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11208/18 Baron De Russian JUN ERI1 SA PU3 SERT 

14kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Selvä sukupuolileima. Kuono-osa saisi 

täyttyä vielä silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen erinomainen runko ja sen vahvuus. 

Lupaava eturinta, joka saa vielä täyttyä. Hyvä luusto. Erinomaiset käpälät. Hyvin kulmautunut 

edestä, erittäin hyvin takaa. Hyvä leveä reisi. Liikkuu yhdensuuntaisesti erittäin hyvällä 

askelpituudella itsensä kauniisti kantaen. Hyvä väri ja turkki. 

36961/17 Mama’n-Magic Bofur JUN ERI4 SA PU4 VASERT 

12kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomaista tyyppiä oleva 12 kk vanha nuori uros, jolla 

rodunomainen oikealinjainen pää. Hyvä kaula. Ylälinja ok. Ikäisekseen hyvä runko ja eturinta, joka 

saa vielä täyttyä. Erinomainen luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvin takaa. 

Liikkuu edestä vielä hieman löysästi, muilta osin erittäin hyvin. Hyvä raaminen nuori uros. Hyvä 

väritys ja turkki. 

43311/15 Bicculammukan Goldenboy AVO EH4 

2-vuotias. Keskikokoinen. Mittasuhteet ok. Oikealinjainen pää, jossa kuono-osa saisi olla 

täyteläisempi. Riittävä kaulan pituus. Hyvä selkälinja. Hieman pysty ja lyhyt lantio ja korkealle 

kiinnittynyt häntä. Riittävä rungon vahvuus. Eturinta saa vielä täyttyä. Sopiva luuston vahvuus. 

Aavistuksen pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä. Hyvin takaa. Hyvä matala kinner. 

Liikkuu vielä melko löysästi edestä, hyvin takaa ja sivusta. Hyvä väri ja merkit. Voisi kantaa 

häntäänsä hieman alempana. 

26039/15 Monte Perosan Fridolf AVO ERI2 

3-vuotias. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen uroksen pää, jossa selvä 

sukupuolileima. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä riittävä kaula. Hyvä ylälinja. 

Riittävä rungon vahvuus ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Riittävästi 

kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Liikkuu melko löysästi edestä. Hyvä sivuliike. 

Erinomainen väritys. Hyvä turkki. 

20489/15 Ragdolls Incredible AVO ERI3 

3-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä urosmainen pää. Kauniit silmät ja ilme. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hyvä leveä lantio. Sopiva runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut 

edestä ja takaa. Hyvä leveä reisi. Liikkuu melko löysästi ja leveästi edestä. Hyvä askelpituus. 

Aavistuksen löysät kintereet. Hyvä väritys ja turkki. 

47245/15 Ragdolls Jack-Of-All-Trades AVO ERI1 SA 

2v 9kk. Keskikokoinen. Selvä sukupuolileima. Erittäin kaunisilmeinen pää, jossa oikeat linjat. 

Kauniit silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko ja eturinta. Vahva luusto. Hyvät käpälät. 

Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti. Erittäin hyvä 

askelpituus itsensä kauniisti kantaen. Kompakti uros, jolla muhkea turkki ja hyvä väritys. 

58586/11 Fridkullas Åiva VAL ERI3 SA 

6-vuotias. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen uroksen pää. Aavistuksen lähekkäin 

sijaitsevat silmät. Ryhdikäs hyvä kaula. Ylälinja ok. Hyvä runko ja eturinta. Hyvä luusto. Hienot 

käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä 

askelpituudella ja työnnöllä itsensä hienosti kantaen. Upea turkki ja väri. 

12634/15 Manicero VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-4 

3-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen hyvä uroksen pää. Hyvät silmät. Hyvä kuonon 

ja kallon suhde. Erinomainen ryhdikäs kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä vahva runko. Sopiva eturinta. 

Hyvä luuston vahvuus. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Aavistuksen litteät käpälät. Leveä reisi 



ja matala kinner. Liikkuu aavistuksen löysästi edestä, muilta osin erinomaisesti. Kaunis väritys ja 

turkki. Rodunomainen kokonaisuus. 

19319/12 Riccarron Rolls Royce VAL ERI2 SA PU2 

6-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen uroksen pää, jossa kaunis pehmeä ilme. Hyvä 

kaula. Hyvä ylälinja ja leveä lantio. Sopiva rungon vahvuus. Hyvä eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. 

Hyvä leveä reisi. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti sopivalla 

askelpituudella. Takapotkussa voisi olla aavistuksen enemmän voimaa. Rodunomainen 

kokonaisuus. Hyvä väri ja turkki. 

42399/17 Alpweiden Forever Full Jackpot JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP 

10 kk. Keskikokoinen ja hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis nartun pää, jossa hyvä kuonon ja kallon 

suhde. Rodunomainen ilme. Erinomainen kaula. Ylälinja ok. Ikäisekseen hyvä runko ja eturinta. 

Hyvä vahva luusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät käpälät. Liikkuu aavistuksen löysästi 

edestä, muilta osin erinomaisesti. Hyvä väritys. Kaunis raaminen nuori narttu. Ihastuttava olemus ja 

rodunomainen kokonaisuus. 

20326/17 Funatic Belle Of The Ball JUN H 

15 kk. Erittäin hyvän tyyppinen. Oikeat pään linjat. Hyvä kuonon ja kallon suhde. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Ikäisekseen erinomainen runko. Eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä luuston vahvuus. 

Aavistuksen litteät käpälät. Hyvin kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa. Hyvä matala kinner. 

Liikkuu melko löysästi edestä, sivuaskel melko hyvä. Kaunis väritys ja turkki. Koira ei tänään halua 

tehdä kovin paljon tuttavuutta, mutta täysin käsiteltävissä. Väistää, mutta antaa tutkia. Tarvitsee 

paljon harjoitusta. 

35275/17 Horrible Peloton Paimentyttö JUN ERI2 

12 kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen nuoren nartun pää, jossa oikeat mittasuhteet. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Aavistuksen luisu lantio. Ikäisekseen sopiva runko. Eturinta saa vielä 

täyttyä. Pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Sopiva luuston vahvuus. 

Hyvät käpälät. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti, aavistuksen löysästi kuitenkin edestä. Hyvä 

sivuaskel. Hyvä väritys ja turkki. 

29391/17 Elenberner Goes Blue Alpweiden NUO ERI2 

18 kk. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää, joka kauttaaltaan voisi olla 

”numeroa suurempi”. Hyvä kuonon ja kallon suhde. Kauniit silmät. Hyvä ryhdikäs kaula. Hyvä 

ylälinja. Aavistuksen lyhyt, mutta hyvän vahvuinen lantio. Hyvä runko ja eturinta. Kokoon sopiva 

luuston vahvuus. Erinomaiset käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu aavistuksen 

löysästi edestä, muilta osin hyvin. Kaunisraaminen narttumainen kokonaisuus. Hyvä väri ja merkit 

sekä turkki. 

39749/16 Outavaaran Hope NUO ERI1 

23 kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen nartun pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Aavistuksen 

luisu lantio. Hyvä rungon vahvuus sekä eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Hyvä leveä reisi ja matala kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti. Hyvä askelpituus. 

Hyvä väritys. Ihastuttava käytös ja olemus. 

42733/15 Bicculammukan Famous Cati Amore AVO ERI2 SA PN3 

2 v 10 kk. Hyvä koko. Mittasuhteet ok. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet ja 

vahvuus. Hyvä kaula. Aavistuksen pehmeä ylälinja. Erinomainen runko. Hyvä eturinta. Hyvä luusto 

ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvin takaa. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti riittävällä 

askelpituudella. Pehmeä ylälinja näkyy myös hieman liikkeessä. Rodunomainen kokonaisuus. 

Erinomainen väri ja turkki. 

43315/15 Bicculammukan Girlygirl AVO ERI3 



2 v 10 kk. Keskikokoinen. Mittasuhteet ok. Narttumainen pää, joka voisi olla täyteläisempi silmien 

alta ja kuono-osa aavistuksen vahvempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva rungon vahvuus. Eturinta 

saisi olla täyteläisempi. Hieman pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Seistessä aavistuksen ulkokierteiset eturaajat ja koira seisoo kyynärpäät vielä rungon alla. Liikkuu 

hieman löysästi edestä, muilta osin hyvin. Hyvä väri ja turkki. Ihastuttava olemus. 

31952/16 Eoszline Lisbeth AVO ERI1 SA PN2 VARASERT 

2-vuotias. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Kaunis 

ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä lantion leveys. Hyvä runko ja eturinta. Sopiva luusto. Vahvat 

hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä, 

aavistuksen kapeasti takaa. Sopiva sivuaskel. Kantaa itsensä liikkeessä hyvin. Hyvä turkki ja 

väritys. 

11556/15 Onawa Shamana AVO EH4 

3-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen nartun pää. Melko voimakas kallo-osaltaan. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä lantion leveys. Riittävä runko. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Sopiva 

luuston vahvuus ja hyvät käpälät. Hieman pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin 

takaa. Liikkuu melko löysästi ja kerien edestä. Muilta osin hyvin. Koira on tänään hieman 

lihaksettomassa ja ”karvattomassa” kunnossa ja tarvitsee tiivistyä hyviin raameihinsa. Hyvä väritys. 

 


