20170409 Vaasa KV, MUSTONEN KIMMO

FI47527/16 Kultaruskan Dark Shadow PEN1 KP VSP
Tyypiltään oikea ja mittasuhteiltaan hyvä urospentu. Oikea purenta. Lupaava, hyvänmallinen pää.
Kirsupigmentti saa täyttyä. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä selkälinja. Luisu lantio. Hyvä rungon ja
luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut. Hyvä karvanlaatu. Miellyttävä luonne. Hyvä karvan
väritys.
FI44945/16 Maroussia Vivaldi PEN2
Hyvä tyyppinen, hieman matalan vaikutelman antava urospentu. Oikea purenta. Hyvä pää, joka saa
vielä täyttyä. Hieman vaaleat silmät. Hyvät korvat. Selässä pehmeyttä. Vahva runko, jonka tulee
tiivistyä. Hyvä luusto. Hyvä väritys ja karvan laatu. Liikkuu hyvällä askeleella, vielä hieman
löysästi. Miellyttävä luonne.
FI55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof PEN1 KP ROP
Varsin tasapainoisesti rakentunut, oikean tyyppinen narttupentu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta.
Lupaava, malliltaan hyvä pää, joka saa vielä täyttyä. Hyvät silmät, korvat ja ilme. Hyvä ylälinja.
Sopivasti kulmautunut. Hyvä luusto ja runko. Sujuvat liikkeet. Hyvä karvanlaatu ja väritys.
Miellyttävä luonne. Esiintyy kauniisti.
FI31973/15 Goldbear’s Antonio Banderas NUO ERI1 SA SERT
Voimakasrakenteinen tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea nuori uros. Hyvä purenta. Vahva pää,
jossa oikea malli. Hyvät silmät ja korvat. Oikea ilme. Hyvä ylälinja ja häntä. Voimakas runko,
painoa ei saa tulla lisää. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut. Erinomainen karvanlaatu ja väritys.
Liikkuu hyvällä askeleella. Hieman löysä edestä. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
FI34061/15 Goldbear’s Bryan Adams NUO ERI2
Oikeatyyppinen uros, joka voisi olla hieman kookkaampi. Hyvä purenta. Vahva pää, hyvät
mittasuhteet. Hyvät silmät ja korvat. Oikea ylälinja ja hyvä häntä. Riittävästi kulmautunut. Sopiva
rungon ja luuston vahvuus. Erittäin hyvä karvanlaatu. Sujuvat, tehokkaat liikkeet. Miellyttävä
luonne ja esiintyminen.
FI10751/16 Goldbear’s Chevre NUO H
Hyväntyyppinen nuori uros, jolla hyvä koko ja mittasuhteet. Purenta ok. Kuono-osan tulisi olla
täyteläisempi. Hieman vaaleat silmät. Hyvät korvat. Selkälinja saisi olla tiiviimpi. Pitkä lanneosa.
Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyvä rungon ja luuston vahvuus. Häntä nousee liian
korkealle ja kaartuu liikkeessä. Hyvä askelpituus. Hyvä karvan laatu ja väritys. Miellyttävä luonne.
FI47245/15 Ragdolls Jack-Of-All-Trades NUO EH3
Erittäin hyväntyyppinen, turhan pehmeässä kunnossa oleva nuori uros. Hyvä koko ja mittasuhteet.
Oikea purenta. Hieman lyhyt kuono-osa, muuten hyvä pää. Pyöreähköt silmät. Hyvät korvat.
Seistessä hyvä ylälinja. Tulisi olla vakaampi liikkeessä. Riittävästi kulmautunut. Sopiva rungon ja
luuston vahvuus. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta löysästi edestä. Miellyttävä luonne.
FI28002/14 Goldbear’s Yahoo AVO ERI1 SA VASERT
Vahvarakenteinen, tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea uros. Vahva, oikeanmallinen pää. Hyvä
purenta. Miellyttävä ilme. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja ja häntä. Vahva runko, joka voisi
olla tiiviimpi. Voimakas luusto. Sopivasti kulmautunut. Hyvä karvan laatu ja väritys. Miellyttävä
käytös ja esiintyminen.

FI56254/14 Teddypark’s Buster Showman AVO ERI2
Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Hyvä koko. Oikea purenta. Hyvänmallinen
pää. Miellyttävä ilme. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja ja häntä. Sopivasti kulmautunut edestä,
hieman niukasti takaa. Hyvä rungon ja luuston vahvuus. Hyvä karvan laatu ja väritys. Liikkuu
hyvällä askeleella ja tehokkaasti. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
FI42461/14 Kultaruskan Baltic Bear VAL ERI
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea valiouros. Hyvä purenta. Oikeanmallinen pää. Miellyttävä ilme,
hyvät silmät ja korvat. Erittäinhyvä ylälinja. Sopiva runko ja luusto. Riittävästi kulmautunut.
Erittäinhyvä karvan laatu ja väritys. Liikkuu hyvällä askeleella tehokkaasti. Miellyttävä luonne ja
esiintyminen.
FI38109/09 Lipasun Luckyman VAL ERI
Lähes 8-vuotias oikeantyyppinen uros. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvänmallinen pää. Oikea
purenta. Hieman vaaleat silmät. Hyvät korvat. Erittäinhyvä ylälinja ja häntä. Hieman niukasti
kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Hyvä rungon ja luuston vahvuus. Erittäinhyvä karvan laatu.
Liikkuu hyvällä askeleella ja kovin löysästi edestä. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
FI40417/15 Mount Magic’s Xtra Fun VAL ERI2 SA PU2 VARACA
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen valiouros. Erinomainen pää. Hyvä purenta. Miellyttävä
ilme. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen ylälinja ja häntä. Erinomainen luusto ja runko.
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä karvan laatu ja väritys. Kauniissa kunnossa. Tehokkaat
vaivattomat liikkeet. Miellyttävä luonne. Esiintyy kauniisti.
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea, hyvin rakentunut valiouros. Purenta ok. Oikeamallinen pää.
Hyvät silmät ja korvat. Tyypillinen ilme. Erinomainen ylälinja, hyvä häntä. Tasapainoisesti
kulmautunut. Oikea rungon ja luuston vahvuus. Hyvä karvan laatu. Kauniissa kunnossa. Liikkuu
hyvällä askeleella tehokkaasti. Miellyttävä luonne. Esiintyy kauniisti.
FI19319/12 Riccarron Rolls Royce VAL ERI4 SA PU4
Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan erittäinhyvä valiouros. Hyvä purenta. Erittäinhyvä pää.
Miellyttävä ilme. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja ja häntä. Hieman pitkä lanneosa.
Erittäinhyvä rungon ja luuston vahvuus. Hyvin kulmautunut. Oikea karvan laatu, hyvässä kunnossa.
Sujuvat ulottuvat liikkeet. Hieman löysä edestä. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
FI13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI
Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä valiouros. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikea purenta.
Malliltaan hyvä pää. Tyypillinen ilme. Hyvät silmät ja korvat. Oikea ylälinja, hyvä häntä. Riittävästi
kulmautunut. Hyvä rungon ja luuston vahvuus. Hyvä karvan laatu ja kunto. Sujuvat,
yhdensuuntaiset liikkeet. Miellyttävä luonne. Esiintyy hyvin.
FI42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI
2-vuotias tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea valiouros. Oikea purenta. Hyvänmallinen pää, jossa
riittävä vahvuus. Hieman vaaleat silmät. Hyvät korvat. Erittäinhyvä ylälinja ja häntä.
Tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva rungon ja luuston vahvuus. Sujuvat, ulottuvat liikkeet. Hyvä
karvan laatu ja väritys. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
FI38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI3 SA PU3

Tasapainoisesti rakentunut valiouros. Hyvä koko, tyyppi ja mittasuhteet. Purenta ok. Erittäinhyvä
pää. Miellyttävä ilme. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen ylälinja. Sopivasti kulmautunut. Hyvä
rungon ja luuston vahvuus. Erinomainen karvan laatu, kauniissa kunnossa. Ulottuvat, sujuvat liik
FI24256/16 Bernissimo Hermione JUN EH1
Oikeatyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä juniorinarttu, joka saa vielä tiivistyä. Hyvä purenta.
Narttumainen, hyvänmallinen pää. Hyvät silmät ja ilme. Oikein asettuneet korvat. Riittävä kaula.
Hyvä selkä. Hieman luisu lantio. Niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Sopiva rungon ja
luuston vahvuus. Liikkuu riittävällä askeleella. Vielä hieman löysästi edestä. Miellyttävä luonne.
FI41345/16 Dolce Vita Von Romanshof JUN EH2
Erittäin hyvän tyyppinen, hieman ujostellen esiintyvä juniori narttu. Purenta ok. Hyvät pään
mittasuhteet ja malli. Hyvät silmät, korvat ja ilme. Niukasti kulmautunut etuosa. Eturinta saa
täyttyä. Hyvä selkälinja, hieman luisu lantio. Sopiva vahvuus rungossa ja luustossa. Hyvä karvan
laatu. Riittävä askelpituus. Vielä löysä edestä. Hyvä perusluonne.
FI45682/16 Ragdolls Kindly Fighter JUN H
Pienikokoinen juniorinarttu, jolla kuitenkin hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta. Hieman kevyt pää,
jonka tulee täyttyä. Hyvät silmät ja korvat. Tyypillinen ilme. Vielä hieman takakorkea. Kevyt
luusto. Eturinnan tulee vahvistua. Ranteissa pehmeyttä. Niukasti kulmautunut. Sopiva runko. Hyvä
karvan laatu ja väritys. Liikkeiden tulee tasaantua. Hyvin löysä edestä liikkeessä. Miellyttävä
luonne.
FI24201/16 Tulipános Berni Unique Creation JUN EH3
Hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäinhyvän tyyppinen. Oikea purenta. Hyvänmallinen pää. Hyvät
silmät ja korvat. Miellyttävä ilme. Hyvä ylälinja ja häntä. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi
takaa. Hyvä rungon ja luuston vahvuus. Hyvä karvan laatu. Asettuessaan liikkuu hyvin, mutta
peitsaa kovin helposti. Miellyttävä luonne.
FI53632/15 Funatic Fun For Your Life NUO ERI2
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea nuori narttu. Narttumainen oikeanmallinen pää. Hieman vaaleat
silmät. Hyvät korvat. Erittäinhyvä ylälinja ja häntä. Sopivasti kulmautunut. Riittävä luusto, hyvä
runko. Hyvä karvan laatu ja väritys. Sujuvat yhdensuuntaiset liikkeet. Miellyttävä luonne.
FI10752/16 Goldbear’s Cabarnet NUO ERI1 SA VASERT
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea nuori narttu, joka voisi olla hieman kookkaampi. Hyvä purenta.
Erittäinhyvä pään malli. Miellyttävä ilme. Hyvät silmät ja korvat. Erittäinhyvä ylälinja ja häntä.
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto ja runko. Erittäinhyvä karvan laatu ja väritys. Tehokkaat
ulottuvat liikkeet. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
FI41567/15 Golden Lightstar’s Amazing NUO EH3
Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu. Oikea purenta. Hieman kevyt pää, joka
saa täyttyä. Hyvät silmät ja korvat. Ilme voisi olla lempeämpi. Hyvä selkälinja. Hieman luisu lantio.
Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hieman kevyt luusto, sopiva runko. Liikkuu hyvällä
askeleella, mutta hieman löysästi edestä. Hyvä karvan laatu. Miellyttävä luonne.
FI44353/12 Fridkullas Ädla Älskling AVO H
Pienikokoinen, matalan vaikutelman antava narttu. Hyvän tyyppinen. Oikea purenta. Hieman kevyt
pää. Hieman vaaleat silmät. Korvat voisivat asettua paremmin. Vaalentunut kirsupigmentti. Hyvä
selkälinja, hieman luisu lantio. Kevyt luusto. Sopiva runko. Riittävä askelpituus, mutta varsin löysä
edestä. Turhan kihartuva karva. Hyvä luonne.

AKCWS48660501 Hickory’s Daddy’s Girl AVO ERI1 SA PN4 SERT FI MVA VARACA
2-v. tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea narttu. Hyvä purenta. Narttumainen hyvänmallinen pää.
Hyvät silmät ja korvat. Miellyttävä ilme. Hyvä ylälinja ja häntä. Tasapainoisesti kulmautunut.
Riittävä luusto. Hyvä runko. Hyvä karvan laatu. Liikkuu hyvällä askeleella sujuvasti. Miellyttävä
luonne ja esiintyminen.
FI51426/12 Ragdolls Glamour Girl VAL ERI2 SA
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen valionarttu. Oikea purenta. Erittäinhyvä pää. Miellyttävä
ilme. Hyvät silmät ja korvat. Erittäinhyvä ylälinja. Riittävästi kulmautunut. Sopiva rungon ja
luuston vahvuus. Erittäinhyvä karvan laatu ja väritys. Sujuvat tehokkaat liikkeet. Miellyttävä luonne
ja esiintyminen.
FI42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Tasapainoisesti rakentunut ja tyypiltään ja mittasuhteiltaan kerrassaan erinomainen narttu. Oikea
purenta. Kaunis pää, miellyttävä ilme. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen ylälinja. Hyvä häntä.
Sopivasti kulmautunut. Hyvä rungon ja luuston vahvuus. Erinomainen karvan laatu, hienossa
kunnossa. Ulottuvat, tehokkaat liikkeet. Erinomainen luonne. Esiintyy kauniisti.
FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VET ERI1 SA PN2 VET ROP
11,5-v. upeassa kunnossa oleva veteraanitar. Kokonaisuutena edelleen esimerkkinä nuoremmilleen.
Erinomainen raaja- ja runkorakenne. Hyvä pää ja miellyttävä ilme. Hyvä karva, kauniissa kunnossa.
Sujuvat tehokkaat liikkeet edelleen. Kaunis kokonaisuus.
FI26671/09 Vinkizz Original VET ERI2 SA PN3
8-v. hyvässä kunnossa oleva veteraaninarttu. Hyvä purenta. Erittäinhyvä pää. Miellyttävä ilme.
Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen ylälinja. Hyvä rungon ja luuston vahvuus. Tasapainoisesti
kulmautunut. Hyvä karvan laatu, kauniissa kunnossa. Tehokkaat liikkeet. Miellyttävä luonne ja
esiintyminen.
Kennel Goldbear’s KASV1 KP ROP-KASV
(Antonio Banderas, Bryan Adams, Yahoo, Cabernet)
Neljästä eri yhdistelmästä muodostunut laadukas kasvattajaluokka. Kaikilla ryhmän koirilla
erinomainen tyyppi ja mittasuhteet sekä tasapainoiset rakenteet ja luonteet. Parhaimmat onnittelut
kasvattajatyöstä.

