20180407 Kajaani R, HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA
FI42399/17 Alpweiden Forever Full Jackpot PEN1 PEN-ROP KP
Normaalisti kehittynyt, vankka, pienehkö narttu. Hieman matalajalkainen. Hieman korkea
otsapenger, tummat silmät ja hyvä ilme. Hyvä selkä?, rintakehässä jo hyvä syvyys ja tilavuus.
Painuneet ranteet. Takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Takaraajoissa kannukset.
Liikkuessa kyynärpäät hieman löysät. Päässä punaruskeat merkit hieman suttuiset, muualla kirkkaat
ja selkeät. Rinnassa hieno valkoinen risti?. Selässä karva kihartuu. Saisi kasvaa vielä hieman lisää
korkeutta.
FI11208/18 Baron De Russian JUN ERI2
Hyvä koko. Normaalisti kehittynyt, hyvät mittasuhteet. Kuono voisi olla täyteläisempi ja silmät
tummemmat. Hyvät korvat. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Sopiva luuston vahvuus. Kiinteä
suora selkä. Ranteet saisivat olla joustavammat. Leveä reisi, hieman lyhyt sääriluu. Selvät
värimerkit. Paksu, tuuhea karvapeite, joka on hieman laineikas. Reipas käytös.
FI36961/17 Mama´n-Magic Bofur JUN ERI1
Hyvä koko. Vankka luusto. Hyvin kehittynyt. Hieman pitkä kuono ja jyrkkä otsapenger.
Keskiruskeat silmät. Rintakehässä jo hyvä syvyys ja tilavuus. Selkä saa vielä kiinteytyä. Vahva
takaosa ja hyvät kulmaukset. Takaraajoissa kannukset. Osittain vielä pentukarvaa ja karva kihartuu
selässä. Selvät, puhtaat värimerkit. Etukäpälissä saisi olla enemmän valkoista. Vilkas ja iloinen
käytös. Liikkuu hyvin.
EST-04291/16 Kaimon Gerheil Duncan NUO H
Ei kovin suuri, mutta tarpeeksi vankka kokoon nähden. Voimakas uroksen pää. Pyöreä kallo.
Täyteläinen kuono-osa. Toinen alaluomi kovin avonainen. Vaalean ruskeat silmät. Karva kovin
voimakkaasti kihartuvaa. Värimerkit selvät. Niukat raajojen kulmaukset. Käytös on kovin
tottumatonta, ujostelee käsittelyä. Hännän kärki kääntyy voimakkaasti ylöspäin.
FI10011/17 Tulipànos Berni Winnetou NUO EH1
Hyvä koko. Hieman pitkä runko. Kevyt luusto suhteessa kokoon. Pää pieni ja narttumainen. Matala
otsapenger. Pienet ja vinot silmät tekevät hieman ? ilmeen. Lyhyt kaula. Hyvä rintakehän syvyys ja
tilavuus, mutta rintalasta? on lyhyt. Hyvin täyttynyt eturinta. Kiinteä, suora selkä. Voimakkaasti
kulmautuneet takaraajat. Karva on hieman pörröistä ja selässä kihartuvaa. ? liike kiertyvä. Selvät,
puhtaat värimerkit.
FI26472/14 Bernbear´s Amadeus AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP
Suuri, komea uros. Hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää. Tummat silmät. Kaunis ylälinja. Hyvä ja
tilaa rintakehä. Hieman pulleassa kunnossa. Vankka luusto. Harovat etuliikkeet. Niukat
takakulmaukset, mutta liikkuu kuitenkin tehokkaasti. Takaraajoissa kannukset. Kaunis, ? karva ja
selvät värimerkit.
FI46004/12 Bernirannan Abraham AVO H
Pieni, matalajalkainen, hieman kevytluinen uros. Karva on pörröistä ja kihartuvaa ja paikoin
takussa. Häntä nousee aivan pystyyn liikkeessä. Niukat raajojen kulmaukset. Hyvä pään profiili.
Tummat silmät. Yhdensuuntaiset liikkeet. Takaraajoissa kannukset. Selvät värimerkit. Varma
iloinen käytös. ? etuhammasrivi.
FI52666/13 Bernirannan Brutus AVO EH
Hyvä koko, mutta kevyt luusto suhteessa kokoon. Pää kuitenkin voimakas ja urosmainen. Avonaiset
alaluomet tekevät surullisen ilmeen, toinen on myös vahingoittunut. Rintakehässä hyvä tilavuus.
Pysty olkavarsi. Niukasti kulmautuneet takaraajat ja käpälät kääntyvät ulos. Selvät värimerkit.
Karva saisi olla tiheämpää. Selkä painuu hieman ja koira on ? takakorkea. Varma rauhallinen
käytös.
FI43311/15 Bicculammukan Goldenboy AVO EH
Hyvä koko. Pitkä ja hoikka runko. Myös pää on pitkä ja kapea. Kiinteä, suora selkä. Rintakehän
tulisi olla tilavampi. Pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Yhdensuuntaiset liikkeet. Häntä nousee
pystyyn liikkeessä. Selvät värimerkit. Karva on pörröistä ja kihartuvaa. Riippuvat huulet. Reipas
miellyttävä käytös.

FI26039/15 Monte Perosan Fridolf AVO EH
Hieman pitkärunkoinen ja kevytluinen uros. Pitkähkö kuono. Tummat silmät. Kiinteä suora selkä.
Rintakehä alaosastaan kovin kapea. Pitkä lanneosa. Leveä reisi ja hyvät takakulmaukset.
Takaraajoissa kannukset. Hieman leveät etuliikkeet. Selvät värimerkit. Karva on pehmeää ja
kiillotonta.
FI45095/15 Pepperita´s Happy Roar Of A Lion AVO ERI2 SA VASERT
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vankka luusto. Voimakas uroksen pää. Tummat silmät. Melko isot
korvat. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä ylälinja. Kiinteä selkä. Hyvä rintakehän syvyys ja
tilavuus. Liikkuessa toinen etukäpälä kääntyy sisään. Hieman lyhyt sääriluu. Takaraajoissa
kannukset. Selvät värimerkit. ? rinnassa punaruskeat merkit hieman pienet. Vain vähän laineikas
karva.
FI20489/15 Ragdolls Incredible AVO EH4
Hyvä koko, mutta hieman kevyt luusto suhteessa kokoon. Pitkähkö kuono ja kapea kallo. Pitkä
loiva otsapenger. Tummat silmät. Kiinteä, suora selkä. Liikkuessa kääntää toista etukäpälää
voimakkaasti sisään. Hieman lyhyt sääriluu. Riittävästi kulmautuneet takaraajat, joissa kannukset.
Vain hieman laineikas karva. Selvät värimerkit. Häntä tahtoo nousta liikkeessä. Alaskiinnittyneet
korvat. Varma, rauhallinen käytös.
FI47245/15 Ragdolls Jack-Of-All-Trades AVO H
Tarpeeksi kokoa. Pitkä runko. Lyhyt kuono. Korkea ja jyrkkä otsapenger, mitä päälaen pystyssä
sojottavat karvat korostavat. Isot korvat. Tummat silmät. Lyhyt kaula. Lyhyt olkavarsi, samoin
sääriluu. Vankka luusto. Yhdensuuntaiset liikkeet. Takaraajoissa kannukset. Selvät värimerkit. Vain
hieman laineikas karva. Saisi kokonaisutena olla korkeajalkaisempi ja tiiviimpi.
FI40007/14 Soo-Soo Enrique Iglesias AVO ERI3
Tarpeeksi kokoa. Vankka luusto. Voimakas uroksen pää. Tummat silmät. Hyvä rintakehän syvyys ja
tilavuus. Kiinteä, suora selkä. Hieman lyhyt olkavarsi. Yhdensuuntaiset etuliikkeet. Riittävästi
kulmautuneet takaraajat, joissa pienet kannukset. Selvät värimerkit. Vain hieman laineikas karva.
Reipas käytös. Vetävä taka-askel.
FI44882/13 Tuiskutien Cissus Poirot AVO EH
Vankkaluinen, mutta hieman matala uros. Voimakas uroksen pää. Tummat silmät. Selvästi painunut
selkä. Leveä rinta. Lyhyt olkavarsi. Tilava rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Takaraajoissa
kannukset. Karva on hieman pehmeää ja pörröistä. Selvät värimerkit. Iloinen ja leikkisä.
FIN29391/17 Elenberner Goes Blue Alpweiden JUN ERI1
Pienehkö narttu. Hyvärakenteinen ja tasapainoinen suhteessa kokoon. Hyvä pään profiili. Tummat
silmät. Kiinteä, suora selkä. Raajojen luusto voisi olla järeämpi ja saisi kokonaisutena olla hieman
korkeampi. Kaunis, hyvin hoidettu turkki. Selvät värimerkit. Hyvä askelpituus. Toivottavasti kasvaa
lisää korkeutta.
FI20329/17 Funatic Bad Hair Day JUN EH3
Hyvä koko, mutta kokonaisuus on vielä kevyt. Pitkä ja kapea pää. Vaaleat silmät. Kiinteä, suora
selkä. Pitkä lanneosa. Karvanlähtö on vienyt turkin, joten kevyt yleisvaikutelma korostuu. Raajojen
luusto saisi olla järeämpi. Hyvät takakulmaukset. Selvät, puhtaat värimerkit. Hyvä askelpituus.
FI20326/17 Funatic Belle Of The Ball JUN EH4
Kokoonsa nähden tarpeeksi vankka. Kokonaisutena hieman matala. Jyrkkä ja korkea otsapenger.
Vaaleanruskeat silmät. Hieman painunut selkä. Lievästi takakorkea. Hyvä rintakehän tilavuus. Pysty
olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Selvät, puhtaat värimerkit. Valkoinen menee toisen suupielen yli.
Kihartuva karva. Yhdensuuntaiset liikkeet. Häntää nousee liikkeessä.
FI35275/17 Horrible Peloton Paimentyttö JUN ERI2
Tarpeeksi kokoa, mutta vielä kapearakenteinen. Tarpeeksi vankka luusto suhteessa kokoon. Hyvä
pään profiili. Hieman kevyt kuono. Tummat silmät. Hyvät raajojen kulmaukset ja yhdensuuntaiset
liikkeet. Karva vielä pentumaista ja pehmeää. Hyvä selkälinja. Selvät värimerkit. Takaraajoissa
kannukset. Runko kaipaa vielä lisää tilavuutta.
FI42735/15 Bicculammukan Famu´s Amore AVO ERI2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvässä kunnossa, kiinteä ja lihaksikas, mutta karvanlähtö vienyt

turkin. Pitkä kuono. Erinomainen ryhti. Hyvä kaulan pituus. Erinomaiset takakulmaukset. Karv aon
tällä hetkellä ohutta ja selässä kihartuvaa. Selvät värimerkit. Vetävät liikkeet.
FI43315/15 Bicculammukan Girlygirl AVO ERI3
Hyvä koko. Tanakka runko. Sopiva luuston vahvuus. Hieman pitkä ja kevyt kuono. Hyvä pään
profiili. Tummat silmät. Kiinteä selkä. Pysty olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Takaraajoissa
kannukset. Kihartuva karva. Selvät värimerkit. Yhdensuuntaiset vakaat liikkeet.
FI41345/16 Dolce Vita Von Romanshof AVO EH4
Tiivis narttu. Hyvät mittasuhteet. Kevyt kuono. Tummat silmät. Kiinteä selkä. Pysty olkavarsi.
Hyvät takakulmaukset. Karva on kovin pehmeää, pörröistä ja kiharaista. Valkoista saisi olla
enemmän päässä ja eturaajoissa. Hieman kapeat takaliikkeet. Iloinen käytös.
FI12377/13 Tassupihan Eponine AVO ERI1 SA PN1 SERT FI MVA VSP
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman korkea otsapenger. Kirsun pigmentti haalistunut. Tummat
silmät. Kiinteä selkä. Hyvä rintakehän tilavuus. Erinomaiset takakulmaukset. Hyvälaatuinen karva,
hieman lantion päältä kihartuva. Selvät värimerkit. Liikkuu vaivattomasti.
FI55561/14 Tuwa Dervisha AVO EH
Raskas kokonaisuus. Lyhyt kaula. Hieman kevyt kuono ja matala otsapenger. Silmät saisivat olla
tummemmat. Pysty olkavarsi. Liioitellun hyvä ja leveä rintakehä. Selkä pysyy kuitenkin kiinteänä.
Niukat takakulmaukset. Selässä voimakkaasti kihartuva karva. Kauniit, puhtaat värimerkit.

