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Alppitähden Mahtava Mauri 39674/13 JUN H
14kk. Maskuliininen, ystävällinen, kesäturkissa esitetty juniori, jolla saisi olla parempi tasapaino.
Kooltaan ylärajoilla. Hyvä pään muoto, tummat silmät. Hyvä purenta. Keskivahva luusto, hyvät
käpälät. Hyvä runko, mutta kovin luisu lantio. Takaosan tulee vahvistua huomattavasti, seisoo
takaraajat alla. Vielä kovin löysät liikkeet kauttaaltaan, mutta takaliike on heikko johtuen luisusta
lantiosta. Hyvät värit, ystävällinen luonne.
Bernirannan Brutus 52666/13 JUN T
10kk. Maskuliininen juniori, joka tarvitsee enemmän itseluottamusta, käyttäytyy hieman
epävarmasti. Hyvä pään muoto. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Saanut toiseen silmäänsä
”tällin”, siksi ei siten parhaimmillaan. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Hieman lyhyt kaula ja suora
edestä. Hyvä runko. Kovin puutteellisesti kulmautunut takaosa. Niin polvi- kuin kinnerkulma ovat
puutteelliset, mistä johtuen hyvin ahtaat ja heikot takaraajojen liikkeet. Takaosasta johtuen
palkintosija.
Eoszline Stephen 50546/12 NUO ERI1 SA PU4 SERT
Melkein 2v. Kookas, vielä selvästi nuori uros. Riittävässä turkissa. Erittäin hyvä tyyppi, selvä
sukupuoli leima. Voimakas hyvänmuotoinen pää. Kauniit silmät. Purenta ja hampaat ok. Hyvät
raajat ja luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvä runko, vankka takaosa. Hyvä
väritys. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, kantaa häntää kauniisti. Etuliikkeen tulee vielä vakiintua.
Ragdolls Gorgeous 51423/12 NUO ERI2
23kk. Rauhallinen käytös, erittäin hyvä tyyppi ja sukupuolileima. Erittäin hyvä, ilmeikäs pää. Hyvä
purenta ja hampaat. Hieman lyhyt kaula. Sopiva luusto. Hyvä runko. Sopivasti kulmautunut
takaosa. Esitetään vastapestyssä turkissa, joka hieman pörheä. Liikkuu takaa hyvin, etuosa saisi olla
puhtaampi.
Bernirannan Abraham 46004/12 AVO H
2v. Vilkas, kovin kesäturkissa esitetty, selkeästi nuori uros. Erinomainen temperamentti. Erittäin
hyvä pään muoto. Tällä hetkellä hieman epätasainen purenta. Hyvä ryhti. Sopiva luusto. Vielä kevyt
runko. Riittävät takakulmaukset. Liian pysty häntä liikkeessä. Hyvät sivuliikkeet, edestä vielä
hieman epävakaat. Tarvitsee aikaa ja uuden turkin. Purenta myös vaikuttaa palkintosijaan.
Jukuripään Amor 48474/11 AVO ERI1
3v. Vankka, erittäin hyvän tyyppinen, maskuliininen, tasapainoisesti rakentunut uros, jolla paljon
ansioita. Esitetään kevyessä turkissa. Erittäin hyvä päänmuoto, valitettavasti valkoinen väri ulottuu
suupieliin. Hyvä ilme, keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Vahva luusto. Hyvä kaula ja ylälinja.
Erittäin hyvin kulmautunut takaosa. Tyypillinen hännän käyttö. Hyvä väri, lukuun ottamatta pään
väriä.
Jukuripään Apollo 48475/11 AVO ERI2
3v. Keskikokoinen, niukassa, mutta hyvä kuntoisessa turkissa esitetty. Erittäin hyvä pään muoto.
Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä ylälinja. Riittävästi kulmautunut
takaosa. Hyvä hännän käyttö. Sopivat värit. Liikkuu asettuessaan hyvin askelin.
Jukuripään Ares 48476/11 AVO EH3
3v. Maskuliininen, hyvin rakentunut uros. Hyvä ryhti. Sopiva luusto. Erittäin hyvät käpälät. Tiivis
runko. Hyvä takaosa. Turhan pyöreä kallo, joka antaa päälle hieman vieraan leiman. Hyvä purenta.
Keskiruskeat silmät. Liikkuu hyvin sivusta, edestä liian epävakaasti. Kallon muoto vaikuttaa
palkintosijaan.

Fridkullas Åiva 58586/11 VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP2
2v. Kaunis, nuori valio. Hyvin kauniisti näyttelyyn kunnostettu. Erinomainen pää, kaunis ilme.
Hyvä purenta ja hampaat. Kauniisti ja tasapainoisesti rakentunut. Hyvä ryhti. Vankka luusto, hyvät
käpälät. Riittävä runko. Erinomaisen terve ja kaunis liikkuja. Kauniit värit.
Goldbear’s Wallander 53751/11 VAL ERI2 SA PU2
2v11kk. Vuoden aikaan nähden erinomaisessa turkissa esitetty, varsin kaunis valio. Erittäin hyvä
sukupuolileima. Varsin hyvä pään muoto. Otsapenger voisi olla merkitympi. Hyvä purenta ja
hampaat. Erittäin hyvä runko, vahva takaosa. Kaunis turkki ja väritys. Tehokas, terve liikkuja,
huolimaton edestä.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 VET ERI1 SA PU3 ROP-VET
8v. Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Vahva, maskuliininen, itsetietoinen uros. Kaunis,
ilmeikäs pää. Hyvä purenta. Riittävä kaula. Tilava runko. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut
takaosa. Hyvä turkki ja väri. Kaunis, tehokas liikkuja. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa.
Funatic Happy Happy Joy Joy 54346/13 JUN EH2
Vasta 10kk. Hyvä tyyppi, selvä sukupuolileima. Esitetään vastapestyssä turkissa, joka on hieman
turhan kihara. Hyvä koko, mutta vielä turhan löysä. Esiintyy hieman ujosti, tarvitsee harjoitusta.
Hyvä pään muoto, hieman kookkaat korvat. Erinomainen luusto. Hieman pehmeä selkä.
Aavistuksen luisu lantio. Hyvät värimerkit. Saa jäntevöityä liikkeessä.
Rajaköörin Halla Farfalla 42855/13 JUN EH1
13kk. Hyvin rakentunut, oikean tyyppinen juniori. Keskivahva luusto. Riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa. Pää on vielä kesken kehityksen. Riittävä kallo, mutta kuono-osa on vielä tässä
vaiheessa kevyt. Hyvä väri ja luusto. Liikkuu edestä hyvin, sivusta ja takaa epävakaasti.
Ragdolls Glamour Girl 51426/12 NUK ERI1 SA PN1 VSP SERT
23kk. Hyvin kaunis, kauniin tyyppinen, tasapainoinen, feminiininen nuori narttu, joka esitetään
kauniissa kunnossa. Erinomainen pää, silmät, ilme, kaula ja ylälinja. Kaunis runko ikäisekseen.
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Varsin hyvä liikkuja ikäisekseen. Hyvä väritys.
Ragdolls Goldilocks 51425/12 NUK EH2
23kk. Hieman pitkä ja vielä löysä narttu, jonka turkki ei ole parhaimmillaan. Erittäin hyvä pään
muoto. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Sopiva luusto. Hieman pehmeä selkä. Takaosa voisi olla
paremmin kulmautunut. Liikkuu riittävin askelin, saa jäntevöityä.
Funatic Moschino 14127/11 AVO ERI2
3,5v. Rakenteeltaan erinomainen narttu. Vankka ja voimakas. Keskivahva luusto. Erinomainen
takaosa. Liikkuu hyvin askelin. Pää hyvin kapea, varsinkin kuono-osasta ja piirto kovin kapea. Saa
rakenteensa ja liikkeensä ansiosta erin.
Janipan Ziva 53601/10 AVO ERI1 SA PN3 VASERT
4v. Erittäin hyvän tyyppinen narttu. Vankka ja voimakas, hyvin rakentunut. Erittäin hyvät silmät,
ilme ja pään muoto. Hyvät korvat. Vankka runko ja takaosa. Liikkuu hyvin askelin. Kaunis väri.
Valkeakoivun Emerentia 15305/08 VAL ERI1 SA PN2
6,5 vuotta. Vankka, erittäin hyvän tyyppinen, touhukas valio. Hyvä pää, tummat silmät. Oikea
purenta. Tilava runko. Alalinja ei aivan parhaimmillaan. Hyvä luustoiset, vankat raajat. Hyvä
väritys. Liikkuu hyvin askelin.
Merry Mistel’s Setri 39370/06 VET ERI1 ROP-VSP
8v. Hyvä koko, vankka, voimakas narttu. Hyvä pään muoto. Purenta ok. Valkoinen puolikaulus.
Sopivan vahva luusto. Hieman lyhyt kaula. Hyvä runko. Sopivasti kulmautunut takaosa. Hieman
ahtaat takaliikkeet. Liikkuu arvokkain, hieman hitain askelin. Hyvä luonne.

