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FI52888/16 Riccarron Tino Saurus JUN ERI1 SA PU2 SERT
Erinomaista tyyppiä oleva nuori uros. Nuoresta iästä huolimatta valmis. Erinomaiset mittasuhteet.
Kokoon sopiva luusto. Kauniin kevyesti kaartuva kallo, liioittelematon otsapenger. Riittävän
vankka kuono. Hyvä eturinta ja molemmat kulmaukset. Liikkuu hyvin.

FI27235/16 Vuorenpeikon Pramia JUN ERI2
Tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, jolla sopiva rungon pituus ja keskivahva luusto. Hyvä pään
profiili. Hieman vaaleat silmät. Sopiva otsapenger. Riittävän tiiviit huulet. Hyvin kulmautunut
edestä, riittävästi takaa. Saa vielä kovasti tiivistyä.

FI43311/15 Bicculammukan Goldenboy NUO EH4
Tilava runkoinen nuori uros jolla hyvä luusto. Hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa. Silmät voisivat
olla tummemmat. Hyvä kaula ja eturinta. Riittävästi kulmautunut takaa, kinner voisi olla vankempi.
Hyvät etuliikkeet, kevyt taka-askel. Melko lyhyt korkealla kannettu häntä. Kaunis väritys.

FI11917/16 Cheerful Black Daddy Cool NUO ERI2
Hyvä, tilavarunkoinen nuori uros, jolla riittävä raajakorkeus. Hyvä linjainen pää, kaunis pään
profiili. Silmät voisi olla tummemmat. Riittävän pitkä kaula. Hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset
edestä, voimakas polvikulma. Runsas, hieman laineikas karvapeite. Kaunis väritys. Liikkuu hyvin.

FI11913/16 Cheerful Black Don´t Worry Be Happy NUO ERI1
Tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, jolla keskivahva luusto. Riittävä rungon pituus. Toivoisin
muuten hyvään päähän vankemman kuono-osan ja tummemman huulipigmentin. Tasapainoisesti
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeessä korkea häntä. Vaivattomat liikkeet.

FI38996/16 Flyer Rojaus Bernas NUO EH
Mittasuhteiltaan varsin hyvä nuori uros, joka saisi esiintyä varmemmin. Erinomainen raajaluusto.
Rungon tilavuus vielä kesken kehityksen. Urosmainen pää jossa hieman kevyt kuono-osa.
Alaluomet turhan löysät. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Kaunis väritys. Vaivattomat
liikkeet.

FI47246/15 Ragdolls Jack Jester NUO ERI3
Vankka luustoinen, tilava runkoinen nuori uros joka esiintyy laiskasti kuumassa ilmassa. Hyvä
ylälinja. Lanne osa voisi olla lyhyempi. Keveä kallo, melko voimakas otsapenger ja vankka kuono.
Hyvät kulmaukset edestä, avoimemmin takaa. Kantaa hyvin häntänsä.

FI47245/15 Ragdolls Jack-Of-All-Trades NUO EH
Melko tilava runkoinen nuori uros. Mittasuhteet lähellä neliötä. Hyvä raajaluusto, voimakas pää
jossa hyvin korostunut otsapenger. Riittävän vankka kuono-osa. Hieman lyhyt kaula. Hyvä eturinta,
avoimet takakulmaukset, tehokkaat liikkeet. Kantaa häntäänsä korkealla.

FI20489/15 Ragdolls Incredible AVO ERI1
Vielä nuorehko, luustoltaan keskivahva uros, jolla kaunis ylälinja. Kevyesti kaartuva kallo. Kuono-
osa voisi olla vankempi. Hyvä pigmentti, silmät ja korvat. Erinomainen eturinta. Tasapainoisesti
kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva rungon tilavuus. Lyhyehkö karva. Hyvä väritys.

FI44880/13 Tuiskutien Cissus Morse AVO EH2



Mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla keskivahva raajaluusto. Hyvät pään linjat ja ilme. Turhan lyhyt
kaula. Hyvin kulmautunut edestä. Riittävä eturinta. Sopiva rinnan syvyys. Hieman litteä kapea reisi
ja avoimet takakulmaukset. Liikkeet tänään löysät, etuliikkeet kauhovat. Kaunis väri.

FI43505/13 Vuorenpeikon Hubert AVO H
Erittäin tilava runkoinen, turhan matalaraajainen uros. Hyvät pään linjat. Silmät voisivat olla
tummemmat. Voimakas eturinta. Ylälinja saisi olla tiiviimpi liikkeessä. Kääntää polvia ulospäin
seistessä ja liikkeessä. Hyvä karvapeite ja väritys.

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Tyypiltään erinomainen uros, jolla hyvin kauniit rungon ääriviivat ja vahva raajaluusto. Kauniisti
kaartuva kallo, sopiva otsapenger. Riittävän vankka kuono. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Hyvin kaunis väritys.

FI19319/12 Riccarron Rolls Royce VAL ERI2 SA PU3 VARACA
Erinomaista tyyppiä oleva tilava runkoinen uros, jolla voisi olla hieman lisää raaja korkeutta.
Sopiva rungon pituus. Erinomainen raajaluusto. Vankka hyvä linjainen pää. Vahva kaula. Voimakas
eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tehokkaat ja sujuvat liikkeet.

FI25701/12 Vuorenpeikon Frapin VAL EH3
Erittäin tilavarunkoinen kookas uros, jolla keskivahva raajaluusto. Voimakas pää. Hyvä profiili.
Alaluomet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta. Voimakkaasti kulmautunut
takaa. Hyvät käpälät ja häntä liikkuu hyvin edestä. Takaliikkeeissä raajat rungon alla. Kaunis
väritys.

FI31952/16 Eoszline Lisbeth JUN ERI2 SA PN4
Hieman kevyt luustoinen junnu, jolla sopiva rungon pituus. Hyvät pään linjat ja ilme. Hyvin
kulmautunut edestä. Melko avoimet takakulmaukset. Hyvä kaula, tiivis selkä. Yhdensuuntaiset
liikkeet, takaliikkeet kaipaavat tehoa. Hyvä väritys.

FI50367/16 Funatic Clamous For Glamour JUN EH3
10 kk, hieman kevyt luustoinen junnu, jolla vielä melko kevyt kapea linjainen pää. Hyvä
otsapenger. Etuasentoinen lapa, eturinta saa kehittyä. Riittävät takakulmaukset. Liikkeessä etu
matala. Kantaa hyvin häntäänsä. Hyvä väritys.

FI45682/16 Ragdolls Kindly Fighter JUN EH4
Tilavarunkoinen juniori, jolla sopiva rungon pituus. Hyvät pään linjat. Hyvät silmät ja korvat.
Etuosa vielä kovin löysä. Hyvä rinnan syvyys. Polvi- ja kinnerkulmat saisivat olla voimakkaammat.
Hyvä ylälinja liikkeessä. Etuliike … kauhova.

FI52889/16 Riccarron Testarossa JUN ERI1 SA PN3 VASERT
Viehättävä junnu, jolla hyvät mittasuhteet ja luusto. Hyvä pää ja ilme. Riittävä otsapenger. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Eturinta saa vielä kehittyä. Erinomaiset sujuvat liikkeet. Kauniit
rungon ääriviivat.

FI42534/16 White Galanthus Michelle JUN H
Vielä kovin kapea ja litteärintainen junnu, jolla kevyt luusto ja tekee vielä ilmavan
yleisvaikutelman. Kapea pää, sopiva otsapenger. Kuono-osa saisi olla vankempi. Hyvät tiiviit
huulet. Hyvät silmät ja korvat. Etuasentoinen lapa. Avoimet takakulmaukset. Kaunis väritys.
Sidotut liikkeet. Vielä hieman vaatimaton karvapeite.

FI43315/15 Bicculammukan Girlygirl NUO ERI1 SA PN2 SERT VARACA



Tyypiltään erinomainen nuori narttu. Kokoon sopiva raajaluusto. Hyvä eturinta. Hyvä rungon
tilavuus. Hyvä kallon muoto. Riittävän vankka kuono. Vähän pyöreät silmät. Tasapainoisesti
kulmautunut edestä ja takaa. Tehokkaat vaivattomat liikkeet.

FI25897/16 Terra De Bern Una Laguna NUO EH2
Reipas nuori narttu. Sopiva rungon pituus. Keskivahva raajaluusto ja tilava runko. Erittäin hyvä
pään linja. Hyvä ilme. Huulipigmentti voisi olla voimakkaampi. Leveä eturinta ja vielä kovin löysät
kyynärpäät. Jyrkkä lantio. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvä karvapeite ja väritys.
Löysä etuaskel ja ahdas taka-askel.

FI50549/12 Eoszline Samantha AVO ERI2
Tyypiltään erinomainen tilavarunkoinen narttu, jolla kauniit ääriviivat. Hyvä raajaluusto.
Erinomaiset pään linjat. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Tasapainoisesti kulmautunut,
vaivattomat liikkeet, joissa ylälinja saisi olla tiiviimpi. Hieman korkea häntä. Kaunis väritys.

FI43594/14 Riccarron Santa Fe AVO ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Hyvin kaunis narttu. Erinomaiset mittasuhteet ja rungon tilavuus. Hvyälinjainen kaunisilmeinen
pää. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen eturinta. Kauniit tiiviit käpälät. Hyvä
häntä. Liikkuu hyvin.

FI29429/15 Tza Tza Tzasmine AVO ERI3
Erinomaista tyyppiä oleva keskivahva narttu, jolla tiivis ylälinja. Vankka pää jossa turhan
korostunut otsapenger. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä häntä. Erittäin hyvät
sivuliikkeet. Takaliikkeet kauhovat. Hyvä väritys.

FI51426/12 Ragdolls Glamour Girl VAL ERI1
Keskivahva tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvä rungon pituus. Muutoin hyvän mallisessa
päässä turhan korostunut otsapenger. Erinomainen rungon tilavuus ja rinnan syvyys. Hyvin
kulmautunut edestä ja avoimemmin takaa. Selkä saisi olla tiiviimpi. Vaivattomat liikkeet.

Kennel Ragdolls KASV2
(Jack Jester, Jack-Of-All-Trades, Incredible, Glamour Girl)
Tyypiltään tasapainoinen ryhmä. Vahvat päät ja useimmilla hyvät ilmeet. Hyvin selkeät
sukupuolileimat. Kaikilla hyvät raajaluustot ja kauniit väritykset. Liikkeet eivät kaikilla aivan
parhaat tänään.

Kennel Riccarron KASV1 KP
(Tino Saurus, Rico Enrico, Rolls Royce, Santa Fe)
Tyypiltään erinomaisen tasainen ryhmä, jossa hyvin korkeatasoiset koirat. Hienot päät ja ilmeet.
Selvät sukupuolileimat ja hienot mittasuhteet. Hyvin liikkuvia, rakenteeltaan erinomaisia koiria.
Onnittelut kasvattajalle.


