20130811 Joensuu KV, GRIN OLGA
12377/13 Tassupihan Eponie PEN1 KP ROP-PENTU
Keskikokoinen. Keskivahva luusto. Riittävät lihakset. Oikeat pään ja rungon mittasuhteet. Erittäin
hyvä yleinen tasapaino pennulle. Keskikokoinen pää. Hyvä otsapenger. Oikeat korvat. Ylälinjan
pitäisi olla kiinteämpi. Syvä rinta. Keskinkertaiset etukulmaukset, sopivat takakulmaukset. Turkin
laatu hieman laineikas. Erittäin hyvät merkit. Erinomainen liikunta & esitys.
46004/12 Bernirannan Abraham JUN H
Pienen kokoinen. Keskinkertainen luusto. Pitkähkö runko. Tyypillinen pää, hieman pieni runkoon
nähden. Tasapurenta. Tummat silmät. Oikea kaula. Pehmeä ylälinja. Kapea rinta. Kyynärpäät
sisäänpäin. Oikea välikämmen vahvasti ulospäin. Keskinkertaiset takakulmaukset. Turkin kunto on
erittäin huono ja laineikas selästä. Riittävän vapaat liikkeet.
49444/12 Bruno Vom Schuetteborn JUN ERI1 SA PU3 SERT
Erinomainen koko. Erittäin kaunis tyyppi. Erinomainen pää. Vahva kaula. Ylä- ja alalinja oikea.
Erittäin hyvä rinta. Kyynärpäät hieman sisäänpäin. Keskinkertaisesti kulmautunut takaa, oikeassa
asennossa. Erittäin hyvä turkki & merkit. Vapaat liikkeet.
50546/12 Eoszline Stephen JUN EH3
Keskikokoinen. Riittävät lihakset. Erittäin hyvin rakentunut. Vahva, urosmainen pää. Normaali
asentoiset korvat. Oikea kaula. Hieman pehmeä ylälinja liikkeessä. Keskinkertaisesti kehittynyt
rinta. Kyynärpäät sisäänpäin. Jalat ulospäin. Keskinkertaiset takakulmaukset. Kintereet sisään päin.
Tyydyttävä turkki, pitäisi olla pitempi alalinjassa. Oikeat merkit. Vapaat liikkeet.
51420/12 Ragdolls Gentlegiant JUN H
Erittäin pieni. Pitää olla urosmaisempi. Tyypillinen, pitkä mittasuhteiltaan. Esitetään kehnossa
kunnossa. Pää on pieni. Pyöreät silmät. Oikea asentoiset korvat. Oikea kaulan asento. Erittäin
pehmeä ylälinja. Oikea rinta. Keskinkertaisesti kulmautunut etuosa, erittäin lyhyet kyynärvarret.
Hyvin kulmautunut takaosa. Kintereet ovat hieman ? asentoiset. Turkin laatu ei ole oikea. Väri ei
ole riittävän musta, hieman ruskehtava. Turkin pitää olla pitempi! Vapaat liikkeet.
EST02764/12 Ridon Hennet Newman JUN EH4
Keskikokoa pienempi, tyypillinen. Riittävä, tavallinen tyyppi. Keskinkertaisesti kehittynyt pää.
Vaalean ruskeat silmät. Kuonon pitäisi olla paremmin täyttynyt, hieman terävä. Suunpielet liian
avonaiset. Lyhyt kaula. Ylälinja on pehmeä liikkeessä. Erinomainen rinta. Keskinkertaiset etu- ja
takakulmaukset. Erittäin hyvä turkin laatu. Kuonon & rinnan merkkien pitäisi olla
symmetrisemmät. Hännän päästä melkein puuttuu. Vapaat liikkeet.
22566/13 Sennenland´s Guns´n´ Rose JUN ERI2 SA
Keskikokoa suurempi. Urosmainen. Rotutyypillinen. Erinomainen yleisvaikutelma juniorille.
Oikein rakentunut. Hyvin urosmainen, tyypillinen uroksen pää. Hieman löysät silmäluomet.
Avoimet huulet. Isot korvat, hieman alas asettuneet. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Kyynärpäät sisään
päin. Hieman suorat takakulmaukset. Turkki on selästä hieman laineikas, pitäisi olla alalinjassa
pitempi. Erittäin hyvät liikkeet. Erinomaisesti esitetty. Erittäin hyvä rauhallinen mentaliteetti,
käyttäytyminen.
58586/11 Fridkullas Åiva NUO ERI1 SA PU4 VASERT
Keskikokoa pienempi. Erittäin hyvin rakentunut. Oikeat mittasuhteet. Hyvin kehittynyt 21
kuukauden ikäiseksi. Erittäin miellyttävä pää. Hyvän mallinen, mutta pitäisi olla vahvempi rungon
mukaan. Erinomainen ylä- ja alalinja. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. Lyhyet kyynärvarret.
Keskinkertainen lapakulma. Erittäin hyvä turkin laatu, pitäisi olla pitempi alalinjassa. Erittäin hyvä
laatu. Erinomaiset liikkeet. Ammattimainen esitys.
35193/11 Alpigiano Ilare Inzachi AVO EH3
Keskikokoa pienempi. Tasapainoinen, tyypillisesti kehittynyt 2-vuotias. Riittävä luusto. Normaalit
lihakset. Tyypillinen pää. Tarvitsee täytettä silmien alle. Tumman ruskeat silmät. Vahva otsapenger.
Avoimet suupielet. Lyhyt kaula. Oikea ylä- ja alalinja. Kyynärpäät liiaksi sisään. Molemmat jalat
ulospäin, voimakkaasti korostuen. Keskinkertaiset takakulmaukset. Kintereet vahvasti sisäänpäin.
Turkin laatu on oikea, mutta ei riittävän pitkä. Kuonon ja etujalkojen valkoiset merkit pitäisi olla

paremmin rajoittuneet. Riittävän vapaat liikkeet.
10160/10 Eoszline Elijah AVO EH4
Keskikokoa pienempi. Liikaa ylipainoa. Tarvitsee paremman fyysisen kunnon. Tyypillinen pää,
pyöreät silmät. Lyhyt kaula. Pehmeä ylälinja. Erittäin hyvä rinta. Keskinkertaiset etu- ja
takakulmaukset. Hieman ulkonevat kyynärpäät molemmisssa jaloissa. Erittäin hyvät liikkeet, mutta
tarvitsee enemmän temperamenttia liikkuessaan. Erinomainen turkki & merkit.
48477/11 Jukuripään Aiolos AVO ERI2
Keskikokoa pienempi. Pitkä mittasuhteiltaan. Keskinkertainen luusto. Riittävät lihakset.
Tyypillinen uroksen pää. Vaalean ruskeat silmät. Silmien alta pitäisi olla paremmin täyttynyt.
Eritäin hyvä ylälinja. Oikea häntä. Hyvät etukulmaukset. Oikea asentoiset etujalat. Erinomaiset
takakulmaukset. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Turkin laatu pitäisi olla hienompi. Turkki on
hieman ruskea selästä. Tyypilliset liikkeet, tyydyttävä tasapaino.
48474/11 Jukuripään Amor AVO EH
Keskikokoa suurempi. Erittäin hyvä kunto. Tyypillinen vahva pää. Keskiruskeat silmät. Voimakas
otsapenger. Erittäin hyvin täyttynyt silmien alta. Erinomainen kaula & ylälinja. Voimakkaasti
korostuneet etukulmaukset. Erittäin hyvä asentoiset etujalat. Normaali ylälinja. Riittävän hyvä
asentoiset takajalat. Erittäin hyvät liikkeet, erinomainen potku takana. Turkki on laineikas selästä.
Valkoiset merkit leviävät liikaa vasemmalla puolella, leviää suupielen yli.
48475/11 Jukuripään Apollo AVO H
Pieni kooltaan. Narttumainen ilme. Keskinkertainen luusto. Riittävät lihakset. Erittäin miellyttävä
pää, mutta hieman pieni runkoon nähden. Pehmeä ylälinja. Kapea rinta, mutta siistit kyynärpäät.
Kyynärpäät sisäänpäin, molemmat jalat ulospäin. Erittäin hyvä takaosa. Oikea turkin laatu &
merkit. Riittävän vapaat liikkeet.
48476/11 Jukuripään Ares AVO ERI1
Keskikokoinen. Erittäin hyvin korostunut rotu & yleinen tyyppi. Erinomainen uroksen pää. Vaalean
ruskeat silmät. Oikeat korvat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erinomainen hännän asento. Vahva
rinta. Kyynärpäät hieman sisäänpäin. Hyvä asentoiset välikämmenet. Hyvin kulmautunut takaa.
Oikea turkin laatu. Alalinjan pitää olla pitempi. Valkoiset merkit pitää olla paremmat. Leveä kuono.
Tyypilliset liikkeet. Erittäin hyvä potku.
19591/07 Zweierteam Maximus AVO H
Oikea keskikokoinen. Erittäin hyvä luustoinen. Riittävät lihakset. Tyypillinen uroksen pää.
Tumman ruskeat silmät. Vahva kaula. Pehmeä & heikko selkä, erityisesti liikkeessä. Riittävästi
kehittynyt rinta. Erittäin hyvät etukulmaukset. Erinomainen etujalkojen asento. Takakulmaukset
ovat erittäin suorat. Turkki on laineikas selästä. Valkoiset merkit pitäisi olla paremmat, leviää
rinnassa. Liikkeessä ei ole tarpeeksi tasapainoa, potku puuttuu takaa.
31636/11 Bernoban Cuunari VAL ERI2 SA PU2 VACA
Erittäin hyvä tyyppi. Oikean kokoinen. Normaali luusto & lihakset. Erittäin hyvä kunto.
Erinomainen yleinen tasapaino & asenne. Vahva uroksen pää. Hieman avoimet huulet. Lyhyt kaula,
hyvä asentoinen. Erittäin hyvä ylälinja. Vahva alalinja. Keskinkertaiset etu- ja takakulmaukset.
Erittäin hyvä turkin laatu. Hyvin hoidettu. Asianmukaisesti sijaitsevat merkit joka puolella.
Tarvitsee parempi asentoisen hännän. Vapaat liikkeet. Hyvin esitetty.
54473/09 Alpigiano Felice Fermo VAL ERI4
Keskikokoa suurempi. Erittäin hyvä kunto. Tyypillinen uroksen ilme. Erittäin hyvä luustoinen &
lihaksikas. Hyvä tasapaino & elegantti. Oikein kehittynyt uroksen pää. Ruskeat silmät. Hyvin
sijaitsevat pään merkit. Oikea asentoinen hieman lyhyt kaula. Kiinteä ylälinja. Erittäin hyvä alalinja.
Keskinkertaiset etukulmaukset, hieman ulospäin, erityisesti vasen. Hyvät takakulmaukset. Oikea
turkin laatu & merkit. Erittäin hyvät liikkeet. Erinomaisesti esitetty.
60518/09 Berondan Baritone VAL ERI3
Keskikokoinen. Erittäin hyvä luustoinen. Riittävät lihakset. Erittäin hyvä kunto. Tyypillinen.
Riittävän urosmainen. Vahva pää. Erittäin hyvä otsapenger. Vaalean ruskeat silmät. Oikea korvien
asento. Lyhyt matala kaula. Riittävän kiinteä ylälinja. Lanne pitäisi olla lyhyempi. Hyvä asentoinen
& hyvin kulmautunut takaosa. Oikea turkin laatu, mutta pitäisi olla pitempi alalinjassa. Oikeat

merkit. Tyypilliset liikkeet.
41573/08 Shedcape Birger VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Erittäin hyvä koko. Erinomainen luusto & erinomaiset lihakset. Oikein rakentunut. Erittäin hyvin
kehittynyt. On huippukunnossa 5-vuotiaana. Erinomainen uroksen pää. Tummat silmät. Oikeaasentoiset korvat. Lyhyt kaula, oikea-asentoinen. Erinomainen ylä- ja alalinja. Oikein kulmautunut
edestä & takaa. Oikea-asentoiset kyynärpäät & välikämmenet. Vahvat kintereet. ? turkin laatu.
Kaikin puolin erinomaiset merkit. Erittäin hyvät, ulottuvat liikkeet.
56300/10 Xantran Damn-The-Weather VAL ERI
Keskikokoinen. Tyypillinen, hyvin urosmainen. Erinomainen luusto. Sopivassa kunnossa. Erittäin
hyvä pää. Tumman ruskeat silmät, hieman syvällä. Oikea kaula. Erinomainen ylälinja. Normaalit
kulmaukset. Hieman heikot välikämmenet. Oikeat takakulmaukset. Turkki erittäin hyvin hoidettu,
oikea laatu. Merkit melkein puuttuvat etujaloista, kuonossa pitäisi olla paremmin jakautunut. Hyvin
tasapainoiset liikkeet.
13920/05 Alpigiano Beato Baran VET ERI1 VSP-VET
Keskikokoinen. Hyvä luustoinen. Yhä erittäin hyvässä kunnossa. Keskikokoinen pää, hampaat ovat
erittäin huonossa kunnossa. Tasapainoinen runko. Normaalisti kulmautunut. Hieman heikot
välikämmenet. Vapaat liikkeet. Erittäin hyvin esitetty.
RUSKOVAARA ELENA
56916/12 Bernarossa Malia JUN ERI1
Vahvarunkoinen, hyvin miellyttävä narttu. Saa nousta vielä vähän enemmän raajoilleen. Erinom
luusto. Tarpeeksi kaulaa. Kyllin voimakkaat raajojen kulm. Erinomaisen mallinen pää. Isot korvat.
Liikkuu erittäin hyvin ja ponnekkaasti takaa. Ylälinja saa vielä tiivistyä. Hyvä vahva karva.
51425/12 Ragdolls Goldilocks JUN EH2
Hyvin narttumainen, tarvitsee lisää itseluottamusta. Karva täysin vaihtumassa. Keskivahva
raajaluusto. Löysät huulet. Silmät voisivat olla tummemmat. Erinom pään profiili. Sopivasti kaulaa.
Eturinta saa vielä kehittyä. Hyväasentoinen häntä liikkeessä. Liikkeiden tulee vielä tasapainottua.
Hyvä askelpituus. Tarvitsee aikaa ja uudet karvat.
19094/12 Kultaruskan Amaranth NUO ERI1
Erinomainen tyyppi. Hyvä luusto. Kauniit mittasuhteet. Sopivasti kaulaa. Hyvin rakentunut takaosa
ja tyypilliset kulmaukset. Miellyttävä ilmeikäs pää, kookkaat korvat. Hyvin miellyttävä pään
profiili. Oikea karvan laatu, ei tänään täydessä turkissa. Liikkuu löysästi edestä, yhdensuuntaisesti
takaa. Erinom askelpituus. Hyväksyttävä hännänasento liikkuessa. Esiintyy hienosti.
21511/12 Leukoinrannan Ainogertrud NUO EH2
Erinomainen tyyppi. Keskivahva raajaluusto. Hyvä rungon malli. Sopivat takakulmaukset.
Ylälinjassa ja lihaksistossa vielä pehmeyttä. Narttumainen pää joka saa vielä levitä. Riittävä
otsapenger. Liikkeet ovat vielä keskentekoiset. Tarpeeksi joustavat takaa, edessä jäykkyyttä. Häntä
saisi olla tyylikkäämpi liikkuessa. Tarvitsee aikaa. Esitetään hyvin.
54478/09 Alpigiano Felice Flaviana AVO H
Vahva, tanakkarunkoinen, mittasuhteiltaan oikea narttu. Hiven painuneet ranteet ja tänään rusehtava
peitinkarva. Kulmaukset saisi olla voimakkaammat. Sopiva rintakehän pituus. Vahva, lyhyehkö
kaula. Kallossa pyöreyttä, selvä otsapenger. Ilmeikkäät korvat. Selvästi näkyvät vilkkuluomet.
Riittävän tumma silmien väri. Liikkuu leveästi edestä ja askeleessa pitäisi olla enemmän
ulottuvuutta. Varsin hyvä ylälinja ja oikea-asentoinen häntä. Ei tänään näyttelykunnossa.
14356/10 Bernissimo Duchess AVO ERI3
Oikean tyyppinen, sopivaluustoinen, hyvärunkoinen narttu. Vahva, riittävän pitkä kaula. Hyvä
karva, takaosa ja silmien väri. Hyvät korvat. Kallo voisi olla vähän leveämpi. Oikea-asentoinen
häntä liikkuessa. Vähän ryhditön liikkuja mutta askelpituus on erittäin hyvä. Miellyttävä käytös ja
esiintyminen.
RKF3150153 Dakotta Clab Kristi AVO ERI4
Vahva, tänään ei parhaassa karvassa oleva, vähän jännittyneesti käyttäytyvä narttu. Riittävästi

kokoa. Erittäin vahva raajaluusto. Kaula saisi olla ylväämpi. Tilava runko. Sopivat takakulmaukset.
Oikea-ilmeinen nartun pää. Keskiruskeat silmät. Etuliikkeen pitäisi olla tiiviimpi.
Oikea-asentoinen häntä. Ponnekas taka-askel.
46441/11 Eoszline Oprah AVO EH
Riittävän kokoinen, sopiva luustoinen narttu, jolla vielä alhaalta kapea rintakehä. Riittävät raajojen
kulmaukset. Kaula saisi olla pidempi. Pää on vielä keskentekoinen, kapea ja vähän pieni. Silmät
saisi olla tummemmat. Oikea-asentoinen häntä. Yhdensuuntaiset takaliikkeet. Ylälinjan tulee
tiivistyä. Hyvä askelpituus. Laadukas karva. Esiintyy hyvin.
19168/08 Funatic Qt-Ness AVO ERI2 SA VASERT
Erinomainen tyyppi, koko, luusto ja mittasuhteet. Erinomainen karva, sopiva runko.
Varma-asentoiset raajat. Hyvä kaula. Alas asettuneet korvat ja alakuloinen ilme, sekä turhan löysät
alaluomet. Yhdensuuntaiset takaliikkeet. Hyvä askelpituus sivusta katsottaessa ja hyvä jousto.
48473/11 Jukuripään Afrodite AVO EH
Oikea tyyppi, riittävä koko. Ryhdikäs ja iloinen käytös. Sopiva luusto. Karva ei kunnossa.
Lähekkäin asettuneet, hieman vaaleat silmät. Pää saa vielä kehittyä ja levitä. Leveä eturinta joka saa
vielä täyttyä. Yhdensuuntaisesti liikkuva takaa, kyynärpäistä löysät etuliikkeet. Hieman korkea
häntä liikkeessä. Hyvä askelpituus sivusta katsottaessa. Iloinen käytös.
51494/11 Labanc-Völgyi Tamara AVO ERI
Oikea tyyppi, hyvä luusto. Tilava runko. Takaosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut ja
kintereet napakammat. Riittävä kaula, kauniit silmät. Leppoisa hymyilevä ilme. Reipas liikkuja,
riittävän yhdensuuntainen askel. Hyvä ulottuvuus sivusta katsottuna. Iloinen ja reipas käytös.
32581/11 Lipasun Moonshine AVO EH
Riittävän itsevarma, tänään niukassa karvassa esitetty. Hieman pitkärunkoinen hyvä luustoinen
narttu. Hyvä kaula, hyvin rakentunut takaosa. Lanne saisi olla tiiviimpi. Etuosassa löysyyttä.
Ilmeikäs narttumainen pää. Keskiruskeat silmät. Kyynärpäistä löysät etuliikkeet. Hyvä ulottuvuus
sivuaskeleessa, oikea-asentoinen häntä. Tarvitsee uuden turkin.
46675/09 Tassupihan Arista AVO EH
Runsas karvainen, erittäin syvärunkoinen narttu, joka antaa raskaan vaikutelman. Ranteissa
pehmeyttä. Vähän jyrkkä lantio, muuten sopivat takakulmaukset. Lyhyt, paksu kaula. Hyvin
hurmaava ilmeinen, miellyttävä mallinen pää. Keskiruskeat silmät. Liikkuu yllättävän reippaasti.
Hyvä asentoinen häntä. Yhdensuuntaiset takaliikkeet. Keskpitkä sivuliike. Olisi edukseen
tiiviimmässä kunnossa.
36502/11 Zweierteam Tomentella AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
Erinomainen tyyppi. Tänään vähän pehmeä karva. Hyvä luusto. Kohtuulliset kulmaukset. Tarpeeksi
kaulaa. Rintakehä voisi olla alhaalta täyttyneempi. Miellyttävä ilmeinen, vahva nartun pää. Selvä
otsapenger. Tarpeeksi yhdensuuntainen etuliike, hyvä takaliike. Erinomainen, ulottuva sivuaskel.
Hyvä jousto.
46812/07 Bouncy Buffoon´s Annie Hall VAL ERI4 SA
Erinomainen tyyppi, kauniit mittasuheet. Varma-asentoiset raajat. Hyvä luusto. Aavistuksen
painuneet ranteet. Tarpeeksi kaulaa. Narttumainen pää. Leppoisa ilme. Kuono voisi olla
vahvempikin. Varma-asentoinen häntä. Riittävästi joustoa etuliikkeessä. Hieman varovaisuutta
askelluksessa. Vahva karva.
10161/10 Eoszline Eartha VAL ERI1 SA PN2 VACA
Erinomainen tyyppi. Hurmaava ilmeinen, oikea ilmeinen pää. Hyvin kulmautuneet raajat.
Keskipitkä kaula. Erinomainen rungon malli. Erinomainen varma raajainen olemus. Pitäisi liikkua
yhdensuuntaisemmin edestä ja takaa. Erinom sivuliikkeet.
11155/09 Goldbear´s Rene Russo VAL ERI2 SA
Erinom tyyppi. Hyvin selvä sukupuolileima. Hyvä luusto. Varma-asentoiset raajat. Sopiva runko.
Tarpeeksi kaulaa. Karva vaihtumassa ja on paikoin pehmeää. Narttumainen pää, jossa tarpeeksi
leveyttä. Liikkuu leveästi edestä. Sujuva, etenevä, miellyttävä sivuliike.
56302/10 Xantran Dizzy Design VAL ERI3 SA
Vahva karvainen, erinomaisen tyyppinen. Hyvä lusuto. Sopivat kulmaukset. Keskipitkä kaula.

Hyvin miellyttävä ilmeinen narttumainen pää. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa. Tarpeeksi tiivis
ylälinja. Hyvä askelpituus. Tyypillinen hännän asento liikkeessä.
13921/05 Alpigiano Beato Barandora VET ERI3
Erinomainen tyyppi. Hyvä luusto. Kauniit mittasuhteet. Hyvä raajarakenne ja karva. Hyvin
miellyttäväilmeinen nartun pää. Takaliikkeet ovat jo hieman kuivuneet mutta ovat yhdensuuntaiset.
Liikkuu kovin leveästi edestä. Hyvä sivuliike. Oikea asentoinen häntä
39975/05 Fonacot´s Happy Halliwell VET ERI1 SA PN3 ROP-VET
Hurmaava, rungoltaan täyteläinen, hyväluustoinen iloinen veteraani. Tarpeeksi raajakorkeutta.
Jäntevä runko. Sopivat takakulmaukset. Kaunis kaula. Miellyttävä ilmeinen, oikean mallinen pää.
Takaliikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Iloiset, sujuvat ja etenevät sivuliikkeet.
41548/05 Momandan Serafiina VET ERI2 SA PN4
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko, luusto ja mittasuhteet. Keskipitkä kaula. Vahva, miellyttävä
ilmeinen pää. Karva vaihtumassa. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja ponnekkaasti takaa. Hyväksyttävä
hännän asento liikkeessä. Terhakka askellus. Etenevät sivuliikkeet.
34141/03 Riccarron Just Tiina VET EVA
Erinomaisen tyyppinen, runsas karvainen, olemukseltaan jo vähän painunut, iloisesti esiintyvä
veteraani. Hyvä luusto. Ikään nähden hyvä runko. Pää on jo kuivunut. Veikeä ilme.
Oikea-asentoinen häntä. Liikerata ei ole puhdas ja ontuu toista takajalkaansa, siki EVA.
Kennel Jukuripään KASV 1 KP ROP-KASV
Erinomaisen tyyppiset koirat joilla selvät sukupuolileimat, kokoon sopivat luustot, ilmeikkäät päät.
Tarpeeksi tummat silmät. Kaikilla hyvät, terveet sivuliikkeet. Onnea kasvattajalle.

