20150711 Oulu KV, RUSKOVAARA ELENA
Bernaisen Boom Bastic 11170/15 PEN2
Hyvä koko ja luusto. Maskuliininen pää, sopiva otsapenger. Tummat silmät. Kirsupigmentti ei vielä
täysi. Pää saa kasvaa korviinsa. Niukat kulmaukset. Sopiva rintakehä, eturinta tarvitsee täytettä.
Ranteet hiukan kierteiset. Oikea-asentoinen häntä. Erityisesti vielä liikkuessa kovin takakorkea.
Liikkeiden tulee tiivistyä yhdensuuntaisemmiksi. Hauska käytös.
Helmilän Harmless Charmer 10429/15 PEN1
Raajoiltaan keskivahva, erittäin tilavarunkoinen, kovin löysässä kunnossa esitetty uros jolla
miellyttävä ilme. Joka saa miehistyä. Keskiruskeat silmät. Lyhyehkö kaula. Kohtuullisesti
kulmautuneet raajat. Kinnerahtaat takaliikkeet. Ylälinjan ja rungon tulee tiivistyä ja napakoitua.
Malttaessaan oikea askelpituus. Tarvitsee lisää itseluottamusta, avoin käytös. Runsas karva ja hyvä
väritys.
Bearessence Ilyrana 13379/15 PEN1
Keveärunkoinen, aluksi aristellen käyttäytyvä narttu, joka saa täyttyä ja voimistua. Vaaleahkot
silmät ja tan-värit. Oikea pään profiili, kuono on vielä kapea. Ilmeikkäät korvat. Riittävät
kulmaukset. Eturinta tarvitsee täytettä. Kovin kapeat ja hontelot takaliikkeet, edessä löysyyttä.
Keskipitkä sivuliike. Tarvitsee aikaa.
Alpweiden Änd I’m Arctic Power 43067/14 JUN ERI1 SA VASERT
Oikea tyyppi, sopiva luusto, maskuliininen ilmeikäs, hyvänmallinen pää. Erinomaiset raamit ja
varma-asentoiset raajat. Keskipitkä kaula. Lihaksikas takaosa. Ikään sopiva runko. Liikkeiden tulee
asettua, löysä edestä ja hiukan ahtaat takaa. Erinomaisen ulottuva, joustava sivuliike. Mallikas
häntä. Hieno esiintyjä. Karva vaihtumassa.
Goldbear’s Yahoo 28002/14 JUN ERI2
Maskuliininen ja linjakas, vahvaluustoinen uros. Jykevä, ilmeikäs, maskuliininen pää. Hyvät silmät.
Reilut huulet. Kallossa hiukan pyöreyttä. Keskipitkä kaula. Hyvin rakentunut takaosa. Ikään sopiva
runko. Riittävän tiivis lanne. Häntä voisi olla tyylikkäämpi liikkuessa. Ponnekas takaliike. Edessä ja
ylälinjassa vielä löysyyttä. Hyvä esiintyjä. Karva vaihtumassa. Hyvä väritys.
Kultaruskan Baltic Bear 42461/14 JUN EH4
Nuorekas, todella kaunispäinen uros jonka raajat ja runko tarvitsevat lisää voimaa. Hyvä
otsapenger. Hyvät ruskeat silmät. Ilmeikäs. Kaula on vähän lyhyt ja etukulmaukset niukat. Karva on
nyt pehmeä ja vaihtumassa. Kyynärpäät ovat liikkuessa aika löysät, mutta sivuliike on lupaavan
ponnekas. Tarpeeksi itsevarmuutta. Tyypillinen häntä liikkuessa. Tarvitsee vielä aikaa.
Soo-Soo Enrique Iglesias 40007/14 JUN ERI3
Oikean tyyppinen, maskuliininen raajoiltaan keskivahva kokonaisuus. Silmät ovat asettuneet hiukan
lähekkäin, muuten mallikas ja lupaava uroksen pää. Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin
edestä. Ikään sopiva runko. Karva on vaihtumassa. Hyvä väritys. Liikkeiden tulee vielä asettua.
Oikea-asentoinen häntä. Sopiva askelpituus, vielä löysyyttä.
Vinkizz Smoothy 42668/14 JUN H
Vauhdikas, hurmaavailmeinen, olemukseltaan tarpeeksi maskuliininen kokonaisuus. Etuasentoinen
etuosa ja nyt aika pitkä runko. Ylälinja on pehmeä ja olemus takakorkea. Kulmaukset saisi olla
voimakkaammat. Ilmeikkäät keskiruskeat silmät. Erinomainen otsapenger. Kallossa aavistuksen
pyöreyttä. Ylälinja on erittäin pehmeä liikkeessä ja olemuksen tulee napakoitua. Riittävän pitkä
askellus. Tarvitsee aikaa. Hurmaava käytös.
Ragdolls Hertta’s Handsome 43524/13 NUO ERI1
Maskuliininen, mittasuhteiltaan oikea, vahvarunkoinen kokonaisuus. Ilmeikäs, mallikas pää.
Keskiruskeat silmät. Kaulaa ja etuosaa saisi olla enemmän. Kohtuulliset takakulmaukset, turhan
jyrkkä lantio. Liikkuu kovin leveästi edestä. Häntä voisi olla tyylikkäämpikin. Sujuva, ponteva
sivuliike. Hyvä karva ja väritys. Kiva käytös.
Tuiskutien Cissus Morse 44880/13 NUO ERI2

Selvä sukupuolileima. Vielä vähän leveä runko. Tarpeeksi voimaa raajoissa. Miellyttäväilmeinen
liioittelematon pää. Oikea pään malli. Kaulaa ja etuosaa saisi olla enemmän. Vielä kapea rintakehä.
Sopivat takakulmaukset. Vielä aika tilaa vievät etuliikkeet. Tarpeeksi yhdensuuntainen takaa.
Liikkeessä oikea-asentoinen häntä. Sujuva sivuliike. Hyvä käytös.
Alpweiden Forget Me Not 47458/08 AVO EH
Vähän raskasrunkoinen, keskivahva luustoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Sopivasti kaulaa. Reilu
syvä runko. Kulmaukset saisi olla voimakkaammat. Keskiruskeat silmät. Tarpeeksi voimaa päässä,
kohtuullinen otsapenger. Vahva, hiukan kihartuva karva. Tarpeeksi syvä tan-väri. Liike on vähän
raskas, erityisesti etuliike on leveä. Ok häntä, miellyttävä käytös. Vähän tiiviimpi kunto olisi
eduksi.
Bouncy Buffoon’s Bart 36544/12 AVO ERI2 SA
Malliltaan oikea, hyväluustoinen uros. Eturinta saisi olla selvempi. Sopiva kaula. Hyvä ylälinja.
Miellyttävä takaosa. Maskuliininen, veikeäilmeinen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvin selvä
sukupuolileima päässä. Hyvä karva. Oikea-asentoinen häntä. Vähän leveä etuliike. Sopiva
askelpituus. Miellyttävä käytös ja esiintyminen.
Cursallagh’s He’s A Dream Too 52880/14 AVO EH
Tilavarunkoinen, raajoiltaan sopivan vahva uros, jolla miellyttävä pää. Hyvät silmät ja ilme. Vahva
kaula. Eturintaa saisi olla enemmän. Tarpeeksi voimakkaat kulmaukset. Vahva karva. Pehmeä
yleiskunto näkyy ylälinjassa liikkuessa. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu leveästi takaa ja etuaskel
saisi olla myös parempi. Erittäin hyvä käytös ja esiintyminen.
Muddlehead’s Easy To Be The Best 22040/13 AVO EH
Hyvä sukupuolileima. Ikään sopiva runko. Keskenään tasapainoiset, riittävät kulmaukset. Kalloa
saisi olla enemmän. Hyvä ilme. Keskiruskeat silmät. Tarpeeksi voimaa kuonossa. Liikkuu vähän
kapeasti ja jäykästi takaa. Liikkuessa voima jää vähän puutteelliseksi. Askeleen pitäisi olla
ulottuvampi. Seisotetaan hyvin. Oikea-asentoinen häntä ja miellyttävä käytös.
Ragdolls Gorgeous 51423/12 AVO EH4
Täyteläisen mallinen, syvärunkoinen leppoisa uros. Välihampaita puuttuu. Hyvä pään malli.
Erinomainen ilme. Hyvät tummat silmät. Niukat takakulmaukset ja myös kaulaa saisi olla
enemmän. Erinomainen häntä. Liikkuu vähän raskaalla askeleella. Tarpeeksi vakaa ylälinja. Askel
jää vähän lyhyeksi. Hyvin miellyttävä esiintyminen ja käytös.
Soo-Soo Casillero Del Diablo 30995/12 AVO ERI1 SA PU4 SERT MVA
Vauhdikas, nuorekas, malliltaan oikea keskivahva uros. Silmät ovat asettuneet hiukan lähekkäin,
muuten mallikas hyvä pää. Ilmeikkäät hyvät silmät. Sopivasti kaulaa. Kohtuullisesti kulmautuneet
varma-asentoiset raajat. Hyvin miellyttävä ja linjakas seistessään. Häntä voisi olla tyylikkäämpi
liikkuessa. Etuliikkeissä löysyyttä. Hyvä, ulottuva sivuliike. Vauhdikas, tyypillinen käytös.
Vuorenpeikon Frapin 25701/12 AVO ERI3
Hyvä koko, maskuliininen. Hiukan löysät huulet. Hampaisto ei ole täydellinen. Oikea pään profiili.
Tarpeeksi leveyttä. Vahva kaula. Jäntevä runko. Kohtuulliset kulmaukset. Polkee takaraajoillaan
vähän paikallaan. Rento liikkuja. Hyväasentoinen häntä. Esitetään erinomaisesti. Tarpeeksi
yhdensuuntainen askel.
Vuorenpeikon Hubert 43505/13 AVO EH
Pitkärunkoinen, hyvin nuorekas keskivahva uros. Kuono on vielä keveä. Riittävä purenta. Pää
tarvitsee lisää leveyttä. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Kohtuulliset kulmaukset. Vähän pitkä
lanne. Runko tarvitsee vielä täytettä. Ok häntä. Liikkuu sujuvasti keskipitkällä askeleella, mutta
liike ja olemus tarvitsevat vielä aikaa. Hyvä käytös ja esiintyminen.
Berndream’s Dark Dancer 35381/11 VAL ERI
Selvä sukupuolileima. Keskivahva luusto. Miellyttävä ylväs käytös ja sopivasti rakentunut takaosa.
Edessä saisi olla voimakkaammat kulmaukset. Maskuliininen, oikeailmeinen, hyvä pää.
Oikealaatuinen karva. Selässä joitakin yksittäisiä valkoisia karvoja. Liikkuu reippaasti. Askeleessa
on riittävästi ulottuvuutta. Hyväasentoinen häntä. Mukava käytös.

Fridkullas Åiva 58586/11 VAL ERI3 SA PU3
Koon alarajoilla, silti maskuliininen. Hyvä luusto. Miellyttävät linjat. Hyväilmeinen,
oikeanmallinen pää. Vahva, tarpeeksi ulottuva kaula. Hyvä tilavuus rungossa. Lanne voisi olla
kootumpikin. Erinomaiset, iloisesti etenevät laadukkaat liikkeet. Ponnekas takapotku. Hyvä
näyttelykunto ja esiintyminen.
Goldbear’s Wallander 53751/11 VAL ERI4 SA
Reipas, varmaraajainen, keskivahva uros. Hivenen avoimet silmäluomet. Hyvä pään malli.
Sopivasti kaulaa. Kohtuulliset kulmaukset. Häntä voisi olla tyylikkäämpi. Hyvä vakaa ylälinja ja
jäntevä kunto. Etukäpälät kääntyvät hiukan sisäänpäin. Mallikas sivuliike. Esiintyy ja esitetään
erinomaisesti.
Kultaruskan Ace-Of-Spades 19089/12 VAL ERI
Mallikas, sopivaluustoinen, maskuliininen kokonaisuus. Hyvä, vahva uroksen pää. Hivenen
pyöreät, turhan vaaleat silmät. Riittävän voimakkaat raajojen kulmaukset. Mallikas, jäntevä runko.
Painokkaat askeleet. Liikkuu valitettavasti turhan leveästi edestä. Oikea askelpituus.
Hyväasentoinen häntä. Laadukas esiintyminen. Laadukas karva.
Lipasun Luckyman 38109/09 VAL ERI
Erinomaisen mallinen. Hyvä luusto ja sukupuolileima. Hiukan etuasentoinen etuosa. Sopiva
takaosa. Vahva kaula. Hurmaavailmeinen, jykevä ja maskuliininen pää. Keskiruskeat silmät.
Laadukas karva. Saisi liikkua tiiviimmin edestä. Hyvä, rento sivuliike. Mallikas häntä. Laadukas
esiintyjä.
Ridon Hennet Newman 45489/13 VAL ERI2 SA PU2 VARACA
Laadukas ja linjakas, maskuliininen kokonaisuus. Solakka lanne. Varma-asentoiset, sopivaluustoiset
raajat. Miellyttävä pää ja ilme. Riittävän tummat silmät. Laadukas karva. Tarpeeksi yhdensuuntaiset
etu- ja takaliikkeet. Sopiva askelpituus. Erinomainen häntä liikkuessa. Esitetään hyvin.
Vuorenpeikon Famous 25700/12 VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Vahva ja maskuliininen, komea ja linjakas kokonaisuus. Jykevä, leppoisailmeinen pää. Huulet voisi
olla tiiviimmät ja voimakkaammin pigmentoituneet. Vahva, hyvä kaula. Lihaksikas, vahva takaosa.
Laadukas runko. Komea silhuetti seistessään. Vahva askellus. Hyvä askelpituus. Laiska liike.
Erinomainen häntä, esiintyminen ja käytös.
Ragdolls Blue-Chip 48886/06 VET ERI1 SA VET-VSP
Oikeanmallinen, reipas veteraani. Kovin vaalentunut kirsupigmentti. Ikä näkyy jo purennassa.
Hyvät raajat ja luusto. Oikea-asentoinen takaosa. Hyvä häntä ja hyvä tiivis runko. Maskuliininen
pää. Hiukan korkea otsa. Keskiruskeat silmät. Liikkuu edelleen mieluusti hyvällä askelpituudella ja
terveesti. Karva vaihtumassa.
Bernbear’s Afrodite 26476/14 JUN EH4
Hyvin narttumainen. Nyt lyhyessä kesäkarvassa esiintyvä narttu joka saa jykevöityä raajoiltaan.
Miellyttävä, ilmeikäs, oikeanmallinen pää. Erinomaiset silmät. Riittävän voimakkaat kulmaukset.
Sopivan tilava runko. Hiukan korkeat, kapeat kintereet. Erinomainen häntä liikkuessa. Tarpeeksi
yhdensuuntainen askellus. Hyvä esiintyminen. Tarvitsee aikaa voimistuakseen.
Helmilän First Beauty Queen 21373/14 JUN EH
Keskivahva, hyvin narttumainen kokonaisuus. Nyt pehmeä, vaihtumassa oleva karva. Etukäpälissä
tan saisi olla puhtaampi. Kokoon sopiva luusto. Narttumainen pää. Hieman vakava ilme. Tarpeeksi
tummat silmät. Toivoisin voimakkaammat kulmaukset. Erinomainen häntä. Liikkuu varsin
yhdensuuntaisesti. Vähän laiska esiintyjä ja liikkuja. Silti hyvä askelpituus. Rauhallinen käytös.
Joypaws Hot Huberta 40840/14 JUN H
Raajoiltaan ja päältään kovin leveä juniori, joka tarvitsee jykevyyttä, erityisesti kuonoon ja
raajoihin. Nyt ilmavassa kehitysvaiheessa. Jäntevä runko. Vähän niukat kulmaukset. Kaulaa ja
etuosaa saisi olla enemmän. Narttumainen pää joka on nyt pitkäkuonoisessa kehitysvaiheessa.
Pirteä ilme. Iloinen liikkuja. Vähän korkea häntä ja vielä löysä edestä. Tarvitsee aikaa. Mukava
käytös.

Monte Perosan Estelle 46822/14 JUN EH
Vahvarunkoinen, hyvin narttumainen kokonaisuus. Hyvä luusto, ylälinjan ja rungon tulee tiivistyä.
Riittävän voimakkaat kulmaukset. Oikea pään profiili. Kohtuullinen otsapenger. Kuono saa vielä
täyttyä. Liikkuu ponnekkaasti ja yhdensuuntaisesti takaa. Hyvä sivuliike. Ok häntä. Runsas,
laadukas karva.
Onawa Shamana 11556/15 JUN ERI1 SA VASERT
Vahvarunkoinen, oikeanmallinen juniori. Sopiva raajaluusto, keskipitkä, vahva kaula. Kohtuulliset
raajojen kulmaukset. Erinomaisen mallinen, miellyttäväilmeinen pää. Reilusti runkoa. Kyynärpäät
saavat tiivistyä. Liikkuu sujuvasti sivusta katsottuna. Hyvä askelpituus ja häntä. Esiintyy hyvin.
Soo-Soo Faith For Salsa 50794/14 JUN EH
Keskivahva, miellyttävästi rakentunut narttu jolla turhan pitkä lanne. Sopiva kaula. Kohtuulliset
kulmaukset. Miellyttäväilmeinen, otsapenkereestä tarpeeksi merkattu, narttumainen pää.
Keskiruskeat silmät. Liikkuu vielä kovin huolimattomasti edestä ja takaa. Silti hyvä sivuliike.
Tyypillinen häntä. Karva vaihtumassa. Hyvä väritys. Miellyttävä käytös.
Tuwa Dervisha 55561/14 JUN ERI2
Oikeanmallinen, tilavarunkoinen ja sopivaluustoinen juniori. Narttumainen, hyväilmeinen pää.
Tarpeeksi otsapengertä. Silmät voisi olla tummemmatkin. Kohtuulliset kulmaukset. Laadukas karva
ja väri. Laiska liikkuja, mutta askelpituus on oikea. Riittävän yhdensuuntainen. Mukava käytös.
Oikea-asentoinen häntä.
Vanilla Dream From Balihara Ranch 35373/14 JUN EH
Ikäisekseen nuoremmalta vaikuttava, raajoiltaan vielä vähän kehittymätön, miellyttävästi
käyttäytyvä narttu jolla vielä hiukan kapea kuono. Keskiruskeat silmät. Leppoisa ilme. Vahva kaula.
Ikään sopiva rintakehän malli. Kohtuulliset kulmaukset. Oikea-asentoinen häntä. Askeleeseen saa
tulla lisää voimaa ja ulottuvuutta. Rauhallinen, kiva käytös.
Zahiria’s Blow Me A Kiss 40826/14 JUN EH3
Miellyttävästi käyttäytyvä, keskivahva kokonaisuus. Kulmaukset saisivat olla voimakkaammat.
Sopiva rintakehä. Tarpeeksi kaulaa. Hurmaavailmeinen. Oikeanmallinen, lupaava nartun pää.
Oikea-asentoinen häntä. Etuosa saa tiivistyä ja täyttyä. Tarpeeksi ulottuvuutta sivuliikkeessä.
Laadukas karva ja väri. Mukava käytös.
Funatic Here Kitty Kitty 54344/13 NUO ERI1 SA PN4 SERT
Tanakkarunkoinen, mallikas, hyvin narttumainen kokonaisuus. Hyvät raajat ja raamit. Keskivahva
raajaluusto. Erinomainen pään malli ja hyvä ilme. Vahva karva. Sopivasti kulmautuneet raajat. Ok
häntä. Liikkuu sujuvasti sivusta katsottuna. Hyvä esiintyjä.
Ragdolls Hertta’s Harmonious 43527/13 NUO EH3
Mittasuhteiltaan oikea, nyt kesken karvanvaihdon oleva, riittävän itsevarma narttu. Sopiva
raajaluusto. Hiukan pehmeät ranteet. Pää saa vielä levetä. Riittävä hampaisto. Tässä
kehitysvaiheessa kapea kallo ja siksi alasasettuneet korvat. Etuliike on vielä kovin löysä ja eturinta
täyttymätön. Erinomaiset, sujuvat sivuliikkeet. Tarvitsee aikaa ja uuden karvan.
Ragdolls Hertta’s Hermione 43528/13 NUO EH2
Reipas, mittasuhteiltaan oikea, keskivahva narttu. Riittävä hampaisto. Kallossa on vielä pyöreyttä.
Pirteä ilme. Hyvä kaula. Sopivat kulmaukset. Ikään sopiva runko. Oikea-asentoinen häntä. Selässä
vielä löysyyttä. Ylälinja saa vielä tiivistyä, mutta askelpituus on hyvä. Mukava käytös.
Alpweiden Very Golden Jackpot 24495/12 AVO EH
Ryhdikäs, sopivaluustoinen miellyttävästi rakentunut narttu, jolla leppoisa ilme. Etuhampaisto ei
ole täydellinen. Erinomainen pään malli. Sopiva kaula. Hyvä, jäntevä runko. Oikea-asentoiset
raajat. Erinomainen häntä. Liikkuu erittäin sujuvasti, reippaalla ja hyvällä askeleella. Hurmaava,
vauhdikas esiintyjä- Miellyttävä näyttelykunto. Etuhampaisto määrää palkintosijan.
Funatic Qt-Ness 19168/08 AVO ERI

Vahva narttu. Miellyttävät mittasuhteet. Tasapainoiset, tarpeeksi voimakkaasti kulmautuneet raajat.
Hyvä kaula ja tanakka runko. Pää saisi olla narttumaisempi ja luomet tiiviimmät. Liikkuu ajoittain
epäpuhtaasti edestä. Erinomainen askelpituus ja liikkuu mielellään. Ryhdikäs, hieno esiintyjä.
Labanc-Völgyi Tamara 51494/11 AVO ERI4
Vahva narttu. Tilava runko. Vaihtumassa oleva karva. Hyvä raajarakenne ja miellyttävä kaula.
Hyvin narttumainen, miellyttäväilmeinen mallikas pää. Hivenen kapeat takaliikkeet, tarpeeksi
ulottuvuutta edessä. Hyvä esiintyjä.
Matildan Obladii Olivia 59698/10 AVO ERI1 SA
Vahva narttu. Hyvät mittasuhteet ja sopiva raajaluusto. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut takaosa.
Vähän niukemmat kulmaukset edessä. Hivenen pyöreät, vaaleat silmät. Huulipigmentti on varsin
vaalea ja huulet löysät. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu sujuvasti sivusta katsottuna. Hyvä
varmaraajainen kokonaisuus.
Milbu Wanted 41220/13 AVO ERI3
Oikeanmallinen, raajoiltaan keskivahva narttu. Hivenen pitkä lanne. Kohtuulliset kulmaukset.
Tarpeeksi kaulaa. Syvä otsapenger. Levollinen ilme. Hyvin narttumainen kauttaaltaan. Silmät
voisivat olla tummemmat. Vähän huolimattomat etuliikkeet. Hyvä sivuaskel. Oikea-asentoinen
häntä. Hyvä esiintyjä.
Muddlehead’s Amore La Ragazza 27638/12 AVO ERI
Hyvin narttumainen. Kokoon sopiva luusto. Vähän vaatimaton otsapenger. Keskiruskeat silmät.
Pitkä, hoikka lanne. Riittävästi kulmauksia. Erittäin hyvä häntä ja sivuliike. Tarpeeksi
yhdensuuntainen edestä ja takaa. Maltillinen käytös.
Ninicon Alberta 10195/08 AVO EH
Reipas, ikäistään nuoremmalta vaikuttava narttu jonka peitinkarva nyt turhan rusehtava. Riittävä
hampaisto. Pyöreät, turhan vaaleat silmät. Silti leppoisa, hymyilevä ilme. Vahva, lyhyt kaula.
Sopivasti runkoa. Oikea-asentoinen häntä. Vähän sähläävä liike. Oikea askelpituus, kyynärpäissä
löysyyttä. Hurmaava käytös.
Soo-Soo Darling Daisy 17871/13 AVO ERI
Oikeanmallinen, narttumainen kokonaisuus. Hyvä luusto. Erinomainen pään malli, oikea ilme.
Riittävästi kaulaa. Keskenään tasapainoiset riittävän voimakkaat kulmaukset. Liikkuu sujuvasti
sivusta katsottuna. Oikea-asentoinen häntä. Laadukas, vaihtumassa oleva karva.
Tuiskutien Bananarama Bardöö 32648/11 AVO EH
Selvä sukupuolileima. Nyt kesken karvanvaihdon oleva, erittäin pehmeäkarvainen narttu.
Keskivahvat raajat. Turhan tuhti kunto. Pää on vähän vaatimaton. Pyöreät turhan vaaleat silmät.
Vähän huolimaton liikkuja ja askeleessa voisi olla enemmän joustoa ja ulottuvuutta. Ei tänään
näyttelykunnossa. Erinomainen väritys eturinnassa.
Valkeakoivun Fiona 13516/13 AVO EH
Vahva, reipas narttu. Erittäin syvä runko. Huulet saisi olla tiiviimmät ja enemmän pigmentoituneet.
Kallossa pyöreyttä. Välihampaita puuttuu. Jykevät raajat. Laadukas karva. Tarpeeksi voimakkaat
kulmaukset. Turhan löysä kunto näkyy liikkeessä ja ylälinjassa. Mukava käytös. Pitäisi olla
tiiviimpi.
Vuorenpeikon Gismet 26230/13 AVO ERI2 SA
Hyväraaminen, tasapainoisesti rakentunut, ryhdikäs narttu. Kiinteä ylälinja ja miellyttävä kaula.
Vähän vaatimaton pää. Kuono saisi olla täyttyneempi. Vaalea tan-väri. Liikkuu sujuvasti takaa ja
sivusta. Erinomainen häntä ja mallikas esiintyminen.
Berondan Belicia 60526/09 VAL ERI2 SA PN2 VARACA
Erinomaisen mallinen, linjakas ja tasapainoinen narttu. Hyvä luusto ja raajarakenne. Miellyttävä
kaula. Hyväilmeinen, oikeanmallinen pää. Sopivasti runkoa. Liikkuu sujuvasti sivusta. Eturaajoissa
saisi olla enemmän yhdensuuntaisuutta. Hieno, vauhdikas esiintyjä.
Vuorenpeikon Four Rose’s 25706/12 VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP

Tasapainoisesti rakentunut miellyttävä narttu jolla vaihtumassa karva. Hyvä luusto ja miellyttävä
raajarakenne. Vähän löysät huulet ja silmäluomet. Narttumainen pää. Kaunis ylälinja seistessä ja
erinomainen hännän käyttö. Liikkuu sujuvasti ja jäntevästi. Miellyttävä esiintyminen.
Fridkullas Ultra Bra 20069/06 VET ERI1 SA PN3 VET-ROP
Vauhdikas, laadukas veteraani. Hyvä raajarakenne. Miellyttävä runko ja sopivasti kulmauksia.
Etuliike on vähän jäykkä. Reipas, ryhdikäs olemus. Hienoilmeinen pää, hymyilevä olemus. Esiintyy
hienosti ja kantaa itsensä esimerkillisesti. Hyvä askelpituus.
Kennel Ragdolls (Hertta’s Handsome, Gorgeous, Blue-Chip, Hertta’s Hermione) KASV2 KP
Kolme yhdistelmä. Hyvin selvät sukupuolileimat. Komeat urosten päät. Miellyttävät ilmeet kaikilla,
sopivat raajaluustot ja perusterveet raajarakenteet. Karvat vähän eri vaiheessa ja siksi olemuksissa
jonkun verran eroa. Hyvät ponnekkaat sivuliikkeet. Leppoisat käytökset.
Kennel Soo-Soo (Enrique Iglesias, Casillero Del Diablo, Faith For Salsa, Darling Daisy)
KASV3 KP
4 yhdistelmää. Eri-ikäiset bernit, silti kaikilla oikeat olemukset. Päiden voimakkuuksissa vähän
eroa. Keskivahvat raajat. Mukavat käytökset ja kaikilla sopivat sivuliikkeet. Etuosien tilavuuteen ja
rakenteeseen kannattaa kiinnittää huomiota.
Kennel Vuorenpeikon (Frapin, Famous, Gismet, Four Rose’s) KASV1 KP ROP-KASV
Kaksi yhdistelmää. Kaikilla miellyttävät raajarakenteet. Hyvin selvät sukupuolileimat päissä.
Kaikki liikkuu hienosti sivulta. Hännät ovat korrektit. Miellyttävät käytökset. Onnea hienosta
kasvatustyöstä!

