20140720 Kemi KV, STEPINSKI ANDRZEJ
Werner Wix Salo SE13600/2014 PEK1 KP ROP-pentu
Hyvän mallinen. Hyvä luusto, erinomaiset kulmaukset takana hyvät edessä. Ikäisekseen
hyväksyttävä ylälinja. Hyvä kaula, erittäin miellyttävä pää, voimakas kuono-osa. Erittäin hyvä ilme.
Liikkuu sujuvasti.
Ragdolls Hertta’s Handsome 43524/13 JUN ERI2
Hyvä koko, erittäin hyvät mittasuhteet. Tasainen selkä turhan lyhyt kaula. Pitäisi olla
enemmän…lavoista. Erittäin hyvät takakulmaukset, hyvä lapa mutta hieman lyhyt olkavarsi.
Erittäin miellyttävä pää, erinomainen kallon malli kuono-osa saisi olla paremmin täyttynyt silmien
alta. Hyvät sivuliikkeet.
Tuiskutien Cissus Morse 44880/13 JUN ERI1 SA VASERT
Hyvä koko erittäin hyvät mittasuhteet. Riittävä luusto erittäin hyvin kulmautunut kauttaaltaan.
Hieman ahtaat kyynärpäät. Erittäin miellyttävä ylälinja. Erittäin hyvä kaula joka on kiinnittynyt
harmonisesti kylkikaariin. Hyvän mallinen pää kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi mutta
ilme on erittäin miellyttävä. Maatavoittavat liikkeet.
Bouncy Buffoon’s Bart 36544/12 AVO ERI3
Keskikokoinen hyvä luustoinen kuitenkin vielä kesken kehityksen. Kompakti runko, kauttaaltaan
hyvin kulmautunut. Hyvä kaula joka kiinnittyy harmonisesti kylkikaariin. Hyvän mallinen pää,
riittävän voimakas. Väritys voisi olla hieman parempi mutta silti miellyttävä ilme. Riittävän pitkä
askel mutta voisi liikkua sujuvammin.
Ferro Frimann Av Hiselfoss 49357/13 AVO EH4
Hyvä koko ja luusto. Erittäin hyvät etukulmaukset hyvät takana. Hieman pehmeä selkä pilaa
ylälinjan. Hyvä kaula kiinnittyy kauniisti kylkikaariin. Miellyttävä kallon malli, hyvä profiili.
Kuono-osa saisi olla paremmin täyttynyt silmien alta. Silmät voisivat olla tummemmat. Pitkä askel,
riittävän sujuvat liikkeet mutta selkä pettää liikkeessä ja erittäin ahdas takaa.
Kultaruskan Ace-Of-Spades 19089/12 AVO ERI2
Hyvä koko ja mittasuhteet, kompakti runko. Hyvä ylälinja, erittäin hyvä kaulan pituus. Kauttaaltaan
hyvät kulmaukset. Hieman löysä edestä. Hyvä pään profiili, hyvän mallinen pää joka saisi olla
isompi uroksen pääksi. Liikkuu hyvin sivusta, tarvitsee tehokkaammat liikkeet.
Soo-Soo Casillero Del Diablo 30995/12 AVO ERI1 SA PU3 SERT
Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet ja hyvä luusto. Linjakas seistessään. Erinomaiset
takakulmaukset erittäin hyvät edessä, hieman ahtaat kyynärpäät. Hyvä kaulan pituus, voimakas pää
joka on hyvin täyttynyt. Haluaisin enemmän otsapengertä ja paremmat silmät. Vapaat liikkeet
melko ahdas takaa.
Vuorenpeikon Frapin 25701/12 AVO EH
Melko iso, olettaisin koiran omaavan enemmän luustoa tässä iässä. Erittäin hyvät kulmaukset
kauttaaltaan, mutta seisoo raajat allaan. Luisu lantio ja liian alas kiinnittynyt häntä. Hyvä kaulan
pituus. Voimakas pää jossa erittäin miellyttävät silmät, kuono-osa voisi olla voimakkaampi, hyvä
ilme. Hyvät etuliikkeet mutta tarvitsee enemmän potkua.
Ridon Hennet Newman 45489/13 VAL ERI3 SA PU4
Keskikokoinen vähän turhan matala raajainen. Hyvä luusto, erittäin hyvät kulmaukset kauttaaltaan.
Vähän epävakaat kintereet. Tasainen selkä erittäin hyvä kaulan pituus. Hyvän mallinen pää, hyvä
ilme haluaisin paremmin täyttyneen kuono-osan silmien alta. Hyvät sivuliikkeet hieman kapea
takaa.
Berndream’s Dark Dancer VAL ERI
Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Linjakas seistessään. Erinomaiset takakulmaukset hyvät edessä.
Hyvä kaulan pituus mutta voisi olla harmonisemmin kiinnittynyt kylkikaariin. Riittävän voimakas
pää, hyvä ilme. Kuono-osa voisi olla paremmin täyttynyt silmien alta. Pitkä askel, tarvitsee
enemmän takapotkua.

Bernerdalens Å De Vie S55462/2007 VAL ERI1 SA PU1 VSP CACIB
Hyvä koko, erinomainen luusto. Kauttaaltaan erittäin hyvin kulmautunut. Eturaajat hieman itälänteen. Erinomainen rungon malli. Erittäin hyvä kaulan pituus, kiinnittyy kauniisti lapaan. Hyvän
mallinen pää miellyttävä profiili, erinomaisesti täyttynyt kuono-osa. Vapaa liikkuja. Erinomaisessa
kunnossa ollakseen 7v.
Berondan Asgeir Olasson 50808/08 VAL ERI
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä luusto. Erittäin hyvät takakulmaukset hyvät edessä. Hieman lyhyt
olkavarsi. Miellyttävä ylälinja jossa erittäin hyvä kaulan pituus joka kiinnittyy kauniisti lapoihin.
Voimakas pää hyvin täyttynyt kuono-osa mutta en ole tyytyväinen profiiliin. Hieman raskas liikkuja
mutta riittävä askelpituus.
Fridkullas Åiva 58586/11 VAL ERI
Keskikokoinen hieman matalaraajainen koira. Selkeät ääriviivat. Erittäin hyvin kulmautunut
kauttaaltaan. Erittäin hyvä kaulan pituus. Hyvän mallinen pää ja hyvä ilme mutta pää saisi olla
isompi ja voimakkaampi ollakseen uroksen pää. Liikkuu hyvin hyvällä potkulla. Saisi olla
urosmaisempi.
Goldbear’s Wallander 53751/11 VAL ERI4
Hyvä koko, riittävä luusto hieman liian pitkä lanneosa. Erittäin hyvin kulmautunut kauttaaltaan.
Erittäin hyvä kaulan pituus. Hyvän mallinen pää, hyvä ilme kuono-osa saisi olla voimakkaampi
enkä ole tyytyväinen profiiliin. Erittäin miellyttävät sivuliikkeet liikkuu sujuvasti.
Vuorenpeikon Famous 25700/12 VAL ERI2 SA PU2 VARACA
Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä luusto. Erinomaiset takakulmaukset erittäin hyvät
edessä. Tasainen selkä, erittäin hyvä kaulan pituus joka kiinnittyy kauniisti lapoihin. Voimakas
urosmainen pää hyvin täyttynyt kuono-osa , miellyttävä ilme suussa vaaleanpunaista. Erittäin
miellyttävä liikkeessä.
Merry Mistel’s Sendo 39378/06 VET ERI1 SA ROP-VET
Keskikokoinen riittävästi luustoa. Erittäin hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Miellyttävä ylälinja.
Hyvä kaulan pituus. Hyvän mallinen pää, erittäin miellyttävä ilme. Voisi olla isompi. Liikkuu
ikäisekseen erittäin hyvin.
Alppitähden Makea Maiju 39669/13 JUN H
Hyvän kokoinen mutta tarvitsee ehdottomasti enemmän luustoa. Enemmän pentu kuin juniori.
Pitäisi olla paremmin kulmautunut niin edestä kuin takaa. Tasainen selkä. Hieman liian kapea pää
riittävän täyttynyt kuono-osa. Tarvitsee sujuvammat ja vapaammat liikkeet. Hieman epävarma
kehässä. Tarvitsee paljon aikaa kehittyäkseen.
Bicculammukan E-Mail Catinculta 21453/13 JUN ERI2 SA
Hyvä koko, mittasuhteet ja luusto. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Hyvä rungon malli, erittäin
hyvä kaulan pituus. Ylälinja saisi olla puhtaampi. Hyvän mallinen pää hyvä profiili, kuono-osa
voisi olla voimakkaampi. Miellyttävät sivuliikkeet.
Funatic Here Kitty Kitty 54344/13 JUN ERI1 SA
Vähän turhan matala, siistit ääriviivat seistessään. Riittävä luusto, erittäin hyvät kulmaukset.
Erittäin hyvä kaulan pituus jättää riittävästi tilaa lavoille liikkua. Hyvän mallinen pää, täyttynyt
kuono-osa, hyvä ilme. Hyvät liikkeet.
Ragdolls Hertta’s Hermione 43528/13 JUN EH3
Hyvä koko riittävä luusto. Erittäin hyvät kulmaukset edessä hyvät takana. Hieman takakorkea.
Hyvä kaulan pituus. Hyvän mallinen pää hyvä ilme. Turhan isot korvat ja hieman vinot silmät.
Hyvät liikkeet tarvitsee enemmän takapotkua eikä selkälinja ole puhdas liikkeessä.
Ragdolls Glamour Girl 51426/12 NUO ERI1 SA PN2 SERT
Tasapainoinen narttu jolla hyvä luusto. Erittäin hyvät kulmaukset edessä haluaisin voimakkaamman
polvikulman. Ikäisekseen riittävä runko. Erinomainen kaulan pituus kiinnittyy kauniisti lapoihin.
Kaunis pää. Erittäin miellyttävät liikkeet sivusta.
Alpweiden Look At Me 53439/09 AVO ERI4

Hyvä koko riittävä luusto. Kehittynyt runko, tasainen selkä. Hyvät kulmaukset edessä riittävät
takana mutta seisoo hieman raajat allaan. Ahtaat kyynärpäät, eturaajat hieman itä-länteen.
Voimakas nartun pää hyvä profiili täyttynyt kuono-osa. Sivuliikkeiden ansiosta erinomainen.
Bearessence Flaming Farrah 26467/12 AVO ERI2 SA PN4
Keskikokoinen hyvä luustoinen. Hieman pehmeä selkä. Kauttaaltaan erittäin hyvät kulmaukset.
Erinomainen kaulan pituus kiinnittyy kauniisti lapoihin. Hyvän mallinen pää erittäin hyvä ilme ja
profiili. Pitkä askel tarvitsee hieman enemmän takapotkua.
Funatic Moschino 14127/11 AVO ERI1 SA PN3 VASERT
Hyvä koko ja luusto. Erittäin miellyttävä rungon malli. Tasainen selkä. Erittäin hyvä kaulan pituus
kiinnittyy kauniisti kylkikaariin. Kauttaaltaan erittäin hyvin kulmautunut. Hyvän mallinen pää,
tarvitsee enemmän otsapengertä ja paremman värityksen mutta ilme on silti miellyttävä. Liikkuu
sujuvasti.
Janipan Ziva 53601/10 AVO ERI3 SA
Hyvä koko vähän turhan matala. Tasainen selkä hyvä runko. Erittäin hyvät takakulmaukset hyvät
edessä. Hyvä kaulan pituus riittävän harmoninen kiinnitys lapoihin. Hyvän mallinen pää, erittäin
hyvä ilme riittävän täyttynyt. Hyvät liikkeet riittävällä potkulla.
Alpweiden Face The Winner 47460/08 VAL ERI1 SA PN1 ROP CACIB
Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet, riittävä luusto. Selkeät ääriviivat. Erinomaiset takakulmaukset
hyvät edessä. Erinomainen kaulan pituus kiinnittyy kauniisti kylkikaariin. Hyvän mallinen pää
puhutteleva profiili erittäin hyvä ilme. Riittävän voimakas kuono-osa. Liikkuu sujuvasti.

