20160604 Kuhmo R Al-Bachy Anita
FI40125/15 Sat Tao Santokh NUO ERI1 SA PU3 SERT
Keskikokoinen, tanakka, oikeat mittasuhteet omaava nuorukainen. Hyvänmuotoinen pää. Hyvä
purenta. Vahva kallo ja kuono-osa. Keskiruskeat silmät. Hyvä pigmentti. Riittävä kaula. Tasainen
selkä. Tilava runko. Lupaava eturinta. Vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Kauniit käpälät.
Hyvä häntä. Liikkuu hieman leveästi edestä, mutta yhdensuuntaisin liikkein ja sopivalla
askelmitalla. Hyvä karva ja väri.
FI19648/10 Berndream´s Copy of My Fun-Dad AVO EH3
6-vuotias, hyvänkokoinen, oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvä purenta. Hyvät silmät.
Aavistuksen suuret korvat. Kallo-osa voisi olla voimakkaampi. Riittävä kaula. Hieman pehmeyttä
selässä. Hyvä runko. Eturinnan tulisi olla täyteläisempi ja rintakehän pidempi. Keskivahva luusto.
Hyvät käpälät. Lavan tulisi olla viistompi, ja polvikulman parempi. Lyhyt häntä. Erinom. karva ja
väritys. Liikkuu riittävällä takatyönnöllä. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi.
FI46004/12 Bernirannan Abraham AVO H
3 v 8 kk. Keskikokoinen, kevyehkön vaikutelman antava, aavistuksen matalaraajainen uros.
Alahampaat osittaisessa alapurennassa. Hyvät korvat ja silmät. Kallo-osan tulisi olla
voimakkaampi. Riittävä kaula. Tasainen selkä. Eturinnan tulisi olla huomattavasti täyteläisempi ja
rintakehän alaosastaan tukea paremmin kyynärpäitä. Keskivahva luusto. Hyvät käpälät. Pysty
olkavarsi. Lavan tulisi olla viistompi. Riittävät takakulmaukset. Kapea reisi. Liikkuu löysästi edestä.
Ok takaa. Hyvä karvanlaatu. Tänään ei parhaassa turkkikunnossa.
FI52666/13 Bernirannan Brutus AVO EH4
3 v. Hyvänkokoinen, vahva uros. Oikeat mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Hyvä purenta. Tummat
silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Hyvä runko. Riittävä rintakehä. Suora olkavarsi.
Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä hännän pituus. Liikkuu valitettavasti ahtaasti takaa. Etuliikkeiden
tulisi olla vakaammat. Hyvä karva ja väri.
FI11371/10 Douglas From Balihara Ranch AVO ERI1
7 v. Hyvänkokoinen vahva uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvänmuotoinen uroksen pää. Hyvä
purenta, kallo ja kuono-osa. Tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula. Aavistus pehmeyttä selässä.
Tilava runko ja hyvä eturinta. Oikein kulmautunut edestä. Polvikulma saisi olla voimakkaampi ja
kinner matalampi. Hieman luisu lantio. Hyvä häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja sopivalla
askelmitalla. Hieman löysyyttä välikämmeneissä. Hyvä karva ja väri.
FI51420/12 Ragdolls Gentlegiant AVO ERI2
Hyvänkokoinen, oikeat mittasuhteet omaava uros, jolla hyvänmuotoinen uroksen pää. Hyvä kallo ja
kuono-osa. Keskiruskeat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkä. Erinom. eturinta. Kylkiluut
voisivat olla hieman kaarevammat. Sopivasti kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. Korkea
hännänkiinnitys, mutta kantaa liikeessä oikein. Liikkuu hyvällä askelmitalla ja yhdensuuntaisesti.
Hyvä karva ja väri.
FI51423/12 Ragdolls Gorgeous AVO H
4 v, keskikokoinen, tänään hieman pulskassa kunnossa esitetty uros. Hyvänmuotoinen pää. Hyvät
silmät ja korvat. Kuono-osan tulisi olla täyteläisempi. Hyvä purenta. Lyhyt kaula. Tasainen selkä.
Riittävä eturinta. Pysty lapa ja suora olkavarsi. Luisu lantio. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä häntä.
Hyvä karva ja väri. Liikkuu tänään kovin laiskasti. Askelmitan tulisi olla pidempi. Koiran tulisi olla
paremmassa kunnossa ja tiiviimmässä lihaskunnossa.
FI44882/13 Tuiskutien Cissus Poirot AVO EH
2,5 v. keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvänmuotoinen pää. Hyvä purenta. Hyvä
kuono-osa. Kallo voisi olla voimakkaampi. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Tasainen selkä.
Lyhyehkö rintakehä. Eturinnan tulee täyttyä. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Korkea
hännän kiinnitys ja kantaa myös korkealla liikkeessä. Keskivahva luusto. Hyvät käpälät.
Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi ja etuaskeleen ulottuvampi. Hyvä karva ja väri.
FIN50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI1 SA PU1 VSP

Lähes 8-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty uros. Oikeat mittasuhteet ja vahvuus.
Hyvänmuotoinen pää. Ilmettä häiritsee näkyvät sidekalvot. Hyvät korvat. Kaunis kaula. Tasainen,
tiivis selkä. Erinom. runko. Riittävä eturinta. Vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät
käpälät. Hieman lyhyt häntä. Tehokkaat liikkeet. Erinom. karva ja väri.
FI53751/11 Goldbear´s Wallander VAL ERI2 SA PU2
Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava iloinen uros, jolla hyvänmuotoinen pää. Hyvä purenta,
silmät, korvat, kaula. Tiivis, tasainen selkä. Hyvä runko ja eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut.
Keskivahva luusto. Aavistus löysyyttä välikämmenissä. Korkea hännän kiinnitys, mutta kantaa
liikkeessä oikein. Sopivasti kulmautunut. Liikkuu hieman löysästi edestä. Hyvä askelmitta. Hyvä
karva ja väritys.
FI43880/15 Blue Awey´s Afterglow Afrodite JUN EH3
10 kk. Hyvänkokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, jonka pää vielä pieni runkoon nähden.
Hyvä purenta, tummat silmät, hyvät korvat. Vielä hieman kapealinjainen pää. Lyhyt kaula.
Tasainen, tiivis selkä. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Suora olkavarsi. Liikkuu
erinomaisella takatyönnöllä. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. Kaunis karva. Hyvät värimerkit.
FI20289/15 Goldbern´s Evia Afrodite JUN H
1 v 4 kk tänään hieman pulskassa kunnossa esitetty juniori. Hyvänmuotoinen pää. Hyvä purenta.
Keskiruskeat silmät. Suurehkot korvat. Hyvä kaula. Pehmeyttä selässä. Lupaava eturinta. Turhan
kevyt luusto. Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu tänään kovin tehottomasti ja löysästi edestä.
Karva vaihtumassa. Luisu lantio. Polvikulma voisi olla voimakkaampi. Hieman korkea kinner.
FI20352/15 Soo-Soo Generous Arwen JUN ERI1 SA PN3
15 kk. Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava keskivahva narttu. Hyvänmuotoinen pää.
Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat ja purenta. Erinom. kaula. Tasainen, tiivis selkä. Hyvä runko,
lupaava eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Keskivahva luusto. Hyvät käpälät. Tehokkaat
liikkeet. Erinom. karva ja väri.
FI29426/15 Tza Tza Tzamel JUN ERI2 SA PN4
13 kk. Hyvänkokoinen, keskivoimakas, oikeat mittasuhteet omaava narttu, jolla erinom.
sukupuolileima. Hyvänmuotoinen pää. Hyvät silmät ja korvat sekä purenta. Kaunis kaula. Tasainen,
tiivis selkä. Riittävä runko, lupaava eturinta. Pysty olkavarsi. Hyvät käpälät. Takaa sopivasti
kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä takatyönnöllä. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. Hyvä
karva ja väritys.
FI50588/14 Chic Choix Dominica Von Zwiss NUO ERI4
1 v 8 kk. Keskikokoinen oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta, silmät ja käpälät. Vielä
kauttaaltaan kapealinjainen pää. Erinomainen kaula. Tiivis, tasainen selkä. Hyvä runko ja
rintakehän pituus. Eturinnan tulee täyttyä. Kevyehkä luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Tiiviit
käpälät. Liikkuu erinom. askelmitalla. Hyvä häntä, jota voisi käyttää paremmin liikkeessä, tänään
hieman eloton. Hyvä karva ja väri.
FI40843/14 Joypaws Hot Hilary NUO ERI3
Lähes 2-vuotias, vahva narttu, jolla erinom. sukupuolileima. Aavistuksen matalaraajainen. Erinom.
pää ja ilme. Hyvä purenta ja korvat. Kaunis kaula. Tasainen selkä. Tilava runko. Erinom. eturinta.
Vahva luusto. Tasapinoisesti kulmautunut. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Erinom. karva, hyvät
värimerkit. Tehokas liikkuja.
FI50318/14 Notchill´s Dior Black Paradise NUO EH
21 kk, hyvänkokoinen, oikeat mittasuhteet omaava vallaton narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat.
Vielä kapealinjainen pää. Kallon tulee voimistua. Sopiva kaula. Tasainen selkä. Riittävä runko.
Eturinnan tulee täyttyä. Lapa voisi olla viistompi, samoin olkavarsi. Korkea kinner. Riittävä luusto.
Hyvä häntä. Karva vaihtumassa. Hyvä väri. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. Tarvitsee aikaa.
FI40112/15 Tarika Sona NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP
Lähes 2-vuotias tanakka, vahva, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Erinom. nartun pää
oikeine ilmeineen. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Kaunis kaula. Tiivis selkä. Tilava runko.
Täyteläinen eturinta. Sopiva luusto. Oikein kulmautunut. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Hyvät
käpälät. Tehokkaat liikkeet. Hyvä karva ja väri. Sveitsin risti rinnassa.

FI55561/14 Tuwa Dervisha NUO ERI2
Lähes 2-vuotias hyvänkokoinen, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Erinom pää. Hyvä purenta,
silmät ja korvat. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Hyvä runko. Hieman pitkä lanne. Eturinnan tulee
täyttyä. Korkea hännän kiinnitys, mutta kantaa liikkeessä oikein. Sopiva luusto ja kulmaukset.
Hieman löysät käpälät. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Hyvä karva ja värimerkit.
FI17236/14 Goldbern´s Dior Princess Edith AVO EH3
Kookas, oikean sukupuolileiman omaava narttu, joka tänään hieman pulskassa kunnossa. Oikeat
mittasuhteet. Hyvä purenta. Kauttaaltaan hieman kapealinjainen pää. Hyvät silmät, suurehkot
korvat. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Sopiva eturinta. Pysty olkavarsi, muuten oikein kulmautunut.
Luusto voisi olla vahvempi kokoon nähden. Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu löysästi edestä.
Hyvät värimerkit. Hieman kuiva karvanlaatu. Voisi liikkua pidemmällä askelmitalla.
FI51426/12 Ragdolls Glamour Girl AVO ERI1 SA PN2 VASERT
3,5 vuotias, ihastuttava rotunsa edustaja. Erinom. mittasuhteet. Tanakka narttu, jolla kaikki
kohdallaan. Hyvänmuotoinen pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula, tiivis selkä. Tilava
runko. Täyteläinen eturinta. Vahvaluustoiset, oikein kulmautuneet raajat. Tiiviit käpälät. Tehokkaat,
sujuvat liikkeet. Erinom väri ja hyvä karva,
FI51425/12 Ragdolls Goldilocks AVO H
3,5 vuotias, kookas, keskivahva narttu, joka esitetään tänään pulskassa ja löysässä kunnossa.
Pitkärunkoinen ja hieman matalaraajainen. Hyvänmuotoinen pää. Hyvä purenta. Vaaleat silmät.
Hyvät korvat. Riittävä kaula. Pehmeyttä selässä. Eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Lyhyt, pysty
olkavarsi. Luustoa voisi olla kokoon nähden enemmän. Hyvät käpälät. Liikkuu kovin tehottomasti.
Hyvät värimerkit, mutta karva vaihtumassa.
FI17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq VAL ERI1
5,6 vuotias, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvänmuotoinen pää. Hyvä purenta. Tummat joskin
hieman pyöreät silmät. Suupigmentti voisi olla parempi. Isohkot korvat. Hyvä kaula. Tiivis selkä.
Tilava runko. Hyvä eturinta. Turhan kevyt luusto kokonaisuuteen nähden. Tasapainoisesti
kulmautunut. Hyvät käpälät ja häntä. Liikkuu löysästi edestä. Muuten ok. Hyvä karva.

