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Alpweiden Änd I’m Arctic Power 43067/14 JUN ERI2
10kk Ok koko ja mittasuhteet. Melko puhutteleva nuori uros. Kehittynyt pää, saksi purenta, ok silmät.
Riittävä kallo-osa, ok korvien kiinnitys. Hyvä kaula, voimakas ylälinja. Hyvät kulmaukset. Etuosan tulee
voimistua. Hieman jyrkät välikämmenet. Hyvät tassut, ok turkki ja väritys. Hyvä ulottuvuus ja potku
liikkeessä. Vielä kovin löysä edestä.
Bernbear’s Amadeus 26472/14 JUN H
13kk iso poika jolta puuttuu sekä etu- että takakulmauksia. Liian heikot välikämmenet. Melko miellyttävä
pää ja ilme, saksipurenta, ok silmät. Korrekti korvien kiinnitys. Ylälinja saisi olla voimakkaampi. Haluaisin
paremman hännänkannon. Riittävä syvyys mutta tilavuus puuttuu. Hyvä turkki ja väritys. Liikkuu kintereet
lähes ristissä, liian löysä edestä.
Monte Rosan Amor 12253/14 JUN ERI1 SA
Iso poika, hyvät mittasuhteet. Melko hyvä pää mutta turhan paljon löysää kaulanahkaa. Hyvät silmät, ok
purenta hieman isot korvat. Ok kaula ja ylälinja. Voimakas luusto ja runko. Ok turkki ja väritys. Tulisi olla
vakaampi, ok sivuaskel. Hyväksyttävä edestä.
Sat Tao Santokh ROI14/113122 JUN ERI3
Keskikokoinen. Hyvät rungon mittasuhteet. Silmien tulee olla tiiviimmät ja kuono-osan voimakkaampi.
Hyvä purenta, melko hyvä kallo. Hieman isot etuasentoiset korvat. Riittävä kaula, ok ylälinja ja lantio.
Normaalit kulmaukset, riittävä luusto. Melko hyvä sivuaskel, vakaa edestä ja takaa.
Bernirannan Brutus 52666/13 NUO EH1
17kk, hyvä koko ja mittasuhteet. Liian kapea edestä ja polvikulmausta saisi olla enemmän. Erittäin
miellyttävä pää ja ilme, voimakas kuono-osa. Korrekti purenta. Erinomainen kallo. Kaulaa saisi olla hieman
enemmän, ok ylälinja. Heikot välikämmenet seisoo itä-länteen. Hyvä turkki ja väritys. Erittäin heikko
takaosa, ahdas edestä.
Alpweiden Forget Me Not 47458/08 AVO EH
6v. Voimakas runko. Hieman matalaraajainen. Voimakas kuono-osa, korrekti purenta, ok silmät. Tarvitsee
voimakkaamman kallon. Liian tuhdissa kunnossa. Hyvä ylälinja. Seisoo hyvällä leveydellä edestä. Hyvä
luusto, ok tassut. Normaalit kulmaukset. Turkki ja väritys kunnossa. Raskas liikkeessä, ok edestä.
Berndream’s Copy Of My Fun-Dad 19648/10 AVO ERI1 SA PU2 SERT
5v. Keskikokoinen uros jolla hyvät mittasuhteet. Miellyttävä pää ja ilme, ok purenta. Kallo voisi olla
leveämpi, ok korvat. Hyvä kaula, lanneosa ja ylälinja. Hyvät kulmaukset. Voimakas luusto ja tassut.
Miellyttävä kiiltävä turkki jossa hyvä väritys. Hyvä ulottuvuus ja potku. Hyvä hännän kanto. Ok liikkeet
mennen tullen.
Berndream’s Dark Dodge 35382/11 AVO EH
Ok mittasuhteet mutta voimakkaampi luusto olisi eduksi. Pää voisi olla voimakkaampi, saksipurenta, melko
isot korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Normaalit kulmaukset. Hyvä turkki ja väritys. Kintereiden pitää olla
vahvemmat. Ok sivuliike liian löysä kyynärpäistä.
Kastroitu, eläinlääkärintodistus esitetty.
Bernirannan Abraham 46004/12 AVO ERI4
2v. Pieni uros jolla kuitenkin hyvät mittasuhteet. Erittäin miellyttävät kehittyneet pään mittasuhteet. Ok
silmät, purenta saisi olla parempi. Hienot pienet korvat. Voimakas kaula, hyvä ylälinja. Hieman korkea
hännän kiinnitys. Keskivahvat kulmaukset. Luustoa saisi olla hieman enemmän. Hyvä turkki ja väritys. Ok
sivuliike, kapea mutta vakaa takaosa. Etuosan tulee tulla vakaammaksi. Haluaisin paremman hännän kannon.
Bernoban Kermavaahto 35218/13 AVO EH
2v. Hyvän kokoinen uros jolla hyvät mittasuhteet. Tarvitsee enemmän kulmauksia eteen ja taakse. Ok pään
mittasuhteet mutta kallo saisi olla voimakkaampi. Hyvä purenta silmät saisivat olla tummemmat. Hienot

pienet korvat. Riittävän voimakas kaula, hyvä ylälinja. Rintakehän tulee kehittyä. Ok turkki ja väritys. Liian
heikko takaosa, ulottuvuutta ja potkua tulisi olla enemmän. Kovin löysä edestä.
Cursallagh’s He’s A Dream Too 52880/14 AVO ERI3
3v. Pieni uros jolla hyvät mittasuhteet ja voimakkuus. Miellyttävä ilme, saksipurenta. Riittävä kallo, ok
korvien kiinnitys. Voimakas kaula, ylälinja voisi olla voimakkaampi. Korrekti rintakehä. Hyvä lantio ja
hännän kiinnitys. Normaalit kulmaukset, ok luusto ja tassut. Ok väritys mutta turkki saisi olla paremmin
kunnostettu. Hyvä sivuaskel, leveä edestä ja takaa.
Douglas From Balihara Ranch 11371/10 AVO ERI
5,5v. Hyvän kokoinen uros jolla ok rungon mittasuhteet. Seisoo hyvällä leveydellä edestä. Silmät saisivat
olla tiiviimmät. Hyvä kallo, korvat saisivat olla pienemmät. Voimakas kaula, hyvä eturinta. Kehittynyt
rintakehä. Hyvä lantio ja hännän kiinnitys. Riittävä luusto, normaalit kulmaukset. Hyvä väritys. Melko hyvä
sivuliike, polvi saisi olla joustavampi, hieman löysä kyynärpäistä.
Monte Rosan Wili 44750/09 AVO EH
5v. Hyvät mittasuhteet, voimakas. Melko hyvän kokoinen. Miellyttävä pää ja ilme, saksipurenta. Hyvä kallo
ja korvien kiinnitys. Riittävä kaula, ok ylälinja. Hyvä lantio ja hännän kiinnitys, tarvitsee leveämmän rinnan.
Seisoo erittäin hyvin edestä. Normaalit kulmaukset. Hyvä turkki ja väritys. Ahdas takaa, tyypillinen
sivuaskel pitäisi olla parempi edestä.
Ragdolls Gorgeous 51423/12 AVO ERI2 SA PU4 VASERT
2v9kk. Hyvä voimakkuus, keskikokoinen uros. Ok mittasuhteet. Kuono-osa voisi olla hieman
voimakkaampi, erittäin miellyttävät silmät, ok purenta. Hyvä kallo kauniit pienet korvat. Voimakas kaula,
eturinnan tulee kehittyä. Riittävä rintakehä. Hieman korkea hännän kiinnitys. Normaalit kulmaukset.
Miellyttävä turkki ja väritys. Riittävä sivuaskel, ok mennen tullen.
Berndream’s Dark Dancer 35381/11 VAL ERI1 SA PU1 ROP
4v. Hyvä koko ja voimakkuus. Miellyttävät rungon ja pään mittasuhteet. Saksipurenta. Miellyttävät silmät.
Korrekti otsapenger ja kallo. Hyväksyttävä korvien koko. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä.
Normaalit kulmaukset. Seisoo vakaasti edestä. Hyvä luusto. Miellyttävä turkki ja väritys. Vakaa takaosa,
hyvä ulottuvuus ja potku. Etuosa voisi olla vähän tiiviimpi.
Fridkullas Åiva 58586/11 VAL ERI2 SA PU3
3v. Pieni uros jolla hyvä voimakkuus. Saisi olla hieman raajakkaampi. Soma pää ja erinomainen ilme mutta
se voisi olla urosmaisempi. Erinomaiset silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Korkealle kiinnittynyt häntä.
Miellyttävä eturinta. Kehittynyt runko, hyvä luusto. Vakaa takaosa, paljon ulottuvuutta ja potkua. Löysä
edestä.
Goldbear’s Wallander 53751/11 VAL ERI3
3v. Pieni uros joka ei saa olla pidempi rungoltaan. Miellyttävä kallo melko hyvät silmät, saksipurenta. Pitäisi
seistä leveämmin edestä. Liian korkealle kiinnittynyt ja kannettu häntä. Hyvät kulmaukset. Riittävä luusto.
Hyvä turkki ja väritys. Ahdas takaa, hyvä sivuaskel, hyväksyttävä edestä.
Ragdolls Blue-Chip 48886/06 VET ERI1 ROP-VET
8v. Hyvät mittasuhteet, keskikokoinen uros. Miellyttävä pää ja ilme. Kallo voisi olla leveämpi, hyvä purenta.
Hyvän kokoiset korvat. Voimakas kaula ja ylälinja. Korrekti lantio. Miellyttävät kulmaukset. Hieman heikot
välikämmenet. Riittävä luusto. Hyvä turkki ja väritys. Ahdas ja hieman heikko takaosa. Miellyttävä
sivuaskel, liian heikko ja ahdas edestä.
Bernbear’s Afrodite 26476/14 JUN EH
14kk. Ok koko, liian pitkä runko. Erittäin narttumainen pää ja ilme, hyvät silmät, saksipurenta. Hienot pienet
korvat. Hyvä eturinta luustoa saisi olla enemmän. Normaalit kulmaukset. Ahdas takaa, miellyttävä sivuaskel.
Ikäisekseen hyväksyttävä etuosa. Hyvä turkki ja väritys.
Cara Zahira ROI14/113133 JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP

10kk. Melko hyvät mittasuhteet. Kantaa itseään hyvin ei näytä pitkältä. Saksipurenta, kuono-osan tulee
kehittyä, korvat voisivat olla pienemmät. Ok kaula ja ylälinja. Riittävä luusto ja kulmaukset. Hyvä turkki ja
väritys. Melko vakaa takaosa. Ok ulottuvuus ja potku, edestä ja takaa.
Joypaws Hot Hilary 40843/14 JUN ERI
10kk, erittäin narttumainen. Saksipurenta, riittävä kaula. Hyvä ylälinja ja lantio. Pienemmän puoleinen ja
saisi olla raajakkaampi. Hyvät kulmaukset. Turkki ja väritys on kunnossa. Hännän kanto saisi olla parempi.
Hyvä sivuaskel, ok mennen tullen.
Monte Perosan Emily 46821/14 JUN ERI2 SA PN3
9kk. Voimakas runkoinen narttu. Melko kehittynyt pää mutta tarvitsee enemmän otsapengertä jotta ilme olisi
parempi. Saksipurenta, ok korvat. Miellyttävä eturinta. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. Voimakas takaosa, hyvä
luusto. Vakaa takaosa. Hännän kanto voisi olla parempi. Miellyttävä sivuaskel, ok takaa.
Monte Perosan Estelle 46822/14 JUN ERI
9kk. Pienemmän puoleinen narttu jolla riittävä runko. Saksipurenta. Otsapengertä voisi olla hieman
enemmän. Suurehkot etuasentoiset korvat. Riittävästi kehittynyt runko ja etuosa. Ok ylälinja. Normaalit
kulmaukset. Riittävä luusto. Hännän kanto pitää olla parempi. Ok sivuaskel samoin mennen tullen.
Monte Rosan Awa 12257/14 JUN EH
7kk. Melko pitkä runko. Ok silmät mutta melko huolestunut katse. Saksipurenta. Melko hyvä kaula, mutta
pitäisi silti olla voimakkaampi. Haluaisin voimakkaamman ylälinjan, ok lantio. Tarvitsee enemmän luustoa.
Normaalit kulmaukset. Saisi olla itsevarmempi. Heikko takaosa, etuosan tulee voimistua. Itsevarmuuden
puute on kovin selvää liikkeessä.
Onawa Shamana 11556/15 JUN ERI3
10kk. Miellyttävä voimakkuus ja mittasuhteet. Narttumainen pää ja ilme. Saksipurenta, hyvät silmät, melko
hyvät korvat. Riittävä kaula, hyvä ylälinja ja lantio. Normaalit kulmaukset. Hyvä rungon leveys, haluaisin
enemmän luustoa. Hieman jyrkät välikämmenet. Hyvä turkki ja väritys. Ahdas takaa, tyypillinen sivuaskel
hieman löysä edestä.
Tarika Sona ROI14/113125 JUN ERI4
10kk. Keskikokoinen narttu joka voisi olla hieman lyhyempi lanneosaltaan. Rinnan tulee kehittyä. Hyvät
pään mittasuhteet, narttumainen ilme. Korrekti purenta, hyvät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Normaalit
kulmaukset. Luustoa voisi olla hieman enemmän. Hyvä turkki ja värimerkit. Miellyttävät vakaat liikkeet
edessä ja takana.
Tuwa Dervisha 55561/14 JUN EH
10kk. Hyvärunkoinen narttu. Keskikokoinen. Melko hyvä pä ja ilme, saksipurenta. Ok korvat. Riittävä kaula
hyvä ylälinja. Polvikulmauksia saisi olla enemmän. Riittävä eturinta. Hyväksyttävä luusto. Turkki ja väritys
ovat kunnossa. Takaosa voisi olla vakaampi ja potkua voisi olla enemmän. Ok etuosa. Liikkeessä ylälinjan
tulisi olla parempi edestä.
Funatic Here Kitty Kitty 54344/13 NUO ERI1 SA
19kk. Pieni narttu jolla hyvät mittasuhteet ja riittävä voimakkuus. Saksipurenta, ok pää hieman etuasentoiset
korvat. Hyvä kallo. Voimakas kaula. Kehittynyt rintakehä. Hyvät kulmaukset. Riittävä eturinta. Ok luusto.
Turkki ja väritys ovat kunnossa. Hännän kanto voisi olla parempi. Miellyttävä sivuaskel, ok edestä.
Goldbern’s Dior Princess Edith NUO ERI2
16kk. Hyvä koko mutta runko ei saa tulla pidemmäksi. Hyvä ilme mutta pään tulee kehittyä. Saksipurenta,
ok silmät. Korvat voisivat olla pienemmät. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä kylkikaarten pyöreys, mutta tulisi
seistä leveämmin edestä. Kulmauksia voisi olla enemmän mutta hyödyntää kulmauksiaan hyvin. Takaosan
tulee voimistua. Riittävä ulottuvuus.
Ragdolls Hertta’s Hermione 43528/13 NUO EH4
22kk. Pieni hieman pitkärunkoinen narttu. Narttumainen ilme mutta kallon pitää kehittyä. Saksipurenta.
Kaula ja ylälinja saavat voimistua, hyvä lantio. Keskivoimakkaat kulmaukset, luustoa saisi olla enemmän.
Miellyttävä turkki. Etuosan tulee tiivistyä liikkeessä, liian ahdas kyynärpäistään.

Rajaköörin Halla Farfalla 42855/13 NUO EH3
20kk. Keskikokoinen narttu jolla hyvät raamit mutta tarvitsee aikaa täyttyäkseen. Hyvät silmät,
saksipurenta. Hyvä kaulan pituus ja ylälinja. Korrekti lantio ja hännän kiinnitys. Luusto saisi olla vahvempi
ja kylkikaaret enemmän pyöristyneet. Normaalit kulmaukset. Turkki ja väritys kunnossa. Ahdas takaa hyvä
sivuaskel ja hännän kanto ahdas myös edestä.
Alpigiano Juvel Josefina 19661/13 AVO EH4
2v3kk. Hieman pitkärunkoinen. Erittäin miellyttävä pää jossa hyvä kallo, saksipurenta. Hyvät silmät.
Miellyttävä kaula ylälinjan pitää voimistua. Hieman korkea hännän kiinnitys. Kylkikaarten tulisi pyöristyä ja
luuston voimistua. Normaalit kulmaukset. Ahdas takaa hyvä sivuaskel hyväksyttävä edestä.
Ballyhara’s Nordic Princess 31635/11 AVO EH3
5v. Keskikokoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Kovin lihavassa kunnossa tänään. Saksipurenta,
miellyttävät silmät. Kallon tulee kehittyä. Miellyttävä kaula hyvä eturinta, pehmeä ylälinja, ok luusto.
Normaalit kulmaukset. Turkki ja väritys kunnossa. Hieman heikko takaosa, miellyttävä sivuaskel mutta saisi
pitää liikkeen paremmin. Hieman raskas liikkeessä.
Labanc-Völgyi Tamara 51494/11 AVO ERI2 SA PN4
4v. Voimakas narttu jolla hyvät mittasuhteet. Keksikokoinen. Hyvä ilme, saksipurenta. Hyväksyttävät
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieno eturinta, hyvä kylkikaarten pyöreys, riittävä luusto. Normaalit
kulmaukset. Turkki ja väritys kunnossa. Hyvä sivuaskel, etuosa saisi olla tiiviimpi ja takaosa voimakkaampi.
Ragdolls Glamour Girl 51426/12 AVO ERI1 SA PN2 VASERT
2,5v. Hyvät mittasuhteet keskikokoinen narttu. Miellyttävä pää ja ilme, saksipurenta. Riittävä kallo,
hyväksyttävä korvien koko. Hyvin pyöristyneet kylkikaaret. Hyvä etuosan leveys, riittävä luusto. Normaalit
kulmaukset. Hieno kiiltävä karva jossa hyvä väritys. Hieman ahdas takaa, ahdas edestä riittävä sivuaskel.
Ridon Hennet Hypnotiq 17340/11 VAL EH1
4,5v. Ok koko ja mittasuhteet. Sekä pään että rungon pitää kehittyä. Saksipurenta, hyvät silmät suurehkot
korvat. Hyvä kaula ylälinja saisi olla voimakkaampi. Normaalit kulmaukset. Etuosa saisi olla leveämpi ja
paremmin täyttynyt. Turkki ja väritys kunnossa.. Hyvä askelpituus ja potku, turhan korkea edestä, voisi olla
voimakkaampi takaa. Voimakkuus puuttuu.
Kennel Ragdolls KASV1 KP
Ryhmä joka koostuu kolmesta yhdistelmästä. Urokset ja nartut erottuvat selvästi. Nartut ovat hieman
pienemmän puoleisia. Miellyttävät sivuliikkeet. Turkit ja värit kunnossa.

