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FI19074/17 Alppitähden Valentines Big Love JUN ERI1 SA PU1 SERT NORD SERT ROP-
Jun, ROP
Suuri, voimakas, erinomaiset mittasuhteet omaava juniori, jolla oikea päänmuoto, hyvä kallo ja 
kuono. Oikeanmuotoiset tummat silmät. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Hyvä kaula ja selkä, 
erinomainen eturinta. Aavistuksen lyhyt rintakehä ja pitkä lanne. Erinomaisesti kulmautunut. Vahva 
luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä, riittävä askelmitta.
FI11208/18 Baron De Russian JUN EH4
Keskikokoinen, keskivoimakas, oikeat mittasuhteet omaava uros. Oikeanmuotoinen uroksen pää, 
hyvä kallo ja kuono. Vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Lyhyt kaula. Aavistuksen pehmeyttä selässä. 
Lupaava eturinta, hyvä rintakehän muoto. Oikein kulmautunut takaa, hieman pysty lapa ja lyhyt 
olkavarsi. Sopiva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Etuliikkeen tulisi olla ulottuvampi.
FI50929/17 Darlows Enigma Balticrose JUN ERI3
Oikeat mittasuhteet omaava, voimakas uros. Oikea päänmuoto, hyvä kallo, kuono ja purenta. 
Vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Riittävä kaula, hyvä selkä. Lupaava eturinta. Hyvä runko. 
Tasapainoisesti kulmautunut, vahva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella 
askelmitalla, hieman ahtaasti takaa. Hyvä karvapeite.
FI44410/17 Divabernina Be By My Side JUN H
Keskikokoinen, keskivoimakas, vielä matalaraajaisen vaikutelman antavauros. Hyvä purenta. 
Aavistuksen korkea otsapenger ja kuo-osan tulee täyttyä silmien alta. Keskiruskeat silmät. Riittävä 
kaula, hyvä selkä. Eturinnan tulee täyttyä. Hyvä runko, sopiva luusto. Lyhyt olkavarsi. Hieman luisu
lantio. Tiiviit käpälät. Liikkuu kovin löysästi edestä. Askelmitta tulisi olla pidempi. Häntä nousee 
liikkeessä välillä turhan korkealle.
FI36961/17 Marna'n-Magic Bofur JUN ERI2
Erinomainen koko. Lupaava uroksen pää. Aavistuksen pitkä runko. Erinomainen raajakorkeus. 
Hyvä purenta,silmät ja korvat. Riittävä kaula. Tasainen selkä. Hyvä eturinta ja rungon tilavuus. 
Pitkä lanneosa. Oikein kulmautubeet, hyväluustoiset raajat. Hyvä häntä. Sopiva luusto. Tiiviit 
käpälät. Seisoo mielellään ranskalaisittain. Liikkuu kauhoen edestä. Riittävä sivuaskel. Hyvä 
karvapeite.
FI29039/17 Soo-Soo Heart Of Stone JUN H
Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava uros, jolle toivoisin urosmaisen pään ja ilmeen. 
Keskiruskeat, aavistuksen pyöreät silmät. Riittävä kaula. Sopiva rungon tilavuus. Eturinnan tulee 
täyttyä. Luisu lantio. Luuston tulisi olla voimakkaampi ja polvikulman parempi. Lyhyt olkavarsi. 
Hyvä häntä. Tiiviit käpälät. Liikkuu kovin jäykästi takaa, työntö puuttuu. Löysät etuliikkeet. Hyvä 
karvapeite.
SE45353/2017 Werner Wix Zlatan JUN EH
Suuri, oikeat mittasuhteet omaava, vahva uros, joka voisi olla varmempi käytökseltään. Hyvä pään 
muoto. Vaaleat suuret silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula. Tiivis selkä. Lupaava eturinta. Hyvä 
runko. Oikein kulmautunut takaa, pysty olkavarsi. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu sopivalla 
askelmitalla. Palkintosijan määrää ilme.
FI52888/16 Riccarron Tino Saurus NUO ERI1 SA PU2 VASERT NORD VASERT
Keskikokoinen, ihanat mittasuhteet ja vahvuuden omaava uros. Oikean pään muoto, ihana ilme. 
Hyvä kallo, kuono ja purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja. Lupaava eturinta. Erinomainen 
rintakehän muoto. Oikein kulmautuneet, hyväluustoiset raajat. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella 
askelmitalla, hieman löysästi edestä. Erinomainen karvapeite.
FI10011/17 Tulipános Berni Winnetou NUO H
Hyvän kokoinen, pitkärunkoinen uros. Oikea pään muoto, loivahko otsapenger. Hyvänmuotoiset 
keskiruskeat silmät. Isohkot korvat. Lyhyt kaula. Tasainen selkä. Pitkä lanne. Pysty lantio. Oikein 
kulmautunut takaa, pysty lapa ja lyhyt olkavarsi. Riittävä eturintaja luusto. Pehmeyttä 
välikämmenessä. Tiiviit käpälät. Liikkuu kovin löysästi edestä. Hyvä karvapeite. Pää voisi olla 



kokoon nähden suurempi.
FI11412/15 Albern Unihauccu AVO H
Suurikokoinen, hieman ryhditön, oikeat mittasuhteet omaava uros. Oikea pään muoto. Suuret 
vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Lyhyt kaula. Tasapainoisesti kulmautunut, vahva luusto. Tiiviit 
käpälät. Riittävä eturinta. Kovin luisu lantio. Kantaa häntäänsä liikkeessä turhan korkella. 
Takaliikkeen työntö jää kovin vajaaksi. Erittäin löysät ja huolimattomat liikkeet. Hyvä karvapeite. 
Hyvä luonne.
FI38996/16 Flyer Rojaus Bernas AVO ERI2 SA
Kauniit ääriviivat, oikeat mittasuhteet omaava uros, jolla erinomainen pään muoto. Tummat 
hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kallo. Kuono voisi olla täyteläisempi silmien alta. Suupigmentin tulisi
olla parempi. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä luusto, kulmaukset ja käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu 
erinomaisella askelmitalla, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Kaunis karvapeite.
FI26039/15 Monte Perosan Fridolf AVO EH
Keskikokoinen, aavistuksen pitkärunkoinen uros. Oikeanmallinen pää. Hyvät silmät ja korvat. Lyhyt
kaula. Tasainen selkä. Rintakehän tulisi olla täyttyneempi alaosastaan tukeakseen paremmin 
kyynärpäitä. Riittävä luusto. Pysty lapa. Oikeat kulmaukset takaosassa. Hyvä häntä. Liikkuu leveästi
ja kovin löysästi edestä. Hyvä karvapeite.
FI20489/15 Ragdolls Incredible AVO ERI1 SA PU4
Keskikokoinen, erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Oikea pään muoto. Erinomaiset silmät, 
korvat, kallo ja kuono. Erinomainen kaula ja selkä. Tilava runko. Hyvä eturinta, tasapainoiset 
kulmaukset. Luustoa voisi olla enemmän runkoon nähden. Tiiviit käpälät. Liikkuu erinomaisella 
askelmitalla. Hyvä häntä. Erinomainen karvapeite.
FI20492/15 Ragdolls Irresistible AVO H
Keskikokoinen, keskivoimakas, oikeat mittasuhteet omaava uros. Oikea pään muoto. Vaaleat silmät 
häiritsevät ilmettä. Hyvä kallo ja kuono-osa. Tasainen selkä. Sopiva runko. Puutteellinen eturinta. 
Kyynärpäät kääntyvät sisäänpäin, mikä näkyy kovin löysinä ja huolimattomina etuliikkeinä. Hieman
luisu lantio. Hyvä häntä. Askelmitan tulisi olla pidempi. Hyvä karvapeite. Ei esiinny tänään 
edukseen.
FI47246/15 Ragdolls Jack Jester AVO ERI4
Kookas, vahva uros. Erinomaiset mittasuhteet. Oikea pään muoto. Erinomainen kallo ja kuono-osa. 
Hyvä purenta. Hyvä kaula ja selkä. Eturinnan tulee täyttyä. Hyvä runko. Sopiva luusto ja 
kulmaukset. Tiiviit käpälät. Karvapeite vaihtumassa. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelmitalla
edestä ja takaa.
FI47245/15 Ragdolls Jack-Of-All-Trades AVO ERI3
Keskikokoinen, vahva, oikeat mittasuhteet omaava uros, jolla erinomainen pään muoto. Kauniit 
tummat silmät. Erinomainen kallo ja kuono. Erinomainen kaula ja selkä sekä runko. Hyvä eturinta. 
Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Hyvä askelmitta. 
Erinomainen karvapeite.
FI12634/15 Manicero VAL ERI2 SA
Tasapurenta. Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivan omaava, vahva uros, jolla oikea pään muoto. 
Kauniit silmät ja korvat. Erinomainen kaula. Tasainen selkä. Hyvä runko ja eturinta. Oikein 
kulmautuneet, vahvaluustoiset raajat. Hieman pehmeät välikämmenet. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. 
Etuaskel voisi olla ulottuvammat. Erinomainen karvapeite.
FI19319/12 Riccarron Rolls Royce VAL ERI1 SA PU3
Erinomaista rotutyyppiä edustava uros, jonka luusto voisi olla hieman vahvempi. Kaunismuotoinen 
ja -ilmeinen pää. Erinomainen kallo ja kuono. Hyvä kaula ja selkä. Tilava runko. Erinomainen 
eturinta. Hyvä häntä. Tasapainoisesti kulmautunut. Tiiviit käpälät. Yhdensuuntaiset liikkeet. 
Erinomainen askelmitta. Erinomainen karvapeite.
FI19076/17 Alppitähden Valentines Cute Kiss JUN ERI2
Ihastuttava nuori neiti, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunismuotoinen ja -ilmeinen pää oikeine 
yksityiskohtineen. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkä. Erinomainen eturinta ja runko. 



Hieman luisu lantio. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä.
Takatyöntö voisi olla hieman voimakkaampi. Erinomaiset liikkeet. Hyvä karvapeite.
FI42399/17 Alpweiden Forever Full Jackpot JUN ERI1 SA PN2 VASERt NORD VASERT
Keskikokoinen viehättävä narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Viehättävä ilme. Hyvät silmät. 
Hyvä kallo ja kuono. Erinomainen kaula. Pehmeä selkä. Hyvä runko, kulmaukset ja raajaluusto. 
Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelmitalla yhdensuuntaisesti. Karva vaihtumassa.
FI29391/17 Elenberner Goes Blue Alpweiden JUN ERI3
Erinomaiset mittasuhteet omaava, keskikokoinen narttu. Viehättävä pää ja ilme. Hieman suuret 
korvat. Hyvä kallo ja kuono ja kaula. Hyvä selkä. Erinomainen eturinta. Hyvä rintakehä. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Tiiviit käpälät. Riittävä luusto. Erinomainen karvapeite.
FI20326/17 Funatic Belle Of The Ball JUN EH4
Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pään muoto. Vaaleat silmät. Hyvä kaula ja 
selkä. Sopiva runko ja riittävä eturinta. Oikeat kulmaukset takana. Pysty olkavarsi. Riittävä luusto. 
Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu ahtaasti takaa ja leveästi ja löysästi edestä. Hyvä karvapeite. 
Tarvitsee kehätotottumusta. Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi.
FI45682/16 Ragdolls Kindly Fighter NUO H
Keskikokoinen, pitkähkö ja matalaraajainen narttu, joka hyvin löysässä kunnossa. Hyvämuotoinen 
pää ja silmät ja korvat. Hyvä kaula. Pehmeä selkä. Riittävä eturinta ja sopiva runko. Kovin lyhyt 
rintäkehä ja pitkä lanne. Riittävät kulmaukset takana. Pehmeyttä välikämmenissä. Pysty ja lyhyt 
olkavarsi. Hyvä häntä. Liikkuu erittäin löysästi edestä. Takatyönnön tulisi olla parempi. Mukava 
käytös. Hyvä karvapeite.
FI42733/15 Bicculammukan Famous Cati Amore AVO ERI2 SA PN3
Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jolla erittäin kauniit ääriviivat. Erinomainen pää ja ilme. 
Hyvä kallo ja kuono. Kauniit tummat silmät. Erinomainen kaula. Tilava runko. Upea eturinta. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Erinomaiset liikkeet mennen tullen. 
Erinomainen karvapeite.
FI41345/16 Dolce Vita Von Romanshof AVO ERI1 SA PN1 SERT NORD SERT VSP
Hammastodistus esitetty ylä1-hampaan poistosta. Erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja koko sekä 
vahvuus. Kaunismuotoinen nartun pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Upea 
runko. Upea eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. 
Erinomaiset liikkeet mennen tullen. Erinomainen karvapeite.
SE26849/2015 Werner Wix Vera AVO ERI4
Kookas, keskivahva narttu. Kallo voisi olla vahvempi. Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvät korvat. 
Riittävä kaula. Tiivis selkä. Riittävä eturinta ja runko. Hieman lyhyt rintakehä. Pysty lapa. Oikein 
kulmautunut takaa. Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. 
Erinomainen karvapeite.
FI40826/14 Zahiria's Blow Me A Kiss AVO ERI3
Hyvänkokoinen, vahva narttu, jonka pää hieman pieni runkoon verrattuna. Hyvä purenta. 
Oikeanmuotoiset silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Hieman pysty lapa ja lyhyt 
olkavarsi. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä häntä. Kokoon sopiva luusto. Liikkuu hyvällä askelmitalla 
yhdensuuntaisesti. Hyvä karvapeite.
FI17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq VAL EH3
Pienehkö, oikeat mittasuhteet omaava, kevytluustoinen narttu, jolla erinomainen asenne. Hyvä 
purenta. Hyvät silmät. Kapeahko kallo. Suuret korvat. Hyvä kaula. Tiivis selkä. Hyvä eturinta ja 
runko. Sopivasti kulmautunut. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Maatavoittavat liikkeet, joskin hieman 
löysät edestä.
FI20355/15 Soo-Soo Glowing Idril VAL ERI1
Hyväkokoinen vahva narttu, joka ? pitkärunkoinen.Hyvämuotoinen pää. Pyöreähköt silmät. Hyvä 
kallo ja kuono. Erinomainen kaula. Hieman pehmeyttä selässä. Hyvä runko ja eturinta. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Löysyyttä välikämmenessä. Tiiviit käpälät. Hyvä kaula. Hyvä 
karvapeite. Liikkuu riittävällä askelmitalla, hieman löysästi edestä.



FI29426/15 Tza Tza Tzamel VAL ERI2
Hyväkokoinen narttu, joka tänään täysin turkiton. Hyvämallinen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä 
kaula. Tiivis selkä. Riittävä eturinta, mutta rintakehän tulisi olla täyttyneempi alaosastaan 
tukeakseen paremmin kyynärpäitä. Oikein kulmautunut takaosa. Pysty olkavarsi. Sopiva luusto. 
Lyhyt häntä. Liikkuu hyvällä askelmitalla.


