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FI58586/11 Fridkullas Åiva PEK1 KP ROP
Riittävän kokoinen, mittasuht.oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt. Riittävän vahva pää, hyvä purenta,
hieman pyöreät silmät, hyvät korvat, riittävä kaula ja hyvä ylälinja. Ikään sopiva runko, vahva luusto.
Riittävät etukulm. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karvapeite ja hyvä väritys. Liikkuu hyvin.
FI58800/11 Tassupihan Caravellix PEK2
Oikeankokoinen, mittasuht.oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla kuono-osa voisi olla hieman
voimakkaampi. Hyvät silmät, mutta sidekalvot punertavat. Hyvä purenta, hieman lyhyt kaula, hyvä
ylälinja. Riittävät kulm.edestä ja takana. Hyvä runko. Riittävä luusto. Tyypillinen pentukarvapeite.
Hyvä väritys. Liikkuu ahtaasti takaa ja huolimattomasti edestä. Sivuaskel saisi olla pidempi. Turhan
korkea häntä liikkeessä.
FI46419/11 Bernarossa Lodr Of The Rings JUN EVA
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinom.uros, jolla hyvä kaula ja kuono. Hieman jyrkkä otsapenger.
Tummat, hieman pyöreät silmät. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen riittävät
eturinta ja hyvä rintakehä. Hyvä luusto. Oikein kulmautunut. Hieman painuneet lantiot. Hyvä
karvapeite. Hyvä väritys. Koiralla vaurio hännässä, mistä syystä EVA. Liikkuu epävakaasti edestä,
muuten hyvin.
FI35381/11 Berndream´s Dark Dancer JUN ERI2
Kooltaan ja mittasuhte.oikea ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla oikean muotoinen kaunisilmeinen
pää. Hieman pyöreät silmät. Hyvä purenta ja korvat. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Lupaava eturintaja
runko. Hyvä luusto. Hyvä lapa, hieman lyhyt olkavarsi. Polvikulma voisi olla hieman selkeämpi.
Riittävä luusto. Hyvät käpälät ja hyvä väritys. Erinomainen karvapeite. Liikkuu hieman jäykästi takaa,
muuten hyvin.
Fi50406/11 Bernissimo Elvio JUN EH3
Riittävän kokoinen, mittasuht.oikea uros, jolla vielä kovin kapea kalloinen, riittävän pitkä pää. Hieman
pyöreät silmät ja alaskiinnittyneet korvat. Hyvä otsapenger ja purenta. Hyvä kaula. Vielä hieman
pehmeä selkä. Riittävät kulm.edessä ja hyvät takana. Hyvä luusto ja karvapeite. Runko ja eturinta
tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen. Hyvä väritys ja karvapeite. Liikkuu vielä ahtaasti edestä ja takaa,
sivuaskel riittävä.
FI53751/11 Goldbear´s Wallander JUN ERI1
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. Hyvät kallon ja kuono-osan
mittasuhteet, mutta kallo-osa vielä kesken kehityksen. Hyvä purenta. Ilmettä häiritsevät hieman
näkyvät vilkkuluomet. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. Ikäisekseen erinomainen eturinta ja runko. Hyväasentoiset raajat, hyvin kulmauksin. Hyvä luusto. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu hieman ahtaalla
taka-askeleella. Muuten hyvin.
FI48474/11 Jukuripään Amor JUN H
Oikeankokoinen, tällä hetkellä hieman korkearaajainen uros, jonka luusto saisi olla voimakkaampi.
Rintakehä vielä kovin keskeneräinen ja rinnan syvyys puutteellinen. Erinomainen kuono-osa, mutta
kallo-osan tulee saada runsaasti lisää leveyttä. Erinom.kaula, hyvä ylälinja. Riittävät etukulmaukset ja
hyvät takakulmaukset. Ikäisekseen hyvä karvapeite. Pläsi menee toiselta puolelta nelisilmiin ja
runsaasti yli suupielen, muuten hyvä väritys. Liikkuu vielä kovin huolimattomasti ja tarvitsee lisää
harjoitusta.
FI50700/10 Goldbear´s Val Kilmer NUO ERI1 SA PU3 SERT
Oikeankokoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla riittävä kallo, hyvä kuono, hyvä purenta ja
silmät. Hyvät korvat. Hyvä eturinta ja runko. Hieman pitkä lanne. Hyvä luusto ja käpälät. Oikein
kulm.edestä ja takaa. Erinom.karvapeite ja hyvä väritys. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja
huolimatomasti edestä, hyvin sivusta.
FI54474/09 Alpigiano Felice Fidenzio AVO ERI2
Kooltaan ja mittasuht.oikea, vahvapäinen uros, jolla oikeat kallon ja kuonon mittasuhteet, mutta kuono
voisi olla hieman voimakkaampi ja otsapenger on hieman voimakas. Hyvä kaula ja selkälinja. Niukasti
kulm.edestä, riittävästi takaa. Hyvät silmät, hieman suuret korvat. Hyvä luusto ja käpälät. Hieman pitkä
lanne. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin.
FI58286/08 Monte Rosan Uri AVO H
Oikeankokoinen uros, joka tarvitsee lisää itsevarmuutta. Hieman raskas pää, pyöreät silmät, hyvät
korvat, riittävä kaula. Luusto saisi olla voimakkaampi ja raajoissa hieman lisää pituutta. Riittävät
etukulm.ja takakulm. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu kovin voimattomasti, muuten hyvin. Luonteen
tulee varmistua.
FI44750/09 Monte Rosan Wili AVO ERI1

Kooltaan ja mittasuht.erinomainen, sopivan voimakas uros. Päässä erinom.mittasuhteet ja ilme. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hieman painuneet ranteet. Erinom.kulmaukset, eturinta ja runko. Erinom.karvapeite,
luusto ja käpälät. Hieman vaalea tan-väri. Hyvä väritys muuten. Erinomaiset liikkeet.
FI50949/09 Lapinlauhan Monticola VAL EH
Koon ylärajoilla oleva, hieman pitkärunkoinen uros, jolla kaunisilmeinen, sopivan voimakas uroksen
pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Puutteellinen eturinta, riittävä rintakehä. Hieman pitkä lanne. Riittävät
kulm.edessä ja takana. Luusto voisi olla voimakkaampi. Hieman laineikas karvapeite, hyvä väritys.
Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, mutta ahtaasti takaa ja aika löysästi edestä.
FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo VAL ERI2 SA PU2
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, voimakas uros. Erinom.kallo ja kuono, sopiva otsapenger.
Hyvät korvat ja purenta. Silmät voisivat olla hieman pienemmät ja tiiviimmät. Kaunis kaula ja ylälinja.
Eirnom.eturinta ja runko, oikein kulm.edestä ja takaa. Erinom.luusto, hieman painuneet ranteet.
Karvapeite voisi olla suorempi, hyvä väritys. Liikkuu hyvin.
FI50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI1 SA PU1 ROP
Kooltaan ja mittasuht.erinomainen uros, jolla oikeat kallo- ja kuonon mittasuhteet. Hyvä otsapenger.
Silmät saisivat olla pienemmät ja tummemmat. Hyvä purenta ja korvat. Riittävä kaula, hyvä ylälinja.
Hieman niukasti kulm.edestä, riittävästi takaa. Hyvä runko. Hyvä luusto. Hyvä karvapeite ja väritys,
joskin tanväri voisi olla tummempi. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten hyvin.
FIN24950/07 Lifespring´s Manpower VAL ERI4
Kooltaan ja mittasuht.erinomainen, voimakas uros, jolla muuten erinom.pää, mutta suuret, vaaleat
silmät pilaavat ilmettä. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinom.eturinta ja runko. Erinom.luusto ja käpälät.
Hyvä väritys. Hännänpäässä vaurio, mistä todistus. Liikkuu hyvin.
FI41573/08 Shedcape Birger VAL ERI3 SA PU4
Kooltaan ja mittasuht.erinom.vahva uros. Hyvä kallo, kuono voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä
ilme. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulm.edestä ja takaa. Hyvä luusto ja
käpälät. Erinomainen karvapeite. Hyvin kapea piirto, muuten hyvä väritys. Liikkuu hyvin.
FI46441/11 Eoszline Oprah JUN ERI1
Riittävän kokoinen ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla feminiininen, hyväilmeinen, mutta vielä
kovin kapea pää. Riittävä kaula ja ylälinja. Ikään sopiva runko. Hieman niukat etukulmaukset, riittävät
takakulm. Hyvä luusto ja käpälät. Ikäisekseen erinom.karvapeite ja hyvä väri. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, vielä kovin epävakaasti edestä ja takaa.
FI46442/11 Eoszline Orchidea JUN EH2
Riittävän kokoinen, hieman kevytluustoinen narttu, jolla tällä hetkellä kovin kapea pää. Hyvä purenta.
Pyöreät, vaaleat silmät pilaavat ilmeen. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät kulm.edessä ja takana.
Ikäisekseen riittävä runko. Muuten hyvä väritys, mutta tanväri saisi olla tummempi. Ikäisekseen hyvä
karvapeite. Liikkuu hyvin.
FI14127/11 Funatic Moschino NUO EH2
Riittävän kokoinen, mittasuht.oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu. Hieman vaaleat silmät ja
alaskiinnittyneet, suuret korvat. Pää saisi vielä kehittyä. Hyvä kaula ja ylälinja. Lupaava eturinta ja
runko. Luusto saisi olla hieman enemmän, painuneet ranteet. Hyvä karvapeite. Hyvin kapea piirto ja
niukasti valkoista pään värityksessä, riittävästi muualla. Liikkuu hyvällä askeleella, vielä löysästi.
FI27605/11 Gabrielle du Haras de la Vergne NUO ERI1
Kooltaan ja mittasuht.oikea, sopivan voimakas narttu. Hyvä purenta, hyvät pään mittasuhteet, hyvät
silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Riittävät kulmaukset edessä
ja takana. Erinom.luusto. liikkuu hyvin. Hyvä karvapeite. Hyvin kapea piirto, muuten hyvä väritys.
FI59698/10 Matildan Obladii Olivia NUO EH3
Oikeankokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla hyvä kuono-osa, mutta kallo saisi olla leveämpi.
Ilmettä pilaavat pyöreät ja vaaleat silmät. Hyvä kaula joka saisi kiinnittyä runkoon kauniimmin. Hyvä
selkälinja. Hyvin kulm.edestä ja takaa. Riittävä luusto ja runko. Liikkuu kovin holtittomasti takaa ja
leveästi edessä. Runko rullaa voimakkaasti liikkeessä. Erinom.karvapeite. tanväri saisi olla tummempi,
muuten hyvä väritys.
FI53441/09 Alpweiden Lovely Jackpot AVO ERI2
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinom, hyvin narttumainen. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvä
ilme. Kirsupigmentin tulisi olla parempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Oikein
kulm.edestä ja takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys, jossa sallittu valkoinen
niskalaikku. Liikkuu hyvin.
FI17497/09 Bernerdalens Desdemona AVO EH
Kooltaan ja mittasuht.oikea sopivan voimakas narttu, jolla hieman kapea kallo. Kauniit silmät, hyvä
purenta. Hieman suuret, alaskiinnittyneet korvat. Erinom.kaula, hieman painunut selkä. Hyvä eturinta
ja runko. Erinom. Luusto ja käpälät. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä

karvapeite ja väritys. Liikkuu kovin ahtaasti takaa, leveästi edestä ja ylälinja on hieman takakorkea
liikkeessä.
FIN55713/07 Ragdolls Cinderella AVO ERI1
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinom.hyvin narttumainen, jolla hieman taaksekiinnittyneet, raskaat
korvat pilaavat ilmeen. Hyvä purenta ja silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta voisi olla hieman
voimakkaampi. Hyvä runko. Erinomainen luusto ja harvinaisen kauniit käpälät. Riittävät kulm. Edessä
ja takana. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin.
FIN55712/07 Ragdolls Cotton Candy AVO HYL
Oikean kokoinen, tänään pulskassa kunnossa esitetty narttu. Hyvä kallo ja kuono. Yläpurenta ja vasen
kulmahammas menee ikeneen. Ruusukorvat. Riittävän pitkä kaula. Hyvä selkälinja. Hyvä eturinta ja
vahva runko. Riittävät etukulmaukset, kovin niukat takakulm, sekä polvi- että kinnerkulmat. Hyvä
luusto. Hyvä karvapeite, muuten hyvä väritys mutta vaaleat tan-merkit. Saisi liikkua tehokkaammin,
melko yhdensuuntaiset liikkeet.
FIN25515/07 Bernarossa Dimare VAL ERI2 SA PN2
Oikean kokoinen ja mittasuht.oikea, vahva narttu. Erinom.pään mittasuhteet. Hyvä purenta. Kauniit
silmät. Suuret, raskaat korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko.
Riitt.kulm.edessä ja takana. Erinom.luusto. hyvä karvapeite. Hyvä väritys. Liikkuu hieman leveästi
edestä, muuten hyvin.
FIN46812/07 Bouncy Buffoon´s Annie Hall VAL ERI1 SA PN1 VSP
Kooltaan ja mittasuht.erinom.sopivan voimakas narttu. Hyvä kallo, kuono voisi olla aavistuksen
täyteläisempi. Kooltaan erinom. Hieman vaaleat ja pyöreät silmät. Hyvä ilme ja korvat. Kaula voisi
olla hieman pidempi. Erinom.eturinta ja runko. Erinom.luusto hieman turhan painuneet ranteet. Hyvä
karvapeite ja väritys. Saisi liikkua reippaammin, mutta liikkeet ovat tasapainoiset. Koira on hieman
pulskassa kunnossa, mikä vaikuttaa kokonaisuuteen ja liikkeisiin.

