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47137/19 Ragdolls Navigator JUN HYL 

1 v. Urosmainen, vahva uros. Saa tiivistyä rungoltaan. Hyvä luusto ja käpälät. Komea pää, hyvät 

silmät ja korvat. Hyvä kaula ja rinnan leveys. Hyvä turkki. Muuten hyvät värit, mutta toisesta 

etukäpälästä puuttuu valkoista. Koiran on aivan liian arka, väistää tuomaria ja läähättää, vaikea 

saada kehään. 

Yleisesti: Pelokas 

PKR.II-136176 Idalgo Lesna Magia AVO H 

2 v. Urosmainen. Koon ylärajoilla oleva, kauttaaltaan kapea uros, jolla hyvä ylälinja ja rungon 

pituus. Hyvä pään pituus, mutta pää saa vahvistua. Hyvät silmät ja purenta, aavistuksen kupera 

kuononselkä. Hyvä kaulan pituus, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvin kulmautunut 

takaa. Kevyt runko, hyvä lantio ja häntä. Hyvät käpälät. Turkki ei parhaimmillaan, hyvät värit. 

Liikkuu hyvin sivusta. Aavistuksen epävarma itsestään. 

36545/19 Alpigiano Miracle Martha JUN H 

1 v 3 kk. Vankka juniori, jolla hyvät mittasuhteet ja oikea sukupuolileima. Vahva pää. Hyvät silmät 

ja purenta. Niukasti kulmautunut edestä, myös polvikulma voisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto. 

Iso täyteläinen runko. Hyvä turkki ja värit. Hieman korkea häntä. Liikkuu kovin löysästi ja leveästi 

edestä. Takatyöntö saisi olla voimakkaampi. Pehmeyttä selässä. Hyvä käytös. 

43073/19 Bernissimo Johanna Josefina JUN ERI1 

14 kk. Narttumainen narttu, jolla hyvä raajakorkeus, mutta saa tiivistyä rungoltaan. Narttumainen 

pää, hyvät silmät ja purenta. Kaunis kaula, ikään sopiva runko. Aavistuksen pitkä lanne. 

Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, ahtaasti 

takaa. Hyvä häntä. Valkea väri puuttuu etukäpälistä. Tässä vaiheessa mustassa hieman ruskeaa 

sävytystä Miellyttävä käytös ja esiintyy iloisesti. 

20324/17 Funatic Beauty Is The Beast VAL ERI1 SA PN1 ROP 

3 v. Vahva narttu, joka voisi olla tiiviimpi rungoltaan. Oikea sukupuolileima. Hyvä pää, silmät ja 

purenta. Hyvä kaula ja eturinta, ja vankka runko. Hyvät kulmaukset, luusto ja käpälät. Hyvä lantio 

ja häntä. Hyvä karva. Hyvä lämmin tan-väri, mutta tan-väri puuttuu kasvojen toiselta puolelta. 

Liikkuu hyvin sivusta ja takaa. Hieman löysästi edestä. Iloinen käytös. 

 


