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15082/13 Funatic Jon Stoppable PEN 1 KP ROP-Pentu 
Hyvin kehittynyt pentu jolla erinoimainen tyyppi. Erittäin kaunis hyvin muotoutunut urosmainen pää, 

tummat silmät, hyvä ilme, hyvä purenta. Hyvä kaula ja selkä. Erinomainen rintakehä. Erittäin hyvät 

kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin mutta kantaa häntäänsä korkealla. Lupaava turkki. Erittäin hyvät 

värimerkit. 

46004/12 Bernirannan Abraham JUN H 
Erittäin hyvä tyyppi mutta ei kovinkaan iso. Erittäin hyvä pää, tummat silmät, tasapurenta. Voimakas kaula 

hieman pitkä selkä, hyvä rintakehä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvät värimerkit, hyvä tan-väri. 

Liikkeet ok. Hieman korkeammat raajat antaisi paremmat mittasuhteet. 

50546/12 Eoszline Stephen JUN ERI1 ROP-JUN 
Erinomainen tyyppi, hyvin kehittynyt juniori. Kaunis urosmainen pää, tummat slmät, hyvä purenta. Kaunis 

kaula ja selkälinja, hyvä rintakehä. Hieman niukat etukulmaukset, erittäin hyvät takana. Liikkuu ja esiintyy 

erittäin hyvin. Hyvät värimerkit. Lupaava turkki. 

51420/12 Ragdolls Gentlegiant JUN H 
Erittäin hyvä tyyppi, mutta pieni. Vielä hieman kapea pää, tummat silmät hyvä purenta. Hyvä kaula hieman 

notko selkä. Riittävä rintakehä ja kulmaukset. Liikkeet saisivat olla hieman tehokkaammat. Hyvät värimerkit 

ja hyvä tan-väri. Vielä erittäin kihara karva. 

EST027647/12 Ridon Hennet Newman JUN EH2 
Erittäin hyvä tyyppi, mutta pienehkö. Hyvä pää hieman leveämpi pläsi antaisi paremman vaikutelman. 

Keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä rintakehä, erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu 

erittäin hyvin. Hyvä tan-väri. Hyvin esitetty! 

58586/11 Fridkullas Åiva NUO EH3 
64 cm; Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin hyvä pää, tummat silmät, hyvä purenta. Hyvä kaula, suora selkä. Hyvä 

rintakehä, erinomaiset kulmaukset. Hyvä asentoiset raajat. liikkuu erittäin hyvin. Hyvät värimerkit. Hyvä 

turkki. Hieman korkeammat raajat antaisivat paremmat mittasuhteet. Hyvin esitetty! 

48474/11 Jukuripään Amor NUO ERI2 
Erittäin hyvä tyyppi. Kaunis pää, keskiruskeat silmät liian leveä pläsi häiritsee, hyvä purenta. Kaunis kaula ja 

selkälinja. Hyvä rintakehä, erinomaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä tan-väri. Ei parhaassa karvassa. 

48475/11 Jukuripään Apollo NUO H 
Erittäin hyvä tyypi. Erittäin hyvä pää, tummat silmät, hyvä purenta mutta alaleuasta puuttuu yksi P4. Hieman 

enemmän pläsiä pukisi. Hyvä kaula, hieman notko selkä. Hyvä rintakehä, erittäin hyvin kulmautunut. 

Luustoa saisi olla hieman enemmän. Hyvä tan-väri. 

48476/11 Jukuripään Ares NUO ERI1 
Erinomainen tyyppi. Voimakas hyvin muotoutunut urosmainen pää, mutta pläsi puuttuu lähes kokonaan. 

Tummat silmät, hyvä purenta. Kaunis kaula ja selkälinja. Erinomainen rintakehä ja kulmaukset. Erinomaiset 

liikkeet. Melko hyvä turkki. 

19648/10 Berndream’s Copy Of My Fun-Dad AVO ERI3 
Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin hyvä pää, tummat silmät, hyvä purenta. Voimakas kaula, hyvä selkä, 

erinomainen rintakehä. Hyvä asentoiset raajat. Liikkuu erittäin hyvin, mutta voisi esiintyä iloisemmin. 

Kaunis turkki, erittäin hyvät värimerkit. 

35381/11 Berndream’s Dark Dancer AVO ERI2 SA VASERT 
Erinomainen tyyppi. Kaunis urosmainen pää, tummat silmät, hyvä ilme ja purenta. . Hyvä kaula, voimakas 

selkä, erinomainen rintakehä. Hyvin kulmautuneet ja hyvä asentoiset raajat. Erinomaiset liikkeet. Erittäin 

hyvät värimerkit mutta ei parhaassa karvassa. 

31636/11 Bernoban Cuunari AVO ERI1 SA PU4 SERT 
Erinomainen tyyppi. Kaunis urosmainen pää, tummat silmät, hyvä ilme ja purenta. Erinomainen kaula ja 

selkälinja. Voimakas rintakehä. Erittäin hyvät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Erittäin hyvät värimerkit 

hyvä tan-väri ja turkki. 

54473/09 Alpigiano Felice Fermo VAL ERI2 SA PU2 VARACA 
Erinomainen tyyppi. Erittäin laadukas koira. Erittäin kaunis hyvin muotoutunut urosmainen pää, tummat 

silmät, hyvä ilme ja purenta. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen rintakehä. Hyvin kulmautuneet hyvä 

asentoiset raajat. Hyvä luusto. Liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Hyvä turkki. 

60518/09 Berondan Baritone VAL EH 



Erittäin hyvä tyyppi, mutta pienehkö. Erittäin hyvä pää, tummat silmät hyvä purenta. Hyvä kaula hieman 

notko selkä, hyvä rintakehä. Hyvät etukulmaulmaukset, niukat takana. Liikkuu hyvin sivusta mutta melko 

kinnerahtaasti takaa. Hyvä väritys. Hieman korkeammat raajat antaisivat paremmat mittasuhteet. 

46738/06 Funatic Taittinger VAL ERI3 SA PU3 
Erinomainen tyyppi. Kaunis hyvin muotoutunut urosmainen pää, tummat silmät, hyvä ilme, hyvä purenta. 

Kaunis kaula ja selkälinja. Erinoimainen rintakehä. Hyvin kulmautuneet ja hyvä asentoiset raajat. 

Erinomaiset liikkeet. erittäin hyvät värimerkit kaunis turkki. 

50949/09 Lapinlauhan Monticola VAL ERI4 SA  
Erinomainen tyyppi. Hyvä pää, tummat silmät, hyvä purenta. Voimakas kaula, hyvä selkä. Voimakas 

rintakehä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hieman raskaasti. Hyvät värimerkit. 

41573/08 Shedcape Birger VAL ERI1 SA PU1 VSP CACIB 
Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis, urosmainen pää, tummat silmät, hyvä ilme, hyvä purenta. Erittäin hyvät 

värimerkit. Hyvä turkki. 

50549/12 Eoszline Samantha JUN ERI1  
Erinomainen tyyppi, mutta vielä hyvin pentumainen. Kaunis narttumainen pää, tummat silmät. Pläsiä saisi 

olla hieman enemmän. Kaunis kaula ja selkälinja, hyvä rintakehä. Erittäin hyvät kulmaukset. Hieman heikot 

välikämmenet. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä tan-väri. Vielä kihara pentukarva. 

19094/12 Kultaruskan Amaranth JUN EH2 
Erittäin hyvä tyyppi mutta pienehkö kooltaan. Kaunis narttumainen pää, tummat silmät hyvä purenta. Hyvä 

kaula ja selkä, hyvä rintakehä. Erittäin hyvät kulmaukset liikkuu erittäin hyvin. Hieman korkeammat raajat 

antaisi paremmat mittasuhteet. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin.  

21511/12 Leukoinrannan Ainogertrud JUN EH3 
Erittäin hyvä tyyppi mutta pienehkö. Vielä melko kapea pää, tummat silmät hyvä purenta. Suora mutta pitkä 

selkä, hyvä rintakehä, riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Erittäin hyvät värimerkit. Hieman korkeammat 

raajat antaisivat paremmat mittasuhteet. 

51425/12 Ragdolls Goldilocks JUN EH4 
Erittäin hyvä tyyppi mutta pienehkö. Kaunis narttumainen päää, tummat silmät hyvä ilme ja purenta. Hyvä 

kaula hieman notko selkä hyvä rintakehä. Erittän hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin. Hyvät värimerkit. Hyvä 

tan-väri. 

51422/12 Ragdolls Graceful JUN T 
Hyvä tyyppi mutta aivan liian pieni. Kapeahko pää. Tummat silmät, hyvä purenta. Hyvä kaula ja selkä 

riittävä rintakehä. Hyvät etukulmaukset, niukahkot takana. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin hyvät värimerkit 

hyvä tan-väri, hyvä turkki.  

30990/12 Soo-Soo Chatonnière JUN H 
Erittäin hyvä tyyppi mutta pienehkö. Erittäin hyvä pää, tummat silmät, hyvä purenta. Hyvä kaula hieman 

notko selkä hyvä rintakehä. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvät värimerkit. Itseluottamuksen 

pitäisi parantua. 

16509/13 Honey Moon Tai Brizo NUO EH1 
Erittäin hyvä tyyppi mutta liian lihava. Erittäin hyvä pää, tummat silmät hyvä purenta. Hyvä kaula, voimakas 

rintakehä, erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin mutta häntä on melko korkea. Hyvät värimerkit. Hyvä 

turkki. 

48473/11 Jukuripään Afrodite NUO H 
Erinomainen tyyppi mutta voisi olla isompi. Kaunis narttumainen pää, tummat silmät. Hyvä purenta mutta 

molemmat P4 hampaat puuttuvat alaleuasta. Hyvä kaula. Pitkähkö selkä, hyvä rintakehä erinomaiset 

kulmaukset. Erinomaiset maatavoittavat liikkeet. Hyvät värimerkit. Esiintyy iloisesti. 

42976/11 Soo-Soo Bridget Jones NUO EH2 
Erinomainen tyyppi mutta pieni. Erittäin kaunis hyvin muotoutunut narttumainen pää. Tummat silmät hyvä 

ilme ja purenta. Hyvä kaula hieman notko selkä erinomainen rintakehä. Erittäin hyvät kulmaukset. Hieman 

heikot välikämmenet. Hyvä luusto. Liikkuu hyvin. Melko hyvät värimerkit. Hyvä turkki. 

35196/11 Alpigiano Ilare Ida AVO ERI1 SA PN3 SERT 
Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis narttumainen pää. Tummat silmät hyvä ilme ja purenta. Kaunis kaula 

kiinteä selkä hyvä rintakehä. Erinomaiset kulmaukset luustoa voisi olla hieman enemmän. Erinomaiset 

maatavoittavat liikkeet. Erittäin hyvät värimerkit mutta tan-väri on hieman nokinen. Kovassa kunnossa, 

esiintyy erittäin hyvin. 

19652/10 Berndream’s Copy Of Geisha-Fun AVO H 



Erittäin hyvä tyyppi. Kaunis narttumainen pää, tummat silmät. Hyvä ilme ja purenta. Lyhyt kaula. Pitkä 

hieman notko selkä. Voimakas rintakehä, hyvät kulmaukset heikot välikämmenet. Liikkuu OK. Hyvät 

värimerkit. Hyvä turkki. 

14356/10 Bernissimo Duchess AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin hyvä pää, tummat silmät hyvä purenta. Voimakas kaula. Hieman notko selkä, 

erinomainen rintakehä, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Melko hyvät värimerkit. 

14127/11 Funatic Moshino AVO EH 
Erittäin hyvä tyyppi. Melko hyvä pää mutta pläsi puuttuu lähes kokonaan. Tummat silmät hyvä purenta. 

Kaunis kaula ja selkälinja hyvä rintakehä erinomaiset kulmaukset. Erinomaiset maatavoittavat liikkeet. 

Erinomainen turkki. 

32581/11 Lipasun Moonshine AVO ERI4 
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä narttumainen pää, tummat silmät. pläsiä voisi olla hieman enemmän, hyvä 

purenta. Hyvä kaula ja selkä, erinomainen rintakehä, hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki. 

58077/10 Ninicon Capuccino AVO ERI3 
Erinomainen tyyppi. Narttumainen hieman kapea pää, tummat silmät hyvä purenta. Erinomainen kaula ja 

selkälinja hyvä rintakehä, erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. Melko hyvät värimerkit. Kesä 

turkissa. 

34954/11 Vuorenpeikon Emma AVO ERI2 SA VASERT 
Erinomainen tyyppi. Kaunis narttumainen pää, tummat silmät hyvä ilme ja purenta. Hyvä kaula hieman 

notko selkä. Erinomainen rintakehä. Hyvin kulmautuneet hyvä asentoiset raajat. Erinomaiset liikkeet. Hyvät 

värimerkit. Hyvä turkki. 

54477/09 Alpigiano Felice Fiore VAL ERI2 SA PN2 VARACA 
Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis hyvinmuotoutunut narttumainen pää. Tummat silmät hyvä purenta ja 

ilme. Hyvä kaula. Suora leveä selkä. Erinomainen rintakehä. Hyvät kulmaukset. Hyvä asentoiset raajat. Hyvä 

luusto. Erinomaiset liikkeet. Erittäin hyvät värimerkit. Hyvä turkki. 

12343/06 Alpweiden Yes I’m Jackpot VAL ERI4 
Erinomainen tyyppi. Pienehkö. Erittäin hyvä pää, tummat silmät hyvä purenta, kaunis kaula. Voimakas 

selkä, erinomainen rintakehä. Hyvin kulmautuneet hyvä asentoiset raajat. Hyvä luusto. Erinomaiset 

maatavoittavat liikkeet. Valkoiset värimerkit voisivat olla selkeämmät. Erinomaisessa kunnossa esiintyy 

iloisesti. Hieman korkeammat raajat antaisivat paremmat mittasuhteet. 

10161/10 Eoszline Eartha VAL ERI3 SA PN4 
Erinomainen tyyppi. Erittäin tyypillinen narttumainen pää, tummat silmät hyvä purenta mutta yksi P2 

puuttuu yläleuasta. Hyvä kaula, hieman notko selkä erinomainen rintakehä. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu 

ja esiintyy erittäin hyvin. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki. 

27331/09 Fonacot’s Joyful Jessica VAL ERI1 SA PN1 ROP CACIB 
Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis narttumainen pää. Tummat silmät hyvä ilme. Kaunis kaula hyvä selkä 

erinomainen rintakehä. Hyvin kulmautuneet hyvä asentoiset raajat hyvä luusto. Erinomaiset maatavoittavat 

liikkeet. Melko hyvät värimerkit. Kaunis turkki. Esiintyy iloisesti. 

 


