20150718 Kemi KV, AL BACHY ANITA
Bearessence Ilyrana PEN1 KP ROP-pentu
Kauniisti rakentunut 7kk vanha narttupentu. Oikeat pään linjat. Hyvä purenta. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvät korvat. Keskipitkä kaula. Tasainen selkä. Hyvä runko ja lupaava eturinta.
Tasapainoisesti kulmautunut, aavistuksen luisu lantio. Sopiva luusto ja tiiviit käpälät. Hyvä häntä,
myös liikkeessä. Liikkuu hyvin edestä, vielä kinnerahtaasti takaa. Riittävä sivuaskel.
Hyvänlaatuinen turkki joka kauniisti näyttelyyn kunnostettu. Hyvät värimerkit.
Sat Tao Santokh ROI14/113122 JUN ERI1 SA
Erinomaisessa tiiviissä kunnossa esitetty tanakka junioriuros. Hyvä purenta. Hyvänkokoinen
uroksen pää, vahva kuono-osa. Hyväasentoiset hieman suurehkot korvat. Hyvä kaula, tasainen
selkä. Erinomainen eturinta. Riittävä runko. Tasapainoiset kulmaukset vahvaluustoiset raajat, tiiviit
käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Joustavat tehokkaat liikkeet. Hyvä karvanlaatu, pohjavilla
puuttuu, hyvät värimerkit.
Werner Wix Texas 38553/14 JUN HYL
15kk. Tänään löysässä kunnossa esitetty uros. Vahva uroksen pää, hyvä purenta. Silmät voisivat
olla tummemmat, hyvät korvat, lyhyt kaula. Sopiva runko ja hyvä eturinta. Luisu lantio. Oikein
kulmautunut edestä, periksi antava kinner. Hyvä häntä myös liikkeessä. Hyvin tehottomat
takaliikkeet. Periksiantavan kintereen ja heikon takaosan vuoksi palkintosija hylätty. Hyvä karva ja
värimerkit.
Bernirannan Brutus 52666/13 NUO ERI3
1v9kk. Hyvänkokoinen vahva nuori koira. Erinomainen vahva uroksen pää, oikeine
yksityiskohtineen. Hyvä purenta, kirsupigmentin tulisi olla parempi. Lyhyt kaula, tasainen vahva
selkä erinomainen runko ja lupaava eturinta. Voimakas luusto. Oikein kulmautunut edestä,
polvikulma voisi olla parempi. Hyvä hännän pituus. Liikkuu kinnerahtaasti takaa ja kapeasti edestä.
Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi. Hyvät värimerkit ja karvanlaatu.
Ragdolls Hertta’s Handsome 43524/13 NUO ERI4
2 vuotias. Keskikokoinen, voimakkuudeltaan oikea uros. Vahva pää, oikea ilme. Hyvä purenta.
Lyhyt kaula. Tasainen selkä, tilava runko. Hyvä eturinta. Vahva luusto, tasapainoisesti
kulmautunut, tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu kauhoen edestä, muuten ok. Hyvä häntä myös
liikkeessä. Kuivahko karva, hyvät värimerkit.
Tuiskutien Cissus Morse 44880/13 NUO ERI2
1v11kk. Aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava uros. Oikeanmallinen vahva uroksen pää,
hyvä purenta, silmät ja korvat. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula, tasainen
selkä. Pitkähkö lanne-osa. Riittävä runko ja eturinta. Keskivahva luusto. Hyvät käpälät. Tasaisesti
kulmautunut. Hyvä häntä myös liikkeessä. Liikkuu laajalla askeleella, yhdensuuntaisesi edestä ja
takaa. Hyvä karva ja värimerkit.
Werner Wix Salo SE13660/2014 NUO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP
19kk. Ihana nuori uros jolla ihanat mittasuhteet. Erinomainen pää jossa erinomaiset yksityiskohdat.
Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkä. Erinomainen runko ja eturinta. Erinomainen luusto ja
kulmaukset. Tiiviit tassut. Erinomainen häntä myös liikkeessä. Erinomaiset liikkeet, turkki ja
väritys. Erittäin lupaava.
Bernirannan Abraham 46004/12 AVO H

2v7kk. Keskikokoinen kevyehkö uros. Tasapurenta. Oikeat pään linjat. Hyvät silmät ja korvat sekä
pigmentti. Hyvä kaula, tasainen selkä, lyhyt pysty lantio. Eturinnan tulisi olla voimakkaampi
samoin rintakehän varsinkin alaosan. Luusto voisi olla voimakkaampi. Hyvät käpälät. Suora
olkavarsi, kapea reisi ja polvikulman pitäisi olla selvempi. Hyvä hännän pituus mutta kantaa turhan
korkea-asentoisesti liikkeessä. Tulisi liikkua pitemmällä sivuaskeleella ja tehokkaammin. Hyvä
karva ja värimerkit.
Bouncy Buffoon’s Bart 36544/12 AVO ERI1 SA
3-vuotias. Kauniisti rakentunut vahva uros. Erinomainen uroksen pää, oikea ilme. Hyvä purenta,
silmät ja korvat. Hyvä huulipigmentti, mutta suunpigmentti voisi olla parempi. Erinomainen kaula,
vahva selkä, tilava runko. Hyvä eturinta, hieman suora olkavarsi, erinomaiset takakulmaukset.
Voimakas luusto tiiviit käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella.
Erinomainen karva. Hyvät värimerkit.
Ferro Frimann Av Hiselfoss 49357/13 AVO EH
6-vuotias. Keskikokoinen. Tänään hieman löysässä kunnossa esitetty uros. Oikeat pään linjat ja
ilme joskin silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä purenta ja kaula. Pehmeyttä selässä. Tilava runo.
Hyvä eturinta. Vahva luusto. Löysyyttä välikämmenissä. Tiiviit käpälät. Tasapainoisesti
kulmautunut. Hyvä häntä myös liikkeessä. Liikkuu kovin kinnerahtaasti takaa. Mustassa pronssin
vivahde. Hyvät värimerkit ja karvan laatu.
Lionheart 37894/13 AVO EH
2-vuotias. Keskikokoinen uros jolla oikeat mittasuhteet. Oikeailmeinen uroksen pää. Hyvät silmät,
korvat ja purenta. Lyhyt kaula. Tasainen selkä. Riittävä runko, eturinnan tulee vielä kovasti täyttyä.
Erinomaisesti kulmautunut takaosa, hieman suora olkavarsi. Luuston tulisi olla voimakkaampi.
Hyvät käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Liikkuu sivusta katsoen hyvällä askelpituudella hieman
löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu. Tan-värin käpälissä tulisi olla puhtaampi.
Monte Rosan Wili 44750/09 AVO ERI3
6-vuotias. Keskikokoinen oikeat mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Hyvä kallo, vahva kuono-osa.
Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja selkä. Luisu lantio. Tilava runko. Hyvä eturinta. Riittävästi
kulmautunut. Voimakas luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Takatyönnön tulisi olla
voimakkaampi muuten liikkeet ok. Hyvä karva ja värimerkit. Voisi esiintyä ryhdikkäämmin.
Ragdolls Gorgeous 51423/12 AVO ERI2 SA
2v10kk. Vahva erinomaista tyyppiä oleva uros. Oikeailmeinen vahva uroksen pää rodunomaisine
yksityiskohtineen. Hyvä purenta, riittävä kaula. Kiinteä selkä tilava runko. Hyvä eturinta, voimakas
luusto ja oikein kulmautuneet raajat. Tiiviit käpälät. Lyhyt häntä, liikkeessä oikea-asentoinen.
Liikkuu erinomaisella askelmitalla yhdenmukaisesti mennen tullen. Erinomainen karva ja
värimerkit.
Werner Wix Quattro SE24168/2012 AVO EH
3-vuotias. Voimakas uros jolla hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, vaaleat silmät hyvät korvat.
Suun pigmentti voisi olla parempi. Lyhyt kaula, voimakas selkä, hyvä runko. Eturinnan tulee
täyttyä. Hyvä luusto ja tassut. Polvikulma saisi olla parempi. Hieman suora olkavarsi. Voisi kantaa
häntäänsä paremmin. Hyvä turkki. Erittäin löysät etuliikkeet muilta osin ok. Hyvät värimerkit.
Werner Wix Ronaldo SE18336/2013 AVO ERI4
2,5-vuotias. Voimakas uros jolla hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää hyvä kallo ja kuono-osa.
Silmien reunat voisivat olla tiiviimmät, hyvät korvat, kaula ja selkä. Hyvä runko. Hyvä luusto ja

käpälät. Hyvät takakulmaukset mutta suora olkavarsi. Voisi kantaa häntäänsä paremmin, liian
korkea nyt. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä turkki ja väritys.
Vuorenpeikon Frapin 25701/12 AVO EH
3v3kk. Hyvänkokoinen oikeat mittasuhteet omaava keskivoimakas uros. Hyvä kallo ja kuono-osa.
Löysät alaluomet ja alahuulet. Suupigmentin tulisi olla parempi. Hyvä kaula ja selkä. Rintakehän
tulisi olla täyteläisempi alaosastaan tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Riittävä eturinta, keskivahva
luusto. Tiiviit käpälät. Suora olkavarsi, oikein kulmautunut takaa. Hyvä häntä myös liikkeessä.
Hyvä karvanlaatu mutta ei täydessä turkissa. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin kapeasti edestä.
Vuorenpeikon Hubert 43505/13 AVO ERI
2-vuotias. Oikeat pään linjat. Turhan lähekkäin olevat silmät. Hyvät korvat. Kuono-osan tulisi olla
täyteläisempi silmien alta. Hyvä purenta. Yleiskuvaltaan hieman pitkärunkoinen. Hyvä kaula,
pehmeyttä selässä mikä näkyy seistessä ja liikkeessä takakorkeutena. Hyvä eturinta. Keskivoimakas
luusto, tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelmitalla
sivusta katsoen, löysästi hieman edestä. Kaunis karva hyvät värimerkit.
Berndream’s Dark Dancer 35381/11 VAL EH
4-vuotias. Erinomaisen kokoinen oikeat mittasuhteet. Oikeailmeinen uroksen pää. Hyvä purenta,
vahvat hampaat. Hyvä kaula, tasainen selkä. Tilava runko. Eturinnan tulisi olla täyteläisempi.
Oikein kulmautunut takaa. Turhan suora olkavarsi ja pysty lapa. Hyvä luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä
häntä myös liikkeessä. Liikkuu lyhyellä etuaskeleella ja erittäin löysästi edestä. Hyvä karva ja
väritys.
Berondan Asgeir Olasson 50808/08 VAL ERI2 SA PU3
Kohta 7-vuotias keskikokoinen vahva kauniit ääriviivat omaava uros. Erinomainen uroksen pää,
silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula, kiinteä selkä, tilava runko. Erinomainen eturinta,
erinomainen luusto. Tiiviit käpälät, tasapainoisesti kulmautunut. Kantaa itseään hyvin liikkeessä.
Liikkuu joustavasti. Hyvä karvanlaatu, pohjavilla puuttuu. Hyvät värimerkit.
Doremis Quarter Mcd SE47587/2012 VAL ERI
3-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää. Hyvät silmät ja korvat, suupigmentti voisi
olla parempi. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä runko, riittävä eturinta. Hyvät takakulmaukset, suora
olkavarsi. Keskivoimakas luusto. Hyvät käpälät. Liian korkealle kiinnittynyt häntä joka on liian
korkealla kannettu liikkeessä. Hyvä turkki ja värimerkit. Ahtaat takaliikkeet muilta osin ok.
Goldbear’s Val Kilmer 50700/10 VAL ERI3 SA
5-vuotias. Ihastuttavassa näyttelykunnossa esitetty keskikokoinen uros jolla oikeat mittasuhteet.
Erinomainen pää oikeine yksityiskohtineen. Suupigmentti voisi olla parempi. Hyvä purenta.
Erinomainen kaula kiinteä selkä , lyhyt rintakehä, hyvä eturinta. Lyhyt häntä. Oikeinkulmautuneet
raajat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Hyvä karva.
Goldbear’s Wallander 53751/11 VAL ERI
3,5-vuotias. Hyvänkokoinen oikeat mittasuhteet omaava uros. Oikeat päänlinjat, loiva otsapenger.
Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkä. Lyhyehkö rintakehä. Korkea hännän
kiinnitys. Hyvä eturinta. Keskivahva luusto. Hyvin kulmautunut takaosa, hieman suora olkavarsi.
Kaunis karva ja värimerkit. Kantaa häntäänsä turhan korkealla liikkeessä muuten liikkeet ok.
Kultaruskan Ace-Of-Spades 19089/12 VAL ERI
3-vuotias. Keskikokoinen, mukavat ääriviivat omaava uros. Vahva uroksen pää, hyvä kallo ja
kuonoo-osa. Näkyvät sidekalvot häiritsevät ilmettä, vaaleat silmät. Hyvä kaula ja selkä. Lyhyt

rintakehä hyvä eturinta. Keskivahva luusto, tiiviit käpälät. Lyhyt häntä. Liikkuu löysästi edestä,
muuten ok. Hyvä karva ja värimerkit.
Lipasun Luckyman 38109/09 VAL ERI4
6-vuotias. Erinomaisen sukupuolileiman ja voimakkuuden omaava uros. Oikeailmeinen uroksen
pää. Hyvä purenta, pienet hampaat. Tumat silmät, hyvät korvat. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä
runko ja eturinta lyhyehkö rintakehä. Oikeinkulmautuneet raajat. Tiiviit käpälät. Keskivoimakas
luusto. Hyvä häntä myös liikkeessä. Erinomainen karva ja värimerkit.
Ridon Hennet Newman 45489/13 VAL ERI1 SA PU2 VARACA
3-vuotias. Keskikokoine erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Erinomainen pää rodunomaisine
yksityiskohtineen. Vaaleat silmät hyvät korvat. Kaunis kaula, tiivis selkä, erinomainen runko ja
eturinta. Keskivahva luusto. Tiiviit käpälät. Kauniisti kulmautunut. Hyvä häntä myös liikkeessä.
Liikkuu erinomaisella askelmitalla, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Erinomainen karvapeite ja
värit.
Soo-Soo Casillero Del Diablo 30995/12 VAL ERI
3-vuotias. Keskikokoinen kauniit ääriviivat omaava uros. Maskuliininen uroksen pää oikeine
rodunomaisine yksityiskohtineen. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula
vahva selkä. Tilava runko. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut takaa, suora olkavarsi. Sopiva luusto,
tiiviit käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, löysästi edestä. Hyvä
karva ja värimerkit.
Ragdolls Blue-Chip 4886/06 VET ERI1 SA VSP-VET
9-vuotias. Erinomaisessa kunnossa esitetty pirteä papparainen. Oikeailmeinen uroksen pää.
Suupigmentti voisi olla parempi. Erinomainen kaula. Vielä tiivis tasainen selkä, hyvä runko ja
eturinta. Hyvä luusto. Oikeinkulmautuneet raajat. Jo löysyyttä välikämmenissä. Hyvä häntä myös
liikkeessä. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelmitalla. Kuivahko karva. Hyvät värimerkit.
Onawa Shamana 11556/15 JUN EH3
12kk. Keskikokoinen keskivoimakas, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä kallo ja kuono-osa.
Turhan loiva otsapenger. Keskiruskeat silmät. Suupigmentti voisi olla parempi. Lyhyehkö kaula.
Tasainen tiivis selkä, tilava runko, erinomainen eturinta. Kevyt luusto runkoon nähden.
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä jota kantaa ajoittain turhan korkealla. Hyvän laatuinen
karva joskin vaihtumassa. Hyvät värimerkit. Liikkuu löysästi edestä, muuten.
Soo-Soo Eliza Doolittle 40008/14 JUN H
1 vuoden ikäinen. Keskikokoinen, matalaraajaisen vaikutelman antava narttu. Hyvä purenta, hyvät
silmät ja korvat. Kuono-osan tulisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula ja selkä. Riittävä
runko, eturinnan tulee täyttyä kovasti. Suora olkavarsi, hieman korkea kinner. Lyhyt pysty lantio,
kevyt luusto. Hyvä hännän pituus mutta kantaa turhan korkealla liikkeessä. Hyvä karvan laatu,
pohjavilla puuttuu. Tiiviit käpälät. Liikkuu löysästi edestä. Miellyttävä käytös, esitetään hyvin.
Soo-Soo Faith For Salsa 50794/14 JUN EH4
9kk. Hyvänkokoinen oikeat mittasuhteet omaava pentumainen juniori. Hyvä pää erinomainen
pigmentti, tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, tasainen selkä, riittävä runko. Eturinnan tulee
täyttyä ja rintakehän alaosastaan tukeakseen kyynärpäitä. Sopiva luusto. Tasapainoisesti
kulmautunut. Hyvä häntä, tiiviit käpälät. Liikkuu vielä epävarmin kinterein takaa ja edestä löysästi.
Kaunis karva ja hyvät värimerkit.
Suni Ahyoka 11557/15 JUN ERI2 SA

12kk. Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Kaunisilmeinen nartun pää, hyvä purenta. Hyvät
silmät ja korvat. Kaunis kaula, hyvä selkä ja runko. Lupaava eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut.
Keskivahva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Liikkuu joustavasti
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa.
Tarika Sona ROI14/113125 JUN ERI1 SA PN4
1v. Keskikokoinen kauniit ääriviivat omaava narttu. Kaunisilmeinen nartun pää, hyvä purenta.
Erinomainen pigmentti. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen pigmentti. Kiinteä selkä, tilava runko.
Erinomainen eturinta. Sopiva luusto, tiiviit käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen
häntä myös liikkeessä. Kaunis karva ja hyvät värimerkit. Erinomainen liikkuja menne tullen.
Ragdolls Hertta’s Hermione 43528/13 NUO ERI1
2-vuotias. Keskikokoinen kaunislinjainen narttu. Oikeailmeinen nartun pää. Suupigmentin pitäisi
olla parempi. Hieman alasasettuneet korvat. Hyvä kaula ja selkä, syvä runko. Lupaava eturinta.
Tasapainoisesti kulmautunut. Tiiviit käpälät, mutta hieman pitkät varpaat. Hyvä häntä myös
liikkeessä. Liikkuu vielä löysästi edestä, muuten ok. Kaunis karva ja hyvät värimerkit.
Bearessence Flaming Farrah 26467/12 AVO ERI1 SA PN3 VASERT VARACA
3-vuotias. Vahva erinomaiset mittasuhteet omaava kaunislinjainen narttu. Erinomainen pää, kaunis
ilme, erinomainen kaula ja selkä. Tilava runko, täyteläinen etuosa. Voimakas luusto. Kauniisti
kulmautuneet raajat, tiiviit käpälät. Erinomaiset liikkeet mennen tullen. Kaunis karva ja hyvät
värimerkit. Todellinen berni.
Matildan Obladii Olivia 59698/10 AVO EH
4-vuotias. Aavistuksen pitkärunkoinen vahva narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja
tiivis selkä. Hyvä runko. Luusto voisi olla voimakkaampi runkoon nähden. Suupigmentti tulisi olla
parempi. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Pehmeyttä välikämmenissä. Tiiviit käpälät. Suora olkavarsi
muuten ok kulmaukset. Hyvä häntä myös liikkeessä. Karva vaihtumassa mutta laatu hyvä. Liikkuu
löysästi edestä, muuten ok.
Ninicon Alberta 10195/08 AVO ERI3
Lähes 8-vuotias. Keskikokoinen kauniit ääriviivat omaava narttu. Hyvä pää. Ilmettä häiritsee turhan
pyöreät ja vaaleat silmät. Suupigmentin tulisi olla parempi. Erinomainen selkä, kaula ja runko.
Täyteläinen eturinta. Erinomainen häntä myös liikkeessä. Keskivoimakas luusto,
oikeinkulmautuneet raajat, tiiviit käpälät. Sujuvat liikkeet, musta väri tulisi olla kirkkaampi.
Karvanlaatu ok, samoin värimerkit.
Ragdolls Goldilocks 51425/12 AVO EH
Hyväkokoinen kaunislinjainen narttu. Vahva pää, hieman vaaleat silmät hyvät korvat. Kaunis kaula,
tiivis selkä. Erinomainen runko ja eturinta. Sopiva luusto ja kulmaukset. Hyvä häntä myös
liikkeessä. Tiiviit käpälät. Karva ei näyttelykunnossa. Voisi olla vapautuneempi kehässä. Liikkuu
erinomaisesti mennen tullen.
Soo-Soo Bridget Jones 42976/11 AVO ERI4
4-vuotias. Keskikokoinen kauniit ääriviivat omaava narttu. Oikeat pään linjat. Hyvä kallo ja kuonoosa. Keskiruskeat silmät, suupigmentin tulisi olla parempi. Hyvät korvat, kaula ja selkä sekä runko.
Keskivahva luusto. Tiiviit käpälät. Suora lyhyehkö olkavarsi, muuten ok kulmaukset. Hyvä häntä
myös liikkeessä. Hyvä karvanlaatu ja värimerkit. Sujuvat liikkeet.
Soo-Soo Darling Daisy 17871/13 AVO ERI2 SA
2v4kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyväilmeinen nartun pää. Hyvät silmät ja korvat ja
purenta. Hyvä kaula, hyvä runko. Eturinnan tulee täyttyä. Sopiva luusto. Hyvin kulmautunut takaa,

suora olkavarsi. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Liikkuu lujasti hyvällä askelmitalla.
Kaunis karvapeite, hyvät värimerkit.
Berondan Belicia 60526/09 VAL ERI2 SA
6v. aavistuksen matalaraajaisen ja pitkärunkoisen vaikutelman narttu. Kaunisilmeinen nartun pää,
loiva otsapenger. Erinomainen kaula, kiinteä selkä. Pitkähkö lanneosa. Hyvä eturinta ja runko.
Tasapainoisesti kulmatunut sopiva luusto. Tiiviit käpälät. Lyhyt häntä. Karva ei parhaassa
näyttelykunnossa. Hyvät värimerkit. Joustavat liikkeet.
Doremis Himla Sefin Uwa S42219/2009 VAL ERI1 SA PN2 SERT CACIB
6v. Erinomaiset mittasuhteet ja koko. Erinomainen pää hyvä purenta. Hyvä ilme. Erinomainen
kaula ja ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta. Erinomaiset takakulmaukset hieman suora
olkavarsi. Hyvä häntä myös liikkeessä. Hienot käpälät. Erinomainen luusto ja liikkeet. Erinomainen
turkki.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VET ERI1 SA PN1 VSP ROP-VET
10v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani jossa ikä ei näy. Erinomainen koko ja mittasuhteet.
Erinomainen pää oikeine rodunomaisine yksityiskohtineen. Erinomainen kaula, tiivis selkä,
erinomainen runko. Täyteläinen eturinta. Kauniisti kulmautuneet raajat, erinomainen luusto. Tiiviit
käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Ihana karva. Ihanat liikkeet. Onnea omistajalle erinomaisesta
koirasta.
Kennel Ragdolls KASV1 KP
3:sta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Erittäin tyylikkäitä vahvoja koiria. Selvät sukupuolileimat.
Suupigmenttiin kannattaa kiinnittää huomiota. Erinomaiset liikkeet ja rungot.
Kennel Soo-Soo KASV2
Neljästä eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Hyvin tyylikkäitä koiria. Ryhmää rikkoo yksi vielä
kesken kehityksen oleva yksilö. Suupigmentteihin kannattaa kiinnittää huomiota. Samoin häntiin.
Pyrkimys kasvattaa oikeantyyppisiä bernejä näkyy kasvattajan työssä.

