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46004/12 Bernirannan Abraham PEK3 KP
Oikea rotutyyppi. Erinomainen luusto. Erittäin lupaava pää, oikea ilme ja purenta. Riittävä kaula. Lanne ja
hännän kiinnitys voisi olla paremmat. Rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen. Oikeat kulmaukset ja liikkeet.
Oikeat värimerkit.
50546/12 Eoszline Stephen PEK2 KP
Voimakas erittäin urosmainen. Erinomainen pään muoto ja ilme. Saksipurenta. Erinomainen rungon malli.
Oikea hännän kiinnitys. Erittäin hyvin kulmautunut molemmista päistä. Erinomaiset sivuliikkeet hieman
kapeat takaliikkeet. Lupaava turkki, oikeat värimerkit.
50548/12 Eoszline Stewart PEK4
Erinomainen luusto ja rungon mittasuhteet. Riittävän urosmainen. Hyvät pään mittasuhteet. Saksipurenta.
Oikea ylälinja. Kantaa häntäänsä hieman korkealla liikkeessä. Hieman kapea edestä. Erinomaiset
takakulmaukset ja liikkeet. Lupaava turkki oikeat värimerkit.
51420/12 Ragdolls Gentlegiant PEK1 KP ROP-pentu
Erittäin lupaava. Erinomainen luusto. Oikeat mittasuhteet. Lupaava pää, saksipurenta. Erinomainen ylälinja
ja hännän kanto. Erinomainen rintakehän malli. Erittäin hyvät kulmaukset ja liikkeet. Lupaava turkki oikeat
värimerkit.
50549/12 Eoszline Samantha PEK1 KP VSP-pentu
Voimakas erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvänmallinen pää, saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja.
Lanne ja hännän kanto voisi olla parempi. Hyvin kehittynyt rintakehä ikäisekseen. Oikeat kulmaukset
vaivaton liikunta. Oikeat värimerkit.
51425/12 Ragdolls Goldilocks PEK2
7 kuukautta vanha. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Voimakas luusto. Hyvät pään mittasuhteet. Hieman liian
avoimet silmäluomet, saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pitkä lanneosa ja hieman liian luisu
lanne. Riittävä rintakehä ikäisekseen. Riittävät kulmaukset. Esittämisen ja liikkeiden tulee parantua.
26465/12 Bearessence Fearless Fergus JUN EH3
Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin voimakas hieman lyhytraajainen. Erittäin miellyttävä pää ja ilme, saksipurenta.
Riittävä kaula. Hieman pehmeä selkä. Lanne ja hännänkiinnitys voisi olla parempi. Erittäin syvä rintakehä.
Riittävät kulmaukset. Esittämisen ja liikkeiden tulee parantua. Erittäin ahtaat etuliikkeet. Vielä pentumainen
karva saisi olla vähemmän rusehtava väriltään, oikeat värimerkit.
58586/11 Fridkullas Åiva JUN ERI1 SA PU4 VASERT
Oikea rotutyyppi. Erinomainen luusto. Oikeat pään mittasuhteet, tyypillinen ilme oikea purenta. Hyvä kaula
ja selkä hieman pitkä lanneosa. Hieman lyhyt rinta. Erinomaiset kulmaukset ja sivuliikkeet. Erinomaiset
värimerkit.
EST02764/12 Ridon Hennet Newman JUN ERI2
Oikea tyyppi. Voimakas luusto. Tyypillinen pää silmät voisivat olla tummemmat, kuono voisi olla mustempi
oikea hampaisto. Erinomainen ylälinja ja hännänkanto. Syvä rintakehä mutta ei valmis etuosan alemmalta
osalta. Etuliikkeet voisivat olla paremmat. Oikeat takakulmaukset ja liikkeet. Oikeat värimerkit.
34505/11 Alpweiden Rebel Lover NUO EH2
Erittäin hyvän tyyppinen. Voimakas erittäin urosmainen. Hyvä pään malli, hyvä ilme, saksipurenta voisi olla
parempi kuonopigmentti. Hyvä kaula, pehmeä selkä, pitkä lanneosa hieman lyhyt rinta. Riittävät kulmaukset.
Kääntää etutassuja ulospäin. Liikkeet voisivat olla tasapainoisemmat erityisesti edestä ja takaa. Rusehtava
turkki hyvät värimerkit.
48474/11 Jukuripään Amor NUO H
Erittäin hyvä tyyppi. Erinomainen luusto. Hyvän mallinen pää ja ilme liikaa valkoista kuonossa erityisesti
vasemmalla puolella. Oikea suu. Hyvä kaula hieman pehmeä selkä hieman pitkä lanneosa. Rinta voisi olla
pidempi, rintakehä voisi olla paremmin kehittynyt etuosaltaan. Riittävästi kulmautunut molemmista päistä.
Liikkuu riittävällä potkulla. Kuonon pigmentti voisi olla parempi.
48475/11 Jukuripään Apollo NUO EH1
Erittäin hyvä tyyppi. Voimakas luusto. Hyvät pään mittasuhteet, pään valkoiset merkit voisivat olla
symmetrisemmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä liian luisu lantio hieman lyhyt rinta. Kulmaukset ja
liikkeet voisivat olla paremmat, riittävät takakulmaukset. Esittämisen ja liikkeiden tulee parantua.
48476/11 Jukuripään Ares NUO EH3

Erittäin hyvä tyyppi. Voimakas luusto. Pää voisi olla paremman muotoinen, silmät voisivat olla tummemmat,
tarvitsee paremman kuonopigmentin oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Hieman lyhyt rintakehä. Hieman
lyhyt olkavarsi. Etuliikkeet voisivat olla paremmat, etutassut ovat hieman ulospäin kääntyneet. Oikeat
takakulmaukset. Hyvä karvanlaatu.
31636/11 Bernoban Cuunari AVO ERI1 SA PU3 SERT
Oikea tyyppi. Voimakas luusto. Oikeat rungon mittasuhteet. Tyypillinen pää ja ilme. Oikea hampaisto.
Riittävä kaula oikea ylälinja ja hännänkanto. Erinomainen rintakehä. Oikeat kulmaukset ja sivuliikkeet.
Kääntää etutassuja sisäänpäin etuliikkeessä. Erinomainen turkki ja värimerkit.
10160/10 Eoszline Elijah AVO ERI2
Oikea tyyppi, erittäin urosmainen. Tyypillinen pää ja ilme, oikea hampaisto. Erinomaiset ääriviivat seistessä.
Liikkeessä liian korkea häntä. Oikeat kulmaukset. Vaivattomat liikkeet. Oikeat värimerkit.
54473/09 Alpigiano Felice Fermo VAL ERI1 SA PU1 VSP
Erinomainen tyyppi. Voimakas, urosmainen. Erinomainen rungon malli. Ihastuttava pää ja ilme, oikea
hampaisto. Oikea ylälinja. Erinomainen rintakehän malli. Erittäin hyvin kulmautunut molemmista päistä.
Erinomainen sivuliike. Oikea turkki ja värimerkit.
41573/08 Shedcape Birger VAL ERI2 SA PU2
Erinomainen tyyppi. Voimakas, urosmainen. Tyypillinen pää ja ilme, oikea purenta. Erinomainen ylälinja.
Erinomainen rintakehän malli. Oikeat kulmaukset ja liikkeet. Lanne voisi olla parempi samoin hännän kanto
liikkeessä. Erinomainen väri ja värimerkit.
21511/12 Leukoinrannan Ainogertrud JUN EH2
Erittäin hyvä tyyppi. Hieman suora etuosaltaan. Erinomainen luusto. Hieman kapea pää, saksipurenta. Hyvä
kaula ja selkä. Liikkeessä hieman korkealla kannettu häntä. Riittävä eturinta, riittävät takakulmaukset.
Esittämisen ja liikkeiden tulee parantua. Hyvät värimerkit.
28603/12 Monte Perosan Diandra JUN ERI1
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä tasapaino. Voimakas luusto. Oikea pään muoto, tyypillinen ilme
saksipurenta. Erinomainen ylälinja. Oikea hännänkanto. Erinomainen rintakehä. Oikeat kulmaukset ja
liikkeet. Voisi olla mustempi väriltään ja kuonoltaan.
35196/11 Alpigiano Ilare Ida NUO EH3
Erittäin hyvä tyyppi. Erinomainen luusto. Hyvät pään mittasuhteet, saksipurenta kuonopigmentti voisi olla
parempi. Korkealle kiinnittynyt kaula, tasainen selkä vielä kehittymätön rintakehä erityisesti eturaajojen
välistä. Etukulmaukset ja liikkeet voisivat olla paremmat. Oikeat takakulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit.
46440/11 Eoszline Ophelie NUO EH2
Erittäin hyvän tyyppinen. Riittävä luusto. Hyvä pää ja ilme, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Lanne
voisi olla parempi. Rintakehä ei ole vielä valmis erityisesti edestä alemmalta osalta eturaajojen välistä.
Epätasapainoiset etuliikkeet. Erittäin hyvät takakulmaukset, oikeat värimerkit.
46441/11 Eoszline Oprah NUO EH1
Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin narttumainen. Vahva luustoinen. Hyvät pään mittasuhteet, alaleuka voisi olla
leveämpi. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt rintakehä ikäisekseen. Hyvinkulmautunut molemmista
päistä. Takaliikkeet voisivat olla voimakkaammat, erityisesti vasemmasta kintereestä. Erinomaiset
värimerkit.
48473/11 Jukuripään Afrodite NUO H
Hyvä tyyppi. Erinomainen luusto. Hyvä pää hieman vaaleat silmät, oikea purenta. Hyvä kaula hieman
pehmeä selkä, pitkä lanneosa. Tarvitsee paremman lantion ja hännän kannon. Etuosa liian leveä ja tyhjä.
Epätasapainoiset etuliikkeet. Riittävät takakulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit.
54478/09 Alpigiano Felice Flaviana AVO ERI1 SA PN3 SERT
Vahva kompakti riittävän narttumainen. Hyvä pää ja ilme, saksipurenta kuonopigmentti voisi olla parempi.
Tyypilliset ääriviivat seistessä. Hieman liian avoimet silmäluomet. Oikea ylälinja. Erittäin hyvin kehittynyt
rintakehä. Oikein kulmautunut molemmista päistä. Liikkeissä saisi olla enemmän voimaa varsinkin takana.
Hieman pehmeät välikämmenet edessä. Oikeat värimerkit.
55712/07 Ragdolls Cotton Candy AVO H
Erittäin hyvä tyyppi. Voimakas luusto. Hyvän mallinen pää, kapea alaleuka, voisi olla leveämpi.
Kulmahampaat, varsinkin vasen voisi olla oikeassa kohdassa. Riittävä kaula hieman pehmeä selkä hieman
luisu lanne. Tynnyrimäinen rintakehä. Hieman pehmeät välikämmenet edessä. Liian suorat kintereet.
Liikkeet voisivat olla paremmat. Oikeat värimerkit.
46812/07 Bouncy Buffoon’s Annie Hall VAL ERI2 SA PN2

Voimakas kompakti. Oikeat pään mittasuhteet, kuonopigmentti voisi olla parempi, oikea purenta.
Erinomainen ylälinja. Hyvin kehittynyt rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut molemmista päistä.
Erinomaiset liikkeet. Oikeat värimerkit.
10161/10 Eoszline Eartha VAL ERI1 SA PN1 ROP
Erinomainen tyyppi. Voimakas rakenteinen. Ihastuttava pää ja ilme, oikea purenta. Erinomainen ylälinja ja
hännän kanto. Syvä ja leveä rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut molemmista päistä. Erinomaiset
sivuliikkeet melkein liian ahdas takaa. Oikeat värimerkit, hyvä turkki.
Kennel Eoszline (Elijah,Ophelie,Ophra,Eartha) KASV1
Ryhmä kolmesta eri yhdistelmästä. Ryhmästä kolme koiraa ovat melko samanlaisia ja yksi melko kapea eikä
rungoltaan valmis. Joillain on tasapainoton etuosa. Ne liikkuvat erittäin hyvin ja ovat värimerkeiltään ja
turkeiltaan oikeat. Haluaisin nähdä enemmän yhdenmukaisuutta.

