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Bernirannan Brutus 52666/13 PEN1
Hyvä koko. Urosmainen pää, hyväasentoiset korvat, hyvä purenta. Riittävä kaula, tarvitsee
paremman ylälinjan. Ikäisekseen hyvä runko. Kulmaukset voisivat olla paremmat. Voimakkaat
raajat, hyvät tassut. Pentumaiset liikkeet hieman pihtikinttuinen. Hyvinhoidettu turkki. Hyvät
värimerkit.
Funatic Here Kitty Kitty 54344/13 PEN1 KP ROP-pentu
Hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää vielä kapea kallo, tummat silmät ja hyvät korvat. Riittävän
ryhdikäs. Hyvä eturinta, vankka runko seisoo hyvin raajoillaan. Liikkuu hyvin sivusta.
Hyvinhoidettu hieman kihara karva.
Bicculammukan Elämänicasper 21458/13 JUN EH3
Reilu, hyvä sukupuolileima. Hyvä pää, hyvän muotoiset silmät ja hyvin asettuneet korvat. Hyvä
kaula, riittävä runko ikäisekseen. Lantio voisi olla parempi. Hyvä luusto ja tassut. Pitkä häntä. Voisi
liikkua paremmin, liikkuu raajat allaan. Hyvä turkki.
Ragdolls Hertta’s Handsome 43524/13 JUN EH1
Hyvä malli. Hyvä kallo, riittävästi täyttynyt kuono-osa, tummat silmät hyvin asettuneet korvat.
Riittävä kaula. Hyvin pyöristynyt rintakehä. Voimakkaat raajat, hyvät tassut. Riittävät
takakulmaukset. Liikkeiden tulee tiivistyä, aivan liian leveä edestä. Hyvinhoidettu turkki, syvä tanväri ja hyvä musta väri. Voisi kantaa häntäänsä paremmin.
Vuorenpeikon Hubert 43505/13 JUN EH2
Hyvä sukupuolileima. Pisimmästä päästä. Hyvä kallo, kuono-osa voisi olla paremmin täyttynyt,
tummat silmät ja hyvät korvat. Hyvä kaula ja etuosa, selän tulee olla voimakkaampi samoin
takaosan. Hyvä luusto ja tassut. Liikkeiden tulee tiivistyä. Hyvä turkki ja värimerkit.
Bernirannan Abraham 46004/12 NUO H
Pienemmän puoleinen uros joka saisi olla urosmaisempi. Hyvät mittasuhteet kallo-kuono. Tummat
silmät, pienet hyvin asettuneet korvat. Riittävä kaula. Rungon tulisi olla voimakkaampi. Lantiossa
saisi olla parempi kulmaus, korkealle kiinnittynyt häntä. Hyvät tassut. Liikkuu kevyesti. On jättänyt
suurimman osan turkistaan kotiin.
Muddlehead’s Easy To Be The Best 22040/13 NUO ERI2
Ihana koko hyvä sukupuolileima. Hyvin muotoutunut pää hyvä ilme ja hyvin asettuneet korvta.
Hyvä kaula ja selkä, riittävä runko. Samanlaiset kulmaukset edessä ja takana, voimakas luusto.
Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvärakenteinen turkki jossa hyvä laatu.
Ragdolls Gorgeous 51423/12 NUO ERI1 SA VASERT
Hyvä malli ja sukupuolileima. Hyvin muotoutunut pää hyvä ilme ja pienet hyvin asettuneet korvat.
Hyvä kaula ja rungon syvyys. Hyvät kulmaukset hyväasentoinen lantio. Voimakas luusto hyvät
tassut. Liikkuu hyvin sivusta, yhdensuuntaisesti takaa. Hyvinhoidettu turkki.
Alpweiden Forget Me Not 47458/08 AVO ERI3
Reilun kokoinen uros, tuhdissa kunnossa. Voimakas urosmainen pää, hyvä ilme. Pienet hyvin
asettuneet korvat. Hyvä kaula ja rungon syvyys. Hyvä lantion kulmaus. Hyvä häntä. Voimakkaat
raajat hyvät tassut. Liikkuu hyvällä askelella mutta saisi olla tiiviimpi edestä. Hyvä turkki ja
värimerkit.
Bouncy Buffoon’s Bart 36544/12 AVO EH
Pienemmän puoleinen uros jolla voisi olla enemmän sukupuolileimaa. Hyvä kallon malli samoin
kuono-osa. Tummat silmät hyvin asettuneet korvat. Riittävä rungon syvyys mutta rintakehä voisi
olla pidempi. Hyvä reisi, matala kinner. Voimakas luusto. Liikkuu kevyesti, yhdensuuntaisesti
edestä ja takaa. Hoidettu turkki joskin hieman kevyessä karvassa, hyvät värimerkit.
Kultaruskan Ace-Of-Spades 19089/12 ERI4

Ihana koko ja sukupuolileima turhan tuhdissa kunnossa. Hyvä kallo, hyvin täyttynyt kuono-osa
Hyvät kulmaukset. Seisoo hyvin raajoillaan. Liikkuu hyvin sivusta voisi olla tiiviimpi edestä.
Hoidettu turkki, hyvät värimerkit.
Pandemian Dos Focus 27432/11 AVO EH
Reilun kokoinen uros joka on aivan liian lihava. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, silmät
saisivat olla paremman muotoiset. Hyvin pyöristynyt rintakehä hyvä eturinta. Riittävät
etukulmaukset. Lantio voisi olla parempi, hyvä häntä. Hieman raskas liikkeessä johtuen ylipainosta.
Hyvä turkki. Täytyy laihtua!
Ridon Hennet Newman 45489/13 AVO ERI1 SA PU3 SERT FIMVA
Hyvän mallinen. Puhutteleva pää ja ilme pienet hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä
rungon syvyys mutta rintakehä voisi olla pidempi. Hyvinkulmautunut. Seisoo loistavin raajoin.
Liikkuu hyvin. Hyvin esitetty. Hyvä turkki ja ihana musta väri.
Werner Wix Quattro SE24168/2012 AVO ERI2 SA
Ihana koko, hyvä sukupuolileima. Hyvin muotoutunut pää hyvä ilme ja hyvin asettuneet korvat.
Riittävän ryhdikäs, voimakas ylälinja. Hyvä rungon syvyys mutta rintakehä voisi olla pidempi.
Hyvät etukulmaukset riittävät takana. Liikkuu kevyesti. Hyvä turkki ja värimerkit.
Berndream’s Dark Dancer 35381/11 VAL ERI4 SA
Lihaksikas, hyvä sukupuolileima. Voimakas pää, hyvä ilme ,hyvin asettuneet korvat. Saisi olla
ryhdikkäämpi. Hyvärunkoinen. Hyvä takaosa hyvät polven ja kintereen kulmaukset. Etuaskel saisi
olla pidempi, käyttää hyvin takaraajojaan, yhdensuuntainen takaa. Hoidettu turkki.
Bernerdalens Å De Vie S55462/2007 VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIB
Hyvä koko ja sukupuolileima. Tasapainoinen. Tasapainoinen pää silmät saisivat olla tummemmat,
hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyvärunkoinen ja hyvinkulmautunut. Erinomaiset
raajat ja tassut. Erittäin hyvät liikkeet. Hyväturkkinen ja hyvät värimerkit.
Fridkullas Åiva 58586/11 VAL ERI3 SA PU4
Hieman matalaraajainen, Hyvä pään malli erittäin tummat silmät, hyvin asettuneet korvat. Hyvä
kaula. Hyvä runko hyvin kulmautunut. Voimakkaat raajat ja hyvät tassut. Liikkuu hyvin. Hyvin
esitetty. Hyvä turkki ja väri.
Goldbear’s Toffifee 53336/09 VAL ERI
Hyvän mallinen, hyvä sukupuolileima. Hyvin täyttynyt kuono-osa joka voisi olla lyhyempi. Hyvä
kallo hyvä katse. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä voimakas selkä. Hyvä rungon syvyys. Seisoo hyvin
hienoilla tassuillaan. Turkki on vähän kesken, hyvä rakenne. Hyvät värimerkit.
Goldbear’s Wallander 53751/11 VAL EH
Hyvä sukupuolileima, kallo saisi olla leveämpi. Tummat silmät hyvin asettuneet korvat. Riittävä
kaula ja rungon syvyys. Lyhyt rintakehä ja pitkä lanne. Lantio voisi olla parempi, häntä on liian
korkealle kiinnittynyt. Liikkuu hyvällä askelpituudella kantaen häntäänsä liian korkealla. Turkki on
vähän kesken, hyvät värimerkit.
Lipasun Luckyman 38109/09 VAL ERI2 SA PU2 VARACA
Reilun kokoinen uros jolla hyvä sukupuolileima. Hyvin muotoutunut pää ja hyvä ilme. Napakka
ylälinja. Hyvärunkoinen ja hyvin muotoutunut runko. Seisoo voimakkailla lihaksikkailla raajoilla,
hyvät tassut. Liikkuu hyvällä askeleella voisi olla tiiviimpi edestä. Hyvät tassut.
Bernarossa Cherokee 40632/06 VET ERI1 SA ROP-VET
8v. hieman turhan tuhdissa kunnossa. Puhutteleva pää ja ilme. Ihana ryhti. Hyvärunkoinen. Hyvät
kulmaukset, erinomainen luusto. Loistavat tassut. Liikkuu hyvin sivusta hieman ahdas takaa. Hyvä
turkki. Pitkä häntä. Erinomainen turkki.
Alppitähden Makea Maiju 39669/13 JUN EH2
Narttumainen vielä kovin ilmava. Kapea pää, vaaleat silmät isot korvat. Korostunut eturinta riittävä
rinnan syvyys. Hieman pitkä lanne. Samanlaiset kulmaukset edessä ja takana. Tarvitsee
voimakkaamman luuston. Liikkuu kevyesti ja yhdensuuntaisesti. Hyvä mutta kihara karva.
Tarvitsee aikaa.

Muddlehead’s Sally Mcqueen 48233/13 JUN ERI1
Hyvän mallinen, narttumainen pisimmästä päästä. Hyvin muotoutunut pää, tummat silmät, isot
korvat. Riittävän ryhdikäs. Hyvin kehittynyt runko hyvä reisi, voimakas kinner. Riittävä luusto.
Liikkuu hyvällä askelpituudella mutta leveästi edestä. Hyvä turkki mutta hieman pehmeä.
Ragdolls Hertta’s Hermione 43528/13 JUN H
Hyvät korkeuden ja pituuden mittasuhteet. Narttumainen pää, hyvä ilme hieman isot korvat.
Riittävä kaula. Hyvin pyöristyneet kylkiluut. Hyvä syvyys, saisi olla paremmin kulmautunut takaa.
Jyrkkä lantio. Liikkuu raajat allaan ja tänään aivan liian leveästi. Hoidettu turkki mutta liian kihara.
Kunnon takia H.
Bernarossa Mermaid 56917/12 NUO ERI1
Tasapainoinen reilun kokoinen narttu joka on hieman tuhdissa kunnossa. Hyvä pää hieman vaaleat
silmät hyvät korvat. Hyvä ryhti, hyvin pyöristyneet kylkiluut. Hyväasentoinen lantio. Voimakkaat
lihaksikkaat raajat, voimakas kinner. Liikkuu hyvin sivusta. Hyvä turkki.
Bicculammukan E-Mail Farmgirl 21455/13 NUO ERI2
Voimakas aivan liian lihava narttu. Voisi olla narttumaisempi. Voimakas pää, tummat silmät ja
hyvät korvat. Hyvä kaula selässä pehmeyttä. Hyvärunkoinen ja hyvinkulmautunut. Matala
voimakas kinner. Hyvät raajat ja tassut. Liikkuu hyvällä askeleella hieman leveästi edessä. Hyvä
karvan laatu mutta hieman kevyessä karvassa tänään.
Chic Choix Bella Fina Von Zwiss 52824/12 NUO EH
Voisi olla narttumaisempi. Pää saisi olla narttumaisempi ilmeeltään ja kuono-osa paremmin
täyttynyt silmien alta. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkä. Tarvitsee enemmän runkoa. Lyhyt
rintakehä pitkä lanne. Hyvät kulmaukset, riittävä luusto. Matala kinner. Liikkuu hyvällä askeleella
tarvitsee tulla paremmaksi edestä. Turkiton.
Muddlehead’s Excuse Me I’m Star 22042/13 NUO ERI4
Hyvän mallinen. Tasapainoinen pää ja hyvä ilme. Hyvin kannetut pienet korvat. Hyvä kaula ja
selkä. Pyöristyneet kylkiluut mutta rinta ei saa tulla pyöreämmäksi. Hyvä rintakehän pituus.
Hyväasentoinen lantio. Voimakkaat lihaksikkaat raajat, matala kinner. Liikkuu hyvin sivusta ja
takaa, leveästi edestä. Hyvin esitetty. Hyväturkkinen.
Ragdolls Glamour Girl 51426/12 NUO ERI3
Hyvin narttumainen tänään karva on vähän vaiheessa. Hyvät värimerkit. Puhutteleva pää ja ilme,
pienet hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyvärunkoinen ja hyvinkulmautunut. Liikkuu
hyvillä raajoilla ja tassuilla. Hyväliikkeinen. Erinomaisesti esitetty.
Ragdolls Goldilocks 51425/12 NUO EH
Reilun kokoinen tyyppi turhan tuhdissa kunnossa, pisimmästä päästä. Voimakas pää, vaaleat silmät
hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula selässä pehmeyttä. Pyöristyneet kylkiluut, jyrkkä lantio. Niukat
kulmaukset ja kinner. Liikkuu raajat allaan ja etuosan tulee tiivistyä. Hyvät värimerkit mutta tänään
pohjavilla puuttuu. Täytyy laihduttaa.
Valkeakoivun Fiona 13516/13 NUO EH
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo, hyvintäyttynyt kuono-osa, vaaleat silmät, hyvät korvat.
Pyöristyneet kylkiluut mutta ei saa tulla leveämmäksi. Selän pitää kiinteytyä haluaisin pidemmän
ristin. Korkealle kiinnittynyt häntä. Voimakkaat raajat hyvät tassut. Tarvitsee kiinteämmät
etuliikkeet. Hyvä turkki vailla päällyskarvaa tänään. Hyvät värimerkit.
Funatic Moschino 14127/11 AVO ERI3
Reilun kokoinen narttu. Voisi olla paremmat värimerkit. Hyvät korkeuden ja pituuden mittasuhteet
samoin kallon ja kuonon mittasuhteet. Silmien muoto voisi olla parempi. Hyvä kaula ja korvat.
Alalinja voisi olla parempi. Hyväasentoinen lantio. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin mutta voisi
olla kiinteämpi edestä. Hyvä karvanlaatu.
Honey Moon Tai Brizo 16509/13 AVO H
Reilun kokoinen aivan liian lihava narttu. Hieman kapea pää jossa voisi olla hieman narttumainen
ilme. Vaaleahkot silmät isohkot hyvin asettuneet korvat. Riittävä kaula, pyöristyneet kylkiluut.

Voisi olla paremmat ???Luustoa voisi olla enemmän, hieman heikot välikämmenet ja litteät
etutassut. Liikkeiden tulee napakoitua. Hyvät värimerkit. Kunnon takia H.
Janipan Ziva 53601/10 AVO ERI1 SA PN1 VSP SERT CACIB
Reilun kokoinen narttu hieman tuhdissa kunnossa. Erittäin narttumainen. Hyvin muotoutunut pää
jossa hyvä ilme. Hyvin asettuneet korvat. Ihana ryhti. Hyvärunkoinen. Hyvä lantio. Hyvät
kulmaukset. Matala kinner. Liikkuu hyvin mutta voisi liikkua vapaammin. Hyvät värimerkit.
Milbu Wanted 41220/13 AVO ERI2 SA PN4 VASERT
Hyvän mallinen. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet turhan korostuneet kulmakaaret. Silmät
voisivat olla tummemmat hyvät korvat. Hyvin pyöristyneet kylkiluut. Hieman pitkä lanne. Seisoo
hyvin tassuillaan. Hyvät värimerkit, turkki lähdössä.
Muddlehead’s Amore La Ragazza 27638/12 AVO ERI4
Reilun kokoinen narttu lähes pisimmästä päästä. Kapeahko pää joka saisi olla narttumaisempi.
Tummat silmät, hyvin asettuneet korvat. Hyvä rungon syvyys, rintakehä voisi olla pidempi. Hieman
pitkä lanne. . Riittävästi kulmautunut. Liikkuu hyvin sivusta saisi olla vakaampi edestä. Turkin
rakenne saisi olla vakaampi.
Berondan Belicia 60526/09 VAL ERI1 SA PN2 VARACA
Iso narttu joka voisi olla narttumaisempi. Voimakas pää, pienet hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula
ja selkä. Lähes pisimmästä päästä. Voimakkaat raajat hyvät tassut. Liikkuu hyvin ja terveesti. Hieno
turkki.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VET ERI1 SA PN3
Lähes 9v. Hyvin muotoutunut pää, hyvä ilme, hyvin asettuneet pienet korvat. Hyvä kaula ja selkä.
Hyvärunkoinen. Seisoo hyvillä raajoilla ja tassuilla. Liikkuu hyvällä tasapainolla. Hyvät värimerkit.
Hyvin esitetty.
Kennel Muddlehead’s (Easy To Be The Best, Excuse Me I’m Star, Amore La Ragazza, Sally
Mcqueen) KASV1 KP ROP-KASV
Harmoninen ryhmä, tyypiltään yhteneväiset hyvät sukupuolileimat. Hyvät värimerkit. Liikkuvat
hyvin sivusta useammat voisivat olla parempia edestä. Erinomaista kasvatustyötä.
Kennel Ragdolls (Gorgeus, Hertta’s Handsome, Glamour Girl, Goldilocks) KASV2
Kaikilla hyvät sukupuolileimat, erilaiset värimerkit ja pään tyypit. Kaksi hyvin rakentunutta ja
kahdella aivan liian huonot takaosat.

