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46004/12 Bernirannan Abraham JUN H
Hyvä tyyppi ja koko. Pitkä runko. Urosmainen hyvän mallinen pää, hienot silmät, hyvät korvat. Riittävä
kuono-osa. Tasapurenta. Riittävä kaula, heikko ylälinja. Liian niukat kulmaukset. Erittäin huolimaton ja
kehittymätön etuosa. Riittävä luusto. Matala ja litteä rintakehä. Lyhyt risti. Korkea häntä. Korkeat suorat
kintereet. Täytyy tulla paljon vakaammaksi ja saada aikaa kehittyä. Lähtenyt turkki mutta hyvä väri ja
värimerkit. Hyvä luonne.
29327/12 Ronetta’s Candyman JUN EH1
Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Hieman pitkä. Urosmainen hyvän mallinen pää jossa hyvät rodunomaiset
yksityiskohdat. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Niukat kulmaukset. Erittäin hyvä luusto. Riittävä
eturinta, lyhyt rintakehä. Pitkä lanneosa, jyrkkä risti, korkea häntä. Hyvä lihaksisto. Yhdensuuntaiset liikkeet,
mutta pitäisi kiinteytyä. Avoin laineikas turkki joka on kesäkunnossa. Hyvä väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
30995/12 Soo-Soo Casillero Del Diablo JUN EH2
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hieman pitkä. Urosmainen hyvän mallinen pää jossa hyvät rodunomaiset
yksityiskohdat. Oikea purenta. Riittävä kaula. Ylälinjan tulisi olla napakampi. Etuasentoinen lapa ja suora
olkavarsi aiheuttavat erittäin huolimattomat etuliikkeet. Erinomainen luusto. Hyvä rintakehä, pitkä lanneosa.
Jyrkkä risti. Korkea häntä. Voimakkaat kintereet. Hyvä lihaksisto. Liikkuu hyvin takaa. Avoin laineikas
turkki jossa riittävä pituus. Hyvä väri ja värimerkit. Vakaa luonne.
58586/11 Fridkullas Åiva NUO ERI2
Erinomainen tyyppi, keksikokoinen, aavistuksen pitkä. Hyvän mallinen pää jonka tulisi voimistua, jossa
hyvät rodunomaiset yksityiskohdat. Oikea purenta, M3 puuttuu. Hyvä kaula ja ylälinja. Hienot raajat ja
tassut. Erinomainen luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvä rintakehä. Lyhyt risti aiheuttaa hieman korkean
hännänkannon. Voimakkaat kintereet. Tasapainoiset liikkeet. Erinomainen turkin rakenne, väri ja värimerkit.
Hyvä luonne.
53751/11 Goldbear’s Wallander NUO ERI1
Erinomainen tyyppi, keskikokoinen, hieman pitkä. Urosmainen pää jossa hyvät rodunomaiset yksityiskohdat.
Oikea purenta. M3 puuttuu. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto ja eturinta. Hyvät raajat ja tassut.
Hyvinmuotoutunut rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Lyhyt risti aiheuttaa korkean hännänkannon.
Voimakkaat matalat kintereet. Liikkuu hyvin takaa ja sivusta hieman löysästi edestä. Hyvin hoidettu turkki
jossa hyvä rakenne, väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
47459/08 Alpweiden Full Of Love AVO EVA
Hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää jossa hyvät rodunomaiset yksityiskohdat. Oikea purenta.
Riittävä kaula, heikko selkä. Riittävä luusto. Hyvä eturinta ja rintakehä. Heikot välikämmenet ja riittämätön
lihaksisto. Jyrkkä risti. Heikko takaosa. Ontuu, siitä johtuen palkinto. Liian avoin turkki, mutta hyvä väri ja
värimerkit.
35381/11 Berndream’s Dark Dancer AVO EH1
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Urosmainen hyvän mallinen pää. Oikea purenta. Pigmenttiä
puuttuu varsinkin silmien ympäriltä. Hyvä kaula ja ylälinja. Etuasentoinen lapa ja suora olkavarsi aiheuttavat
erittäin huolimattomat etuliikkeet. Seisoo ranskalaisesti. Lyhyt rintakehä. Hyvä risti hieman iloinen häntä.
Riittävät takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta. Laineikas turkki mutta riittävä pituus. Erittäin hyvä väri ja
värimerkit. Hyvä luonne.
44750/09 Monte Rosan Wili AVO EH2
Erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää, hieman lyhyt kuono-osa. Vaaleat silmät
häiritsevät ilmettä. Oikea purenta. Pigmenttiä puuttuu hieman. Riittävä kaula. Erittäin raskas runko. Suora
lyhyt olkavarsi. Seisoo ranskalaisesti ja liikkuu edestä huolimattomasti. Erittäin hyvä luusto. Hyvä risti ja
häntä. Leveä reisi, matala kinner. Pitäisi olla vakaampi, antaa kömpelön vaikutelman. Hyvä turkin väri ja
värimerkit. Vakaa luonne.
27432/11 Pandemian Dos Focus AVO EH3
Hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Pää voisi olla urosmaisempi. Matalalle kiinnittyneet korvat, hieman
suuret avoimet silmät häiritsevät ilmettä. Niukka otsapenger. Tasapurenta M3 puuttuu. Hyvä kaula ja
ylälinja. Etuasentoinen lapa ja lyhyt olkavarsi aiheuttavat erittäin huolimattomat etuliikkeet. Seisoo
ranskalaisesti. Riittävä rintakehä. Jyrkkä risti. Vakaat kintereet. Hieman avoin, pehmeä turkki mutta hyvä
väri ja värimerkit. Vakaa luonne.
60517/09 Berondan Bonneville VAL ERI1 SA PU1 VSP CACIB

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Urosmainen hyvän mallinen pää jossa hyvät rodunomaiset
yksityiskohdat. Oikea purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja. Riittävät kulmaukset. Erinomainen luusto.
Hyvät raajat ja tassut. Erittäin hyvä eturinta ja rintakehä. Lihaksikas. Hieman jyrkkä risti. Hyvä häntä.
Voimakas matala kinner. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hieman löysä edestä. Hyvin hoidettu turkki,
erinomainen rakenne, määrä, väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
40610/09 Goldbear’s Suburban VAL H
Hyvä tyyppi, matalaraajainen ja pitkä. Ei paras pää. Matala karkea kallo. Pyöreät avoimet silmät häiritsevät
ilmettä. Tasapurenta, kaksi M2 ja kaksi M3 puuttuu. Alas kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva
luusto. Riittävät kulmaukset takana, niukat edessä. Lyhyt rintakehä. Hyvä risti ja häntä. Voimakas kinner.
Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, varvasahtaasti edestä. Hyvin hoidettu turkki jossa erittäin hyvä rakenne,
määrä, väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
50949/09 Lapinlauhan Monticola VAL EH2
Erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää jossa hyvät rodunomaiset yksityiskohdat.
Tasapurenta. Hieman lyhyt kaula. Hieman liian raskas rungoltaan, antaa kömpelön vaikutelman. Hieman
kevyt luusto kokoon nähden. Riittävät kulmaukset edessä, niukat takana. Hyvä rintakehä, jyrkkä risti.
Liikkuu hyvin sivusta ja takaa. Löysä ja leveä edestä. Hyvin hoidettu turkki jossa hyvä rakenne, määrä, väri
ja värimerkit. Hyvä luonne.
19431/12 Alpweiden U Are My Jackpot JUN EH1
Erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen hyvän mallinen pää jossa hyvät rodunomaiset
yksityiskohdat. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman niukat kulmaukset. Erittäin hyvä luusto.
Rintakehän tulee kehittyä.. Jyrkkä lanne. Erittäin heikko takaosa. Karpin selkä liikkeessä ja erittäin ahdas
takaa, OK edestä. Hyvin hoidettu turkki jossa hyvä rakenne, määrä, väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
51426/12 Ragdolls Glamour Girl JUN EH2
Erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. 11kk ikää, tarvitsee paljon aikaa kehittyäkseen. Narttumainen
suloinen pää jossa hyvät rodunomaiset yksityiskohdat. Oikea purenta. Riittävät kulmaukset. Erittäin matala
ja lyhyt rintakehä. Jyrkkä risti. Liikkuu hyvin sivusta, varvasahtaasti takaa ja varpaat supussa edestä. Turkki
kesä kunnossa mutta hyvä rakenne, väri ja värimerkit. Voisi olla itsevarmempi.
51425/12 Ragdolls Goldilocks JUN EH3
Erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää, hieman vaaleat silmät. Oikea purenta. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hieman niukat kulmaukset. Sopiva luusto. Seisoo ranskalaisesti. Matala ja lyhyt rintakehä.
Jyrkkä risti. Korkeat suorat kintereet. Liikkuu erittäin lyhyellä askeleella ja huolimattomasti edestä. Hyvin
hoidettu turkki joka on kesä kunnossa. Hyvä rakenne, väri ja värimerkit. Tarvitsee kehätottumusta.
29331/12 Ronetta’s Charonjen Girl JUN H
Hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen pieni pää jossa kevyt kuono-osa. Oikea purenta, hienot
silmät ja korvat. Hieman lyhyt kaula. Niukat kulmaukset. Sopiva luusto. Hyvät raajat ja tassut. Lyhyt
rintakehä. Erittäin jyrkkä risti. Liikkuu lyhyellä askeleella, löysästi edestä. Tuppoinen turkki joka ei ole
näyttely kunnossa. Väri saisi olla puhtaampi mutta hyvät värimerkit.
28198/09 Alpweiden I’m Mama’s Jackpot AVO ERI1 SA PN4 SERT
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen hyvän mallinen pää jossa hyvät rodunomaiset
yksityiskohdat. Oikea purenta. Riittävä kaula, pehmeä selkä. Sopiva luusto. Hieman niukat kulmaukset.
Hyvät raajat ja tassut. Riittävä rintakehä. Hieman jyrkkä risti. Liikkuu hyvin sivusta hieman leveä edestä.
Hyvin hoidettu turkki jossa hyvä rakenne, määrä, väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
54779/10 Bollbölen Passe-Partout AVO EH3
Erittäin hyvätyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen hieman kevyt pää varsinkin kuono-osa, niukka
otsapenger. Oikea purenta. Hyvät silmät ja korvat. Etuasentoinen lapa ja kovin suora olkavarsi aiheuttavat
tasapainottomat liikkeet. Kevyt luusto. Lyhyt rintakehä. Takakorkea ja jyrkkä risti. Seisoo raajat allaan.
Liikkuu lyhyellä askeleella. Kiertynyt häntä. Hyvin hoidettu turkki. Hyvä väri ja värimerkit. Luonne OK.
49864/11 Fearless Heart Cimberly AVO H
Hyvä tyyppi, keskikokoinen, pitkä. Narttumainen hyvän mallinen pää. Riittävä kaula, heikko selkä. Kevyt
runko, niukat kulmaukset ja kevyt luusto. Matala lyhyt rintakehä. Erittäin jyrkkä risti. Liikkuu ahtaasti takaa,
leveästi edestä. Turkki kesä kunnossa. Hyvä väri ja värimerkit. Tarvitsee enemmän itseluottamusta.
58077/10 Ninicon Cappuccino AVO H
Hyvä tyyppi, keskikokoinen, lyhyt rungoltaan. Narttumainen pää, kevyt alaleuka ja ahdas leikkaava purenta.
Riittävä kaula. Etuasentoinen lapa ja suora olkavarsi aiheuttavat erittäin huolimattomat etuliikkeet. Sopiva

luusto. Lyhyt rintakehä. Erittäin jyrkkä risti ja heikko takaosa. Seisoo raajat allaan ja liikkuu ahtaasti takaa.
Hyvin hoidettu turkki jossa hyvä rakenne, määrä, väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
24445/08 Ronetta’s Alexia AVO H
Hyvä tyyppi. Pieni ja matala. Narttumainen erittäin kevyt pää, erityisesti kuono-osa. Pyöreät silmät
häiritsevät ilmettä. Sopiva luusto. Lyhyt kaula. Niukat kulmaukset. Riittävä rintakehä. Jyrkkä risti, heikko
takaosa. Seisoo raajat allaan. Liikkuu lyhyellä askeleella, ahtaasti takaa, huolimattomasti edestä. Liian pitkä
turkki, mutta hyvä rakenne, väri ja värimerkit. Itseluottamus pitäisi olla parempi.
42976/11 Soo-Soo Bridget Jones AVO ERI2
Erittäin hyvätyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää jossa hyvät rodunomaiset yksityiskohdat. Oikea
purenta M3 puuttuu. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Riittävät kulmaukset takana hieman niukat
edessä. Seisoo ranskalaisesti. Hieman lyhyt rintakehä mutta hyvä tilavuus. Hyvä risti ja häntä. Voimakas
matala kinner. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, leveästi edestä. Hyvin hoidettu turkki jossa hyvä kunto, määrä,
väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
54477/09 Alpigiano Felice Fiore VAL ERI2 SA PN2 VARACA
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen hyvän mallinen pää jossa hyvät rodunomaiset
yksityiskohdat. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Niukat kulmaukset. Erittäin hyvä luusto.
Hyvinmuotoutunut rintakehä. Hyvä risti ja häntä. Lihaksikas. Voimakas kinner. Leveä reisi. Liikkuu hieman
lyhyellä askeleella, mutta yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvin hoidettu turkki joka hyvässä kunnossa.
Erittäin hyvä rakenne, määrä, väri ja värimerkit. Hyvä luonne.
12343/06 Alpweiden Yes I’m Jackpot VAL EH4
Pieni mutta hyvän tyyppinen ja hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää, hieman kevyt kuono-osa, ja alaleuka.
Ahdas leikkaava purenta, M3 puuttuu. Hienot silmät ja korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät
kulmaukset. Sopiva luusto. Riittävä rintakehä mutta esitetään turhan laihassa kunnossa. Hieman jyrkkä risti,
hyvä häntä. Liikkuu terveesti mutta on hieman stressaantunut kehässä. Hyvin hoidettu turkki jossa hyvä
rakenne ja väri mutta hieman liikaa valkoista.
60526/09 Berondan Belicia VAL ERI1 SA PN1 ROP CACIB
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen kaunis pää jossa hyvät rodunomaiset
yksityiskohdat. Oikea purenta. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto. Hyvinkulmautunut.
Erittäin vakaa etuosa jossa ihana eturinta ja rintakehä. Hyvät raajat ja tassut. Erittäin hyvä risti ja häntä.
Voimakas matala kinner. Lihaksikas. Leveä reisi. Terveet hyvin tasapainoiset liikkeet. Hyvin hoidettu turkki
jossa erinomainen kunto, rakenne, määrä, väri ja värimerkit. Vakaa luonne.
43164/11 Soo-Soo American Beauty VAL ERI3 SA PN3
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen hyvän mallinen pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä
kuono-osa. Oikea purenta M3 puuttuu. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Riittävät kulmaukset. Erittäin hyvä
luusto. Hyvät raajat ja tassut. Hyvinmuotoutunut rintakehä. Hieman jyrkkä risti. Lihaksikas. Leveä reisi.
Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja hieman leveästi edestä. Hyvin hoidettu turkki jossa erittäin hyvä kunto,
määrä, rakenne, väri ja värimerkit. Hyvä luonne.

