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FI46004/12 Bernirannan Abraham AVO EH3
Riiittävän kokoinen hyvä luustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään muoto. Purennan
tulisi olla selvemmin leikkaava. Hyvä runko, niukahkot kulmaukset edessä ja takana. Turhan korkea
asentoinen häntä. Avoin pörröinen karva. Hyvä sivuliike, edestä hieman leveä. Kaunis väritys.
Miellyttävä luonne.

FI52666/13 Bernirannan Brutus AVO H
Erinomaisen kokoinen vahva luustoinen maskuliininen uros. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja
ilme. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Ulkokierteiset käpälät. Erinomainen runko, mutta
hieman takakorkea. Seistessä ja liikkeessä puutteellinen ?  Ahdas takaa. Korkea asentoinen häntä.
Turhan jäykkä ahdas takaliike. Hyvä karva. Miellyttävä käytös.

FI26039/15 Monte Perosan Fridolf AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP
Erinomainen koko ja tyyppi, vahva maskuliininen uros, varsin hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme.
Hyvät kulmaukset ja hyvä runko. Oikea asentoinen häntä. Kaunis karva ja väritys. Hyvät sivu- ja
takaliikkeet, edessä hieman löysyyttä. Luonne hyvä. Eturinta voisi olla täyttyneempi.

FI44882/13 Tuiskutien Cissus Poirot AVO ERI2 SA PU2 VASERT
Riittävän kokoinen, kaunis linjainen maskuliininen uros. Kaunis pää ja ilme. Riittävät
etukulmaukset, erinomainen takaosa. Hyvä runko, häntä ok. Liikkuu yhden suuntaisesti, askel voisi
olla pidempi. Erinomainen luonne.

FI50862/16 Bluebern A Hope In My Heart JUN H
Kaunis linjainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt feminiininen narttu. Vielä hieman kapea pää.
Purennan tulisi olla ehdottomasti selvemmin leikkaava, tällä hetkellä vain yksi yläetuhammas
peittää alahampaat. Hieman niukat etukulmaukset, hyvät takana. Ikäisekseen hyvä runko. Häntä ok.
Hyvä sivuliike. Hieman ahdas takaa. Kaunis väri. Lupaava karva. Erinomainen luonne.

FI51425/12 Ragdolls Goldilocks AVO EVA
Aivan liian lihava sopivan kokoinen hyväluustoinen narttu, joka ei ota yhtään ravi askelta vaan
peitsaa. Hyvä pää ja ilme. Lyhyehkö kaula. Niukasti kulmautunut edestä, hyvät taka raajat. Hyvä
sivu- ja ylälinja. Karva voisi olla paremmassa kunnossa. Hyvä väritys ja hyvä luonne.

FI55561/14 Tuwa Dervisha AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP
Vahva sopivan kokoinen kaunis linjainen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme.
Vahva runko, joskin tänään turhan tukeva. Hyvät raajat. Oikea asentoinen häntä. Erinomainen
karvan laatu. Kaunis häntä. Hyvä sivuliike. Voisi takaa ja edestä yhdensuun. Pieni kiinteytys olisi
eduksi.


