20140518 Oulu KV, RAMSING JENS
Bernirannan Brutus 52666/13 PEK1
Nopeasti kasvanut uros pentu jolta puuttuu vielä vakaus varsinkin takaa. Miellyttävä tyyppi ja pää,
korrekti purenta. Pehmeät välikämmenet ja kinnerahdas liikkeessä. Hieman varautunut.
Matildan Mårten Å 43493/13 JUN ERI2
Hyvin rakentunut juniori jolla hyvä pää, alas asettuneet isot korvat ja korrekti purenta. Hyvä kaula,
ylälinja ja kulmaukset. Vielä hieman löysä edestä ja kinnerahdas. Hyvin kannettu häntä. Hyvä
luonne.
Tuiskutien Cissus Morse 44880/13 JUN EH3
Keskikokoinen juniori uros. Vielä hieman kapea pää, korrekti purenta taakse kiinnittyneet korvat.
Hieman lyhyt kaula. Aavistuksen takakorkea. Vapaat liikkeet. Miellyttävä luonne.
Vuorenpeikon Hubert 43505/13 JUN ERI1
Hyvä rakenteinen miellyttävän tyyppinen uros. Hieman pitkä runko. Miellyttävä pää korrekti
purenta. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Miellyttävät vapaat liikkeet.
Hyvä luonne.
Vuorenpeikon Innocence 46438/13 JUN EH4
Lähes keskikokoinen. Päästä puuttuu vielä urosmaisuus, korrekti purenta. Hyvin asettuneet korvat.
Hyvä kaula. Hyvä raajaluusto, keskinkertaiset takakulmaukset. Miellyttävät liikkeet mutta korkea
häntä liikkeessä.
Bernirannan Abraham 46004/12 NUO T
Kevytrakenteinen keskikokoinen. Päästä puuttuu urosmaisuus, hieman löysät huulet kauniit ruskeat
silmät. Taakse kiinnittyneet korvat. Hieman takakorkea. Lyhyehkö turkki. Vapaat liikkeet. Liian
korkealle kiinnittynyt häntä. Hyvä luonne. Purennan takia tyydyttävä.
Ragdolls Gorgeous 51423/12 NUO EH1
Keskikokoinen hyvin rakentunut. Hieman pitkä runko ja lyhyt kaula. Miellyttävä pää, löysät huulet
taakse kiinnittyneet korvat, korrekti purenta. Miellyttävä pitkä laineikas turkki. Keskinkertaiset
kulmaukset. Liikkeet eivät ole puhtaat, saisi olla voimakkaampi potku. Hyvin kannettu häntä.
Miellyttävä luonne.
Ridon Hennet Newman 45489/13 NUO EH2
Keskikokoinen hyvä rakenteinen. Miellyttävä tyyppi. Hyvä raajaluusto ja kulmaukset. Miellyttävä
pää korrekti purenta. Hyvä kaula ja ylälinja ja turkki. Vapaat liikkeet mutta ei aivan puhdas
kintereiltään, saisi olla enemmän potkua. Hyvä luonne. Miellyttävä hännän kanto.
Valkeakoivun Figaro 13515/13 NUO EH3
Raskas rakenteinen uros jolla erittäin raskas pää. Vaaleat silmät korrekti purenta erittäin löysät
huulet ja taakse kiinnittyneet korvat. Hieman pitkä runko. Vapaat liikkeet hieman kinnerahdas ja
hieman löysä välikämmen.
Alppitähden Leijonamieli 57895/11 AVO H
Lähes keskikokoinen keskivahva. Hyvä pää, taakse kiinnittyneet korvat korrekti purenta kauniit
tummat silmät. Lyhyt kaula hyvä ylälinja ja takakulmaukset. Erittäin pehmeät välikämmenet.
Miellyttävä turkki. Koira on hieman epävarma kehässä.
Alpweiden Forget Me Not 47458/08 AVO ERI2
Hyvinrakentunut uros jolla miellyttävä tyyppi. Miellyttävä pää hieman alas asettuneet korvat,
korrekti purenta ja hieman löysät huulet. Hieman pitkä runko. Vapaat liikkeet mutta hieman
kinnerahdas. Hyväksyttävä mutta hieman korkea häntä.
Kultaruskan Ace-Of-Spades 19089/12 AVO H
Keskikokoinen keskivahva uros. Hieman pyöristynyt kallo, korrekti purenta, taakse kiinnittyneet
korvat hieman löysät huulet. Miellyttävä hyvinhoidettu turkki. Liikkeessä vapaa takaosa mutta
sidotut lavat ja kääntää varpaitaan edestä sisäänpäin. Miellyttävä luonne.
Nöklebyåsens Åskar NO37508/11 AVO ERI1 SA PU2 SERT FIMVA VARACA

Iso hyvinrakentunut uros jolla hyvä pää ja purenta. Taakse ja alas kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula,
ylälinja ja kulmaukset. Miellyttävä turkki, värimerkit ja väri. Vapaat takaliikkeet hieman kapea
edestä. Miellyttävä luonne.
Soo-Soo Casillero Del Diablo 30995/12 AVO EH4
Keskikokoinen, keskivahva uros. Hyvä pää korrekti purenta hyvin asettuneet korvat. Hieman lyhyt
kaula hyvä ylälinja ja kulmaukset. Liikkeessä vapaa takaa mutta edestä sidotut lavat eikä
yhdensuuntainen. Miellyttävä luonne.
Vuorenpeikon Frapin 25701/12 AVO EH3
Iso uros. Miellyttävä pää, korrekti purenta, löysät huulet hieman alas asettuneet isot korvat. Hyvä
ylälinja mutta hieman pitkä runko. Hyvin kannettu häntä. Liikkeessä yhdensuuntainen takaosa
mutta potkua saisi olla enemmän ja vakaampi etuosa. Miellyttävä luonne.
Berndream’s Dark Dancer 35381/11 VAL EH
Iso miellyttävä päinen uros jolla korrekti purenta. Hieman pitkä runko. Hyvä kaula, ylälinja ja
takakulmaukset. Hieman korkea kinner. Saisi liikkua paremmalla potkulla, epävakaa ja
ulkokierteinen edestä. Miellyttävä luonne.
Fridkullas Åiva 58586/11 VAL ERI2 SA PU3
Keskikokoinen keskivahva uros. Miellyttävä pää korrekti purenta. Hyvin kannetut korvat. Hyvä
kaula, ylälinja ja kulmaukset. Miellyttävä hyvinhoidettu turkki jossa hyvät värimerkit. Miellyttävät
vapaat yhdensuuntaiset liikkeet joissa hyvä potku. Hyvin kannettu häntä.
Goldbear’s Toffifee 53336/09 VAL ERI1 SA PU1 VSP CACIB
Erinomainen tyyppi. Harmooninen hyvinrakentunut uros. Hyvä pää, taakse kiinnittyneet korvat
erittäin löysät huulet korrekti purenta. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Miellyttävä
hyvinhoidettu turkki jossa hyvä väri ja värimerkit. Miellyttävät vapaat takaliikkeet edestä hieman
suora lapa ja hieman sidottu. Miellyttävä luonne.
Goldbear’s Wallander 53751/11 VAL EH4
Keskikokoinen keskivahva uros. Hieman lyhyt turkki jossa hyvä väri ja värimerkit. Päästä puuttuu
urosmaisuus. Hyvin kannetut korvat, korrekti purenta. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Hieman
korkealle kiinnittynyt häntä. Vapaat liikkeet hieman kapea ja maa-ahdas, matalat raajat ja hieman
pehmeä välikämmen. Miellyttävä luonne.
Lapinlauhan Monticola 50949/09 VAL EH
Iso. Miellyttävä pää , hieman alas asettuneet korvat erittäin kapea leikkaava purenta. Hieman lyhyt
kaula. Keskinkertaiset takakulmaukset pehmeä välikämmen. Liikkeessä kinnerahdas ja potkua saisi
olla enemmän. Edestä sidottu lavoista ja kääntää varpaitaan sisäänpäin. Miellyttävä luonne.
Lipasun Luckyman 38109/09 VAL EH
Keskivahva hieman pitkä rungoltaan. Miellyttävä pää korrekti pää hyvin kannetut korvat korrekti
purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät takakulmaukset, suora lapa. Miellyttävä hyvinhoidettu turkki
jossa hyvät värimerkit ja väri. Hyvin kannettu häntä. Saisi liikkua paremmalla potkulla, hieman
kinnerahdas. Edestä sidotut lavat. Miellyttävä luonne.
Vuorenpeikon Famous 25700/12 VAL EH3
Keskikokoinen keskivahva melko raskaspäinen uros. Löysät huulet pienet syvällä sijaitsevat silmät.
Hieman pitkä runko. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Hieman kinnerahdas. Hyvin kannettu
häntä. Miellyttävä luonne.
Alpweiden You Are Jewel 38453/13 JUN ERI3
Keskivahva, miellyttävä tyyppi. Hyvä pää korrekti purenta hyvin kannetut korvat hieman löysät
huulet. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Vapaat liikkeet. Hyvin kannettu häntä.
Alpweiden You Are My Jackpot 38455/13 JUN EH
Keskivahva. Vielä hieman kapea pää ja runko. Hieman löysät huulet korrekti purenta hyvin
kannetut hieman taakse kiinnittyneet korvat. Miellyttävä väri hyväksyttävät värimerkit. Hieman
takakorkea. Vapaat liikkeet hyvin kannettu häntä. Miellyttävä luonne.

Erittäin pieni ja kapearakenteinen narttu. Kapea pää, isot hyvin kannetut korvat, korrekti purenta
miellyttävät ruskeat silmät. Pehmeä turkki jossa hyvä väri ja värimerkit. Rungosta ja rinnasta
puuttuu syvyys. Kapea lapa mutta vapaat liikkeet. Miellyttävä luonne.
Bicculammukan E-Mail Farmgirl 21455/13 JUN ERI1 SA PN1 SERT
Iso, hyvinrakentunut narttu . Harmoninen erinomainen tyyppi. Miellyttävä pää, korrekti purenta,
hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Miellyttävä turkki, väri ja värimerkit.
Vapaat liikkeet joissa hyvä potku. Miellyttävä luonne.
Ragdolls Hertta’s Hermione 43528/13 JUN EH
Pieni keksivahva narttu. Suhteessa kovin pieni ja kapea pää, korrekti purenta, alas asettuneet korvat.
Lyhyt kaula hieman suora takaosa. Miellyttävä turkki, väri ja värimerkit. Vapaat liikkeet takaa ja
edestä. Hyvin kannettu häntä.
Ragdolls Hertta’s Hilarious 43526/13 JUN EH
Iso keskivahva narttu. Hieman pyöristynyt kallo. Hieman lyhyt kaula takakorkea. Vapaat liikkeet
takaa hieman suora lapa. Hyvin kannettu häntä.
Soo-Soo Darling Daisy 17871/13 JUN ERI4
Harmoninen keksivahva narttu. Hieman lyhyt kaula. Hyvä pää korrekti purenta. Hyvin kannetut
korvat. Ylälinjassa pehmeyttä. Vapaat liikkeet. Hyvin kannettu pitkä häntä. Miellyttävä luonne.
Valkeakoivun Fiona 13516/13 JUN H
Keskivahva pitkärunkoinen narttu. Leikkaava purenta, kaksi P4 hammasta puuttuu. Löysät huulet
alhaalle taakse asettuneet korvat. Ylälinjassa pehmeyttä. Keskinkertaiset kulmaukset takana.
Liikkeessä kinnerahdas ja pehmeät välikämmenet. Miellyttävä luonne.
Xantran Empress Ekaterina 18850/13 JUN ERI2
Harmonisesti rakentunut erinomainen tyyppi. Hieman pitkä kuono-osa. Alas ja taakse asettuneet
isot korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Päässä ei aivan puhtaat värimerkit. Miellyttävät
vapaat liikkeet. Hyvin kannettu häntä. Miellyttävä luonne.
Eoszline Samantha 50549/12 NUO ERI1
Iso miellyttävän tyyppinen narttu. Hyvä pää korrekti purenta, hyvän muotoiset tummat silmät,
hyvin kannetut korvat. Ylälinjassa pehmeyttä samoin välikämmenissä. Hyvä kaula ja
takakulmaukset hieman suora lapa. Hieman kinnnerahdas liikkeessä ja potkua saisi olla enemmän.
Ragdolls Glamour Girl 51426/12 NUO ERI2
Keksivoimakas keskikokoinen narttu. Korrekti purenta hieman taakse kiinnittyneet korvat. Lyhyt
kaula. Hyvät takakulmaukset. Miellyttävät vapaat liikkeet. Hyvin kannettu häntä.
Ragdolls Goldilocks 51425/12 NUO EVA
Erinomainen tyyppi. Harmoninen hyvinrakentunut narttu. Hyvä pää, korrekti purenta, hieman
taakse kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Miellyttävä turkki, väri ja
värimerkit. Ei anna tutkia tästä syystä palkinto.
Suhtautuminen tuomariin: Väistää
Alppitähden Lilian 57892/11 AVO EH4
Harmoninen hyvinrakentunut narttu. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää korrekti purenta, hyvin
kannetut korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Miellyttävä turkki, väri ja värimerkit.
Liikkeessä hieman painostunut ja esiintyy hieman hermostuneesti.
Alpweiden Very Happy Daughter 24496/12 AVO EH
Iso keskivoimakas narttu. Korrekti leikkaava purenta, isot korvat. Ylälinjassa pehmeyttä. Suora
takaosa. Tällä hetkellä lyhyt turkki. Vapaat liikkeet. Hyvä luonne.
Eoszline Orchidea 46442/11 AVO EH
Keskivoimakas hieman pitkärunkoinen narttu. Hieman kapea pää korrekti purenta. Hyvä kaula,
ylälinjassa pehmeyttä. Keskivahvat takakulmaukset. Suora ja kapea lapa. Vapaat takaliikkeet.
Funatic Moschino 14127/11 AVO ERI1 SA PN2 VASERT CACIB

Hyvinrakentunut narttu. Harmoninen voimakas runko. Korrekti purenta, taakse ja alas asettuneet
korvat, hieman löysät huulet. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Hieman pehmeät välikämmenet.
Erittäin miellyttävät vapaat liikkeet. Hyvin kannettu häntä. Miellyttävä luonne.
Janipan Ziva 53601/10 AVO ERI3
Hyvinrakentunut narttu. Erinomainen tyyppi turhan tuhdissa kunnossa. Miellyttävä pää korrekti
purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyvät kulmaukset. Selkä pyörii voimakkaasti liikkeessä ja potkua
saisi olla enemmän. Miellyttävä luonne.
Nöklebyåsens Bonnie Tyler NO40250/12 AVO ERI2
Iso raskasrakenteinen narttu. Korrekti purenta, hyvin kannetut isot korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja
kulmaukset. Tällä hetkellä hyväksyttävä turkki. Miellyttävät vapaat liikkeet, yhdensuuntaiset takaa
edestä hieman sisäänpäin kääntyneet tassut.
Soo-Soo American Beauty 43164/11 VAL H
Erittäin hyvin rakentunut, harmoninen erinomainen tyyppi. Miellyttävä pää leikkaava purenta mutta
kaksi P4 hammasta puuttuu. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Liikkeessä hieman ahdas ja maaahdas takaa. Miellyttävä luonne. Palkinto johtuen hammaspuutoksista.
Alpweiden Yes I’m Jackpot 12343/06 VET H
Alle keskikoon. Harmonisesti rakentunut. Hieman lyhyt kaula. Taakse kiinnittyneet korvat, huulista
puuttuu pigmentti. Korrekti purenta. Hyvä ylälinja ja takakulmaukset . Hieman kinnerahdas
liikkeessä, yhdensuuntainen edestä. Johtuen liiasta valkoisesta raajoissa H.
Kennel Alpweiden KASV2
Erittäin yhdenmukainen ryhmä joissa poikkeavat tyypit. Samanlaiset päät joissa hyvä korvien
kiinnitys, hyvät kulmaukset takana. Miellyttävät luonteet. Erilaiset turkit
Kennel Ragdolls KASV1 KP ROP-kasv
Ei aivan yhdenmukainen ryhmä mutta yhtenevät tyypit. Hyvät päät, hyvät korvien asennot, kaikilla
isot korvat ja hieman löysät huulet. Miellyttävät turkit, värit ja värimerkit. Miellyttävät
yhdensuuntaiset takaliikkeet. Hyvät luonteet.

