659/07 Amandelman Buster VAL-ERI VAK2 SA PU2 VARACA 

Erinomaisen tyyppinen ja –kokoinen. Kaunis, vahva uros. Hyvin kaunis pää ja ilme. Voisi edestä olla hieman paremmin 

kulmautunut. Erinomainen runko, takaosa ja häntä. Ensiluokkaiset liikkeet. Kaunis karva ja väri. Hyvä luonne.  

 

FIN51301/08 Bandolero´s Awesome Maradona VAL-EH 

Sopivankokoinen hyväluustoinen maskuliininen uros, jolla saisi olla kaarevammat kylkiluut. Melko hyvä pää, toivoisin 

paremman ilmeen. Lyhyt kaula. Niukasti kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset. Tänään liian ruskeaan vivahtava 

väri. Valkoinen hännänpää olisi eduksi. Hyvät liikkeet ja luonne. 

 

FIN25406/06 Riccarron Pink Panther VAL-ERI VAK1 SA PU1 CACIB ROP RYP-1 

Hyvin kaunis vahva tasapainoinen uros. Kaunis ylälinja. Kaunis pää ja ilme. Hyvä purenta. Erinomainen runko ja raajat. 

Kaunis väritys joskin etukäpälissä voisi olla valkoista. Erinomainen karvanlaatu. Ensiluokkaiset liikkeet, ajoittain 

korkea häntä. 

 

FI28770/10 Alpweiden My Sweet Jackpot JUN-T 



Pienikokoinen hyväluustoinen tukevassa kunnossa oleva narttu. Pieni kevyt pää. Hyvä purenta. Lyhyehkö kaula. Hyvät 

kulmaukset. Kihara karva. Hännänpäässä voisi olla enemmän valkoista. Saisi liikkua tasapainoisemmin ja 

tehokkaammin. Hyvä luonne. 

 

FI50940/10 Bianco-Neri Catch That Kid JUN-T 

Pieni kevytluustoinen narttu jolla kovin kevyt pää ja suippo kuono. Hyvä purenta. Niukasti kulmautunut edestä, hyvät 

takaraajat. Ikäisekseen hyvä runko. Lupaava karva, hyvä väri. Saisi liikkua tehokkaammin,  etuaskel saisi olla pidempi. 

Erinomainen luonne. 

 

FI36729/10 Bollbölen Ottilia JUN-T 

Riittävän kokoinen hyväluustoinen tukevassa kunnossa oleva feminiininen narttu. Vielä turhan kapea ja 

suippokuonoinen pää. Vaaleat silmät, lyhyt kaula. Raajat saisi olla korkeammat. Hyvät kulmaukset. Hyväasentoinen 

häntä. Voisi edestä liikkua tasapainoisemmin. Hyvät takaliikkeet. Väri tänään ruskea. Hyvä luonne. 

 

FI50706/10 Goldbear´s Vivienne Westwood JUN-ERI JUK1 

Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvin kehittynyt nuori narttu. Lupaava pää, ilme voisi olla parempi. Riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Selässä hieman pehmeyttä, kaunis väritys. Selkä elää liikkuessa turhan paljon. 

Erinomainen luonne. Hyvin lupaava. Hyvä luonne. 

 

FI54477/09 Alpigiano Felice Fiore NUO-ERI NUK1 SA PN2 VASERT VARACA 

Sopivan kokoinen kaunis tasapainoinen hyväluustoinen narttu. Kuono voisi olla vahvempi. Erittäin hyvin kulmautunut. 

ikäisekseen hyvä runko. Hyväasentoinen häntä. Kauniit tasapainoiset liikkeet. Hyvä luonne. 

 

FI59338/09 Ridon Hennet Galerie Noemie NUO-H 

Hyvän kokoinen hyväluustoinen feminiininen narttu, jolle toivoisin paremman pään. Liian vaaleat silmät. Hyvät raajat, 

hieman pitkä lanneosa. Hyvä väritys. Liikkeessä korkea-asentoinen häntä. Liikkuu hyvin, hyvä luonne. 

 

FIN47464/08 Alpweiden Funny Girl  AVO-ERI AVK1 SA PN1 SERT CACIB FI MVA VSP 

Hyvänkokoinen kaunis vahva tasapainoinen narttu. Erinomainen ylälinja ja mittasuhteet. Hyvä narttumainen pää. Ilme 

voisi olla parempi. Hyvä purenta. Hyväasentoiset raajat. Hyvä runko. Oikea-asentoinen häntä. Ensiluokkaiset liikkeet. 

Rauhallinen luonne. 

 

FIN16049/07 Goldbear´s Qismet VAL-EH 

Pienikokoinen hieman matalaraajainen vahvaluustoinen feminiininen narttu. Melko hyvä pää. Lyhyt kaula. Hyvät 

kulmaukset ja runko. Värissä tänään voimakas ruskea vivahde. Hyväasentoinen häntä. Erinomaiset sivuliikkeet, kovin 

leveä ja löysä edestä. Erinomainen luonne. 

 

 

 


