
20110827 SUONENJOKI RN, IRINA POLETAEVA SUOMI 

 

FI31635/11 BALLYHARA'S NORDIC PRINCESS PEN1 KP ROP-PEN 

Oikea rotutyyppi. Erinomainen luusto. Vielä hieman kapea kuono-osa. Oikea hampaisto. Hyvät silmät ja korvat. 

Tarpeeksi kaulaa, hiukan pehmeä selkä. Hiukan tynnyrimäinen rintakehä. Hyvin kulmautunut etuosa, riittävät 

kulmaukset takana. Tarvitsee lisää työntöä takaliikkeisiin. Lupaava turkki. Erinomaiset värimerkit. 

 

FI59559/09 BERNAROSSA JETRO NUO ERI1 SA PU2 SERT 

Erittäin viehättävä. Voimakas, erittäin hyvin rakentunut nuori uros. Erinomainen pää ja ilme. Kirsun pigmentti voisi olla 

tummempi. Oikea hampaisto. Erinomainen kaula ja ylälinja. Kantaa häntänsä hieman korkealla liikkeessä. Erinomainen 

eturinta. Hieman lyhyt rintalastan luu? Oikeanlaatuinen turkki sekä värimerkit. Erinomainen liike sivusta, hiukan ahdas 

takaa. 

 

FI60517/09 BERONDAN BONNEVILLE NUO ERI2 

Oikea rotutyyppi. Erittäin maskuliinen. Erinomainen luusto. Tyypikäs pää ja ilme. Kirsun pigmentti voisi olla 

tummempi. Oikea hampaisto. Riittävästi kaulaa. Oikea ylälinja ja hännän kanto. Oikeanmuotoinen rintakehä. Erittäin 

hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Laiska liikkeessä. Hiukan laineikas turkki selän päältä. Haluaisin nähdä hiukan lisää 

temperamenttia ja parempaa esittämistä. 

 

FI11371/10 DOUGLAS FROM BALIHARA RANCH NUO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Voimakas luusto. Oikeat rungon mittasuhteet. Kallon takaosa luisu. Tarpeeksi voimakas kuono-

osa. Hieman avoimet luomet. Oikea hampaisto. Hyvä kaula, hiukan pehmeä selkä. Kaipaa paremman lantion ja 

hännänkiinnityksen. Hyvin kehittynyt rintakehä, tarpeeksi hyvin kulmautunut edestä. Saisi olla voimakkaampi 

takakulmauksista, etenkin polven kohdalta. Oikeanlaatuinen turkki ja värimerkit. 

 

FI10160/10 EOZLINE ELIJAH NUO ERI3 

19 kuukautta. Oikea rotutyyppi. Voimakas luusto. Erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvin kehittynyt kallo, hieman 

“roomalainen” kuonosta. Voisi omata tyypikkäämmän ilmeen. Oikea hampaisto. Hyvä kaula, hiukan pehmeä selkä. 

Kantaa häntänsä hiukan korkealla liikkeessä. Oikeanmuotoinen rintakehä. Riittävän kulmautunut. Kaipaa lisää voimaa 

liikkeisiin, etenkin taakse. Hyvä turkki ja värimerkit. Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen lopulliseen muotoonsa. 

 

FI47459/08 ALPWEIDEN FULL OF LOVE AVO EH 

Erittäin hyvä tyypiltään. Voimakas luusto. Hiukan kapea pää. Hieman löysät silmäluomet. Oikeanlainen hampaisto. 

Hyvä kaula. Tasainen ylälinja. Riittävä eturinta. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvin kulmautunut takaa, 

mutta voisi olla paremmassa lihaskunnossa. Hiukan ahdas kintereistä. Hiukan löysä välikämmen. Ei tarpeeksi 

tasapainoinen liikkeessä. Hyvä turkki ja värimerkit. 

 

FI35315/06 ALPWEIDEN ZUPER STAR AVO ERI2 SA 

Oikea rotutyyppi. Erinomainen luusto ja rungon mittasuhteet. Erinomainen pään muoto. Oikea hampaisto. Hyvä kaula, 

tyypikäs ylälinja ja hännänkanto. Hyvin kehittynyt eturinta. Oikein kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä 

työnnöllä. Turkki kesäkunnossa. Tarvitsee paremmat värimerkit hännänpäähän ja vasempaan etutassuun. 

 

FI51717/09 BOLLBÖLEN NIMROD AVO H 

Hieman pieni. Mittasuhteiltaan pitkähkö. Hyvä luusto. Hiukan kapea pää. Oikea hampaisto. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Tarvitsee paremman lantion ja hännänkiinnityksen. Kaipaa myös paremman eturinnan ja volyymia rintakehään. 

Oikeanlaiset liikkeet sivusta, takaa liian ahdas. Laineikas ja ruskeansävyinen turkki. 

 

FI39377/06 MERRY MISTEL'S SANDOR AVO ERI1 SA PU3 VASERT 

Erinomainen tyyppi. Voimakkaasti rakentunut, oikeat mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Oikea hampaisto. 

Riittävästi pigmenttiä. Erinomainen kaula, ylälinja ja hännänkanto. Leveä rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut. 

Tarpeeksi työntöä liikkeissä. Hieman ahdas takaa. Oikeanlaatuinen turkki, riittävät värimerkit. 

 

FI41574/08 SHEDCAPE BENDIK AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen kunnolla, etenkin rintakehän osalta. Vielä hiukan kapea pää. 

Alaleuka voisi olla leveämpi ja vahvempi. Saksipurenta. Oikeanlainen pigmentti. Hyvä kaula. Oikeanlainen ylälinja. 

Kantaa häntänsä hiukan ylhäällä liikkeessä. Tarvitsee vielä paremman eturinnan ja kokoa rintakehään. Hyvä turkki ja 

värimerkit. Esiintymisen ja liikkeiden tulee vielä kehittyä. 

 

FI52683/08 JANIPAN TUUKKA VAL ERI3 

Koon alarajoilla. Erinomainen luusto. Oikeat rungon mittasuhteet. Oikeanmuotoinen pää. Tarpeeksi pigmenttiä. Oikea 

hampaisto. Korkealle asettunut kaula. Erinomainen ylälinja, oikeanlainen hännänkanto. Erittäin hyvin kehittynyt 

rintakehä. Oikeanlaiset kulmaukset ja liikkeet. Eturaajojen välikämmenet hieman pehmeät. Ruskeahko väri. 

Erinomaiset värimerkit. Esitetty erinomaisesti. 



 

FI24950/07 LIFE SPRING'S MANPOWER VAL ERI1 SA PU1 ROP 

Erinomainen tyyppi, voimakas, maskuliinen. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Erinomainen pään muoto ja ilme. 

Tasapurenta. Erinomainen ylälinja ja hännänkanto. Erinomainen rintakehän muoto sekä liikkeet sivusta katsottuna. 

Etuliikkeet hieman liian leveät. Erinomainen turkki. Tarvitsee paremmat ruskeat värimerkit rintaan. 

 

FI41573/08 SHEDCAPE BIRGER VAL ERI2 SA PU4 

Oikea tyyppi. Vahvasti rakentunut. Oikeat rungon mittasuhteet. Kallo voisi olla paremmin kehittynyt. Tarpeeksi leveä 

kuono-osa. Oikea hampaisto. Erinomainen kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvin kehittynyt rintakehä. Erinomaiset 

kulmaukset ja sivuliikkeet. Takaliikkeet voisivat olla paremmat. Etukäpälä hieman ulkokierteinen. Erinomainen turkki, 

oikeat värimerkit. 

 

FI34372/11 BERNERDALENS GOOGLE JUN EH 

1v 2kk. Erittäin hyvä tyyppi. Hiukan liian suora edestä. Erinomainen luusto. Hieman kapea kuono. Vaaleahkot silmät. 

Oikea hampaisto. Hyvä kaula ja ylälinja. Tarvitsee vielä paremman eturinnan. Erittäin hyvin kulmautunut takaa. 

Hieman lyhyt rintalastan luu? Oikeat liikkeet sivusta. Epätasapainoiset etuliikkeet. Laineikas turkki. Oikeat värimerkit. 

 

FI59697/10 MATILDAN OBLADII ONERVA JUN ERI1 

Lupaava nuori narttu. Vielä erittäin pentumainen. Oikeanlainen luusto ja rungon mittasuhteet. Kallon takaosa luisu. 

Vielä hieman kapea pää. Oikea hampaisto. Hyvä kaula ja ylälinja. Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen lopullisesti 

eturinnasta ja rintakehästä. Riittävän kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Liikkuu helposti. Vielä pentumainen 

turkki. 

 

FI54477/09 ALPIGIANO FELICE FIORE NUO ERI1 SA PN1 VSP SERT 

Erinomainen tyyppi, erittäin feminiininen. Voimakas luusto. Erinomainen pään muoto ja ilme. Oikea hampaisto. Hyvä 

kaula, ylälinja ja hännänkanto. Hyvin kehittynyt rintakehä. Oikealla tavalla kulmautunut edestä ja takaa. Sivuliikkeissä 

tarpeeksi voimaa, mutta voisi ilmentää enemmän työntöä polven kohdalla. Melko leveät etuliikkeet. Erinomainen turkki 

ja värimerkit. 

 

FI19650/10 BERNDREAM'S COCTAIL GEISHA-FUN NUO ERI2 SA 

Voimakkaasti rakentunut. Melko leveä edestä. Tyypikäs pää ja ilme. Oikea hampaisto. Erinomainen ylälinja ja 

hännänkanto. Erittäin hyvin kulmautunut. Erinomainen sivuliike. Tynnyrimäinen rintakehä. Oikeanlaatuinen turkki ja 

värimerkit. 

 

FI19652/10 BERNDREAM'S COPY OF GEISHA-FUN NUO ERI3 SA 

Erinomainen tyyppi, luusto ja rungon mittasuhteet. Hyvä pää, kaipaisin voimakkaamman otsapenkereen. Oikea 

hampaisto ja pigmentti. Tyypikäs ylälinja ja hännänkanto. Erinomainen eturinta. Erittäin hyvin kulmautunut ja 

liikutettu. Etukäpälä hieman ulkokierteinen. Erinomainen turkki ja värimerkit. 

 

FI14356/10 BERNISSIMO DUCHESS NUO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Voimakas luusto. Hieman liian pitkät mittasuhteet. Vielä hieman kapea pää. Hieman liian löysät 

luomet. Oikea hampaisto. Hyvä kaula ja selkä. Pitkähkö lanne. Riittävä eturinta. Tarpeeksi kulmautunut edestä ja 

erittäin hyvin takaa. Kaipaisi lisää työntöä liikkeisiin. Etukäpälä ulkokierteinen. 

 

FI18269/10 GABRIELLE NUO T 

Liian kevyt. Riittävä luusto kokoon nähden. Kapea pää. Voisi omata tyypikkäämmän ilmeen. Oikea hampaisto. 

Korkealle asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Tarvitsisi paremman lantion ja hännänkannon. Suora edestä. Saisi 

olla paremmin kulmautunut takaa, etenkin polvesta. Tarvitsee vielä paremman eturinnan ja runsaamman rintakehän. 

Hyvät värimerkit. Hiukan liian lyhyt turkki, joka aaltoilee korvissa ja päällä. 

 

FI33290/09 ABBA AVO ERI2 SA PN4 

Erinomainen tyyppi. Voimakas, erittäin hyvin kehittynyt viehättävä narttu. Oikea pään muoto, erinomainen ilme. Oikea 

hampaisto. Oikeanlainen ylälinja ja hännänkanto. Erinomainen rintakehän muoto. Erittäin hyvin kulmautunut. Liikkuu 

hyvin halutessaan. Voisi omata paremmat etuliikkeet. Tyypikäs turkki ja värimerkit. 

 

FI11246/09 AURINKOMYRSKYN ANGELINA 

Poissa 

 

FI26074/09 AV MYREBORG ALFA AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin feminiininen. Hyvä luusto. Hyvä pää. Oikea hampaisto. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Voisi 

omata paremman lantion ja kantaa häntänsä paremmin. Tarvitsee paremman eturinnan, etukulmaukset ja etuliikkeet. 

Tarpeeksi kulmautunut takaa. Voisi ilmentää enemmän voimaa liikkeessä. Laineikas turkki. 

 



FI36291/07 BERNDANTE GHANDI BIBIENNE 

Poissa 

 

FI44107/08 BERNISSIMO CARAMINA 

Poissa 

 

FI38111/09 LIPASUN LOLLY DOLLY AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

Erinomainen tyyppi. Voimakas luusto, oikeanlaiset rungon mittasuhteet. Tyypikäs pää ja ilme. Oikea hampaisto. Hyvä 

kaula, ylälinja ja hännänkanto. Hiukan pitkä lanne. Erinomainen eturinta. Erittäin hyvin kulmautunut ja liikkuja. 

Oikeanlaatuinen turkki ja värimerkit. 

 

FI39370/06 MERRY MISTEL'S SETRI AVO EH 

Oikea rotutyyppi. Hyvä luusto. Hyvä pään muoto. Oikea hampaisto. Hyvä kaula ja ylälinja. Tarpeeksi eturintaa. 

Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Voisi ilmentää enemmän työntöä ja voimaa liikkeissä, liikkuu liian ahtaasti takaa 

ja epätasaisesti edestä. Leveä valkoinen kauluri. Ruskeat värimerkit oikein sijoittuneet. 

 

FI41547/05 MOMANDAN SUHMURA SANTRA AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Pitkähköt mittasuhteet. Erinomainen luusto. Hyvä pään muoto. Vaaleahkot silmät. Oikea 

hampaisto. Hyvä kaula, pehmeä selkä. Hieman pitkä lanne. Riittävästi eturintaa. Riittävästi kulmauksia ja työntöä 

sivuliikkeissä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Turkki ei ole parhaassa kunnossa ja on väriltään ruskeansävyinen. 

 

FI55713/07 RAGDOLLS CINDERELLA AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä luusto. Kompakti runko. Hyvä pää ja ilme. Oikea hampaisto. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Riittävästi eturintaa. Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen lopullisesti rintakehän osalta. Riittävän kulmautunut edestä. 

Saisi olla vahvempi edestä. Tarvitsee rotutyypillisemmän alalinjan. Valitettavasti ei esitetty hyvässä näyttelyturkissa. 

 

FI55712/07 RAGDOLLS COTTON CANDY AVO EH 

Voimakkaasti kehittynyt narttu. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä pään muoto. Vaaleahkot silmät. Oikea hampaisto. 

Kirsun pigmentti voisi olla parempi. Hyvä kaula. Hiukan pehmeä selkä. Oikeanlainen hännänkanto. Syvä ja leveä 

rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut edestä. Voisi olla voimakkaampi takakulmauksista, etenkin kintereen kohdalta. 

Liikkuu liian ahtaasi takaa ja hieman liian leveästi edestä. Oikeanlaiset värimerkit. 

 

FI41571/08 SHEDCAPE BODIL AVO ERI3 

Oikea tyyppi. Erinomainen luusto. Erittäin feminiininen pää, oikeanlainen ilme. Oikea hampaisto. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Oikea rintakehän muoto, riittävä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Riittävästi työntöä liikkeissä. 

Hyvä turkki. Kaipaa paremmat valkoiset värimerkit vasempaan etutassuun. 

 

FI31821/05 SHEDCAPE ZARIA VAL ERI1 SA PN3 

Erinomainen luusto, rungon mittasuhteet ja tyyppi. Oikea pään muoto. Silmät voisivat olla tummemmat. Kaipaisi 

paremman pigmentin kirsuun. Oikea hampaisto. Erinomainen rungon muoto. Oikeanlaiset kulmaukset ja liikkeet. 

Oikeanlaiset värimerkit. 


