
20190525 Sodankylä R, HAAPANIEMI ELINA 

50929/17 Darlows Enigma Balticrose NUO ERI1 SA PU3 SERT 

Lähes 2 v. Kaunis tyyppi. Urosmainen kokonaisuus. Erittäin hyvä pään muoto, silmien tulisi olla 

tummemmat. Itsevetoinen purenta ja hampaat ok. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Tilava runko. Maltillinen takakulmaus. Hieman ahdas takaliike. Sivusta liikkuu 

tyypillisesti ja kauniisti. Kaunis väritys, erinomainen turkin laatu. 

11504/18 Goldbear’s Felipe Massa NUO ERI2 

18 kk. Ystävällinen ja vilkas nuori uros. Kevyessä turkissa. Erittäin hyvä koko. Hyvä pään muoto. 

Aavistuksen vaaleat silmät. Hieman epätasainen purenta. Hyvä luusto. Käpälät voisivat olla 

tiiviimmät. Etuasentoinen lapa. Sopiva runko. Hyvä kaula ja ylälinja. Liikkuu erittäin hyvin takaa, 

mutta etuliike on turhan leveä. 

44265/16 Alpweiden Design Hot Kiss AVO EH2 

2 v 9 kk. Kaunispäinen ja -ilmeinen uros. Erittäin hyvä tyyppi. Sopivat mittasuhteet. Hyvin kauniit 

silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä 

runko. Turhan pysty lantio. Takaraajojen liike jää liikaa rungon alle ja etuliike leveä. Hieman lyhyt 

ja pysty häntä. Hyvät värimerkit. 

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

3 v 7 kk. Hyvin vankka, voimakas, hivenen pitkä uros, joka esitetään vahvassa turkissa. Hyvin 

kaunis uroksen pää. Ihastuttava ilme ja silmät. Hyvä purenta, luusto ja käpälät. Hieman pitkä lanne. 

Sopiva kaula. Hyvä ylälinja. Esitetään vastapestyssä turkissa. Liikkuu hyvin takaa ja sivusta, 

etuliike hieman leveä. Riittävät värit. 

12634/15 Manicero VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2 

4 v. Kaunis tyyppi. Riittävä koko. Selvä sukupuolileima. Esitetään kevyessä, mutta kauniisti 

hoidetussa turkissa. Erittäin hyvä pään muoto, silmät ja ilme. Hyvä luusto, käpälät, kaula ja ylälinja. 

Vahva takaosa. Kaunis liikkuja. Kantaa kauniisti häntäänsä. Ainoastaan etuliike tulisi olla 

huolitellumpi. 

40125/15 Sat Tao Santokh VAL ERI2 SA PU2 

4 v. Vahva, vankka, erinomaisen kokoinen uros, joka esiintyy ja esitetään hyvin. Erittäin 

hyväilmeinen pää. Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta. Vahva luusto. Erinomainen runko. Hyvä 

suora selkälinja. Riittävät takakulmaukset. Hieman lyhyt häntä. Erinomaiset sivuliikkeet, mutta 

turhan korkealla kannettu häntä. Valkoinen väri toisessa etutassussa nousee turhan korkealle. 

45046/18 Black Sabbatah Amzina Euforija JUN EH1 

14 kk juniorinarttu. Hieman ujo, mutta asettuu. Erittäin hyvä luusto. Vankka luusto. Riittävästi 

kulmautunut takaosa. Esitetään pehmeässä pentuturkissa. Pää on tässä vaiheessa hieman kapea, 

kuono-osan tulee vahvistua. Kookkaat korvat. Liikkuu sivusta hyvin, edestä vielä epävakaasti. 

Hyvät värit. 

11609/18 Vinkizz Yao Ming NUO H 

18 kk. Hieman ujo narttu. Esitetään kovin karvattomana. Valkoinen väri nousee oikealla eturaajassa 

turhan korkealle. Sinällään hyvä pään muoto, mutta valkea väri asettuu hieman leveästi yli toisen 

suupielen. Liian vaaleat silmät saavat aikaan kovan ilmeen. Riittävä runko. Maltilliset 

takakulmaukset. Liikkeessä tulisi olla enemmän tehoa ja pituutta. 

41345/16 Dolce Vita Von Romanshof AVO ERI1 

3 v. Hyvänmallinen vankka narttu, joka esitetään vastapestyssä pehmeässä turkissa. Hyvä pään 

muoto. Hieman pitkä, mutta sopivan vahva kuono-osa. Keskiruskeat silmät. Sopiva luusto. Hieman 

pehmeät välikämmenet. Hyvä vankka runko. Hieman jyrkkä lantio. Liikkuu sivusta hyvin, edestä 

hieman huolimattomasti. Voisi olla luonteeltaan vapautuneempi. 



40112/15 Tarika Sona VAL ERI1 SA PN1 VSP 

4 v. Vilkas narttu. Esitetään kevyessä turkissa. Hyvin ryhdikäs. Hyvä ilmeikäs pää. Purenta ja 

hampaat ok. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Tilava runko. Hieman pitkä lanne. Hyvä takaosa. 

Erittäin hyvä liikkuja. 

 

 


