
20170115, Lahti R, MUSTONEN KIMMO 

36598/16 Matildan Ilmar O PEN1 

Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä 7kk vanha urospentu. Purenta ok. Varsin hyvänmallinen 

pää joka saa vielä täyttyä, varsinkin kuono-osasta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja, selkä saa 

tiivistyä. Kääntää hieman eturaajoja ulospäin. Eturinta saa täyttyä. Riittävästi kulmautunut. Riittävä 

luusto ikäisekseen. Liikkuu vielä pehmeästi ja kovin kinnerahtaasti takaa. Tarvitsee lisää 

tottumusta. Hyvä luonne. 

37928/16 Tassupihan Intrude PEN1 KP ROP-pentu 

Oikeantyyppinen tässä vaiheessa. Aavistuksen matalan vaikutelman antava 7kk narttupentu. 

Purenta ok. Hyvä pään vahvuus. Varsin voimakas otsapenger. Hyvät silmät ja ilme. Hyvä ylälinja, 

hieman niukasti kulmautunut edestä. Sopiva rungon ja luuston vahvuus ikäisekseen. Riittävästi 

kulmautunut. Hyvä väritys ja karvan laatu. Liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman ahtaasti 

takaa. Miellyttävä luonne. 

26773/13 Black Amiikos Mirek Melle JUN ERI2 

Oikeantyyppinen. Mittasuhteiltaan hyvä vankkarakenteinen junioriuros, joka esitetään tänään 

hieman liiankin vankassa kunnossa. Oikea purenta. Hyvä pään malli ja mittasuhteet. Miellyttävä 

ilme. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja, vahva runko. Sopiva luusto. Hieman niukasti 

kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. 

Miellyttävä luonne. 

53323/15 Sky Paws Adal Noble JUN EH4 

Kookas, erittäin hyväntyyppinen junioruros. Hyvät mittasuhteet. Oikea purenta. Hyvä pään malli, 

kuono-osa saisi olla täyteläisempi, etenkin silmien alta. Hieman avoimet silmät. Miellyttävä ilme. 

Hyvä selkä, hieman luisu lantio. Häntä nousee helposti, erityisesti liikkeessä. Niukasti kulmautunut 

edestä, vahvasti takaa. Vahva runko, riittävä luusto. Hyvä väritys ja karvanlaatu. Saisi liikkua 

pidemmällä askeleella. Hieman löysä edestä. Miellyttävä luonne. 

53324/15 Sky Paws Adonis Handsome JUN H 

Hyväntyyppinen, tänään hieman vaisusti esiintyvä junioriuros, jolla hyvät mittasuhteet. Pää saa 

täyttyä. Voimakas otsapenger. Hyvä purenta, hieman vaaleat ja pyöreät silmät. Karvattomat 

silmänympärykset. Ilme saisi olla pehmeämpi. Selässä pehmeyttä. Antaa hieman takakorkean 

vaikutelman. Hieman kevyt luusto, runko saa täyttyä samoin eturinta. Hyvä karvanlaatu ja väritys. 

Peitsaa helposti, asettuessaan hyvä askelpituus. Tarvitsee lisää itseluottamusta ja kokemusta. 

53322/15 Sky Paws Asher Blessed JUN EH3 

Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea junioriuros. Hyvä purenta. Varsin hyvä pää, kuono-

osa saisi olla täyteläisempi. Hieman vaaleat silmät. Hyvät korvat. Hyvä ylälinja. Niukasti 

kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Runko ja eturinta saavat täyttyä. Hieman kevyt luusto. Hyvä 

väritys ja karvan laatu. Häntä nousee vähän turhan korkealle. Riittävä askelpituus. Hieman ahdas 

takaa ja löysä edestä. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. 

27234/16 Vuorenpeikon Pernod JUN ERI1  

9kk vanha tasapainoisesti kehittynyt, tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea junioriuros. Hyvä purenta. 

Ikäisekseen hyvä pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hieman vaaleat silmät. Hyvä ilme. Erittäin hyvä 

ylälinja ja häntä. Riittävästi kulmautunut. Sopiva runko ja luusto ikäisekseen. Hyvä eturinta. Kaunis 

väritys ja oikea karvanlaatu. Tehokkaat, vaivattomat liikkeet. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. 

292219/15 Vuorenpeikon Napoleon NUO ERI1 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea. Vankkarakenteinen nuori uros. Hyvä purenta. Vahva 

oikeanmallinen pää. Hieman vaaleat silmät, hyvin asettuneet korvat. Seistessä hyvä ylälinja. 

Aavistuksen pitkä lanneosa. Sopivasti kulmautunut. Hyvä rungon ja luuston vahvuus. Riittävä 



eturinta. Erittäin hyvä karvapeite ja väritys. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman 

löysästi. Saisi olla tiiviimpi. Miellyttävä luonne, mutta saisi olla iloisempi kehässä. 

55081/14 Bernirannan Champion Caius-Cain AVO ERI3 SA PU4 

Tasapainoisesti rakentunut. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros. Oikea purenta. Hyvän 

mallinen pää, miellyttävä ilme. Hyvät tummat silmät. Oikea ylälinja ja hyvä hännänkiinnitys. 

Sopivasti kulmautunut. Riittävä rungon ja luuston vahvuus. Hyvä eturinta. Hyvä karvanlaatu ja 

väritys. Liikkuu sujuvasti hyvällä askeleella. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. 

EE131978 Latolly Top Ipon AVO H 

17kk vanha hyväntyyppinen turhan neliömäisen vaikutelman antava uros. Purenta ok. Pää saisi olla 

kokonaisuudessaan täyteläisempi. Hieman vaaleat silmät ja tiukka ilme. Korvat voisivat asettua 

paremmin. Hyvä selkälinja. Niukat takakulmaukset. Hieman kevyt runko. Vielä kevyt luusto ja 

eturinta. Väritys ja karvanlaatu ok. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella, löysästi edestä. Häntä 

nousee korkealle. Miellyttävä luonne. 

40417/15 Mount Magic’s Xtra Fun AVO ERI1 SA PU1 SERT MVA ROP RYP-3 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros. Tasapainoisesti rakentunut. Hyvä purenta. 

Erinomainen pään malli ja vahvuus. Miellyttävä ilme. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen ylälinja. 

Sopivan vahva runko ja luusto. Täyteläinen eturinta. Riittävästi kulmautunut. Kaunis 

oikeanlaatuinen karvapeite. Hyvä väritys. Liikkuu sujuvasti ja vapaasti hyvällä askeleella. 

Erinomainen luonne, esiintyy kauniisti. 

56255/14 Teddypark’s Badding Showman AVO EH4 

Oikeantyyppinen mittasuhteiltaan hyvä uros. Hyvä purenta. Hyvä pään vahvuus. Kuono-osa voisi 

olla täyteläisempi silmien alta. Hieman vaaleat silmät. Hyvä ilme. Oikein asettuneet korvat. Hyvä 

ylälinja, selkä saa vielä tiivistyä, aavistuksen pitkä lanneosa. Sopivasti kulmautunut. Riittävä luusto 

ja eturinta. Runko saa vielä täyttyä. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Peitsaa helposti, mutta asettuessaan 

liikkuu hyvällä askeleella. Miellyttävä luonne. 

56259/14 Teddypark’s Brutus Showman AVO EH 

Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä uros. Oikea purenta. Hyvän mallinen, riittävän vahva pää. 

Aavistuksen vaaleat silmät. Hyvät korvat. Hieman vaaleutunut kirsupigmentti. Hyvä ylälinja, vahva 

runko, sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut. Hyvä eturinta. Erittäin paksu hyvälaatuinen karva, 

hyvä väritys. Liikkuu asettuessaan hyvin, peitsaa helposti. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. Saisi 

olla iloisempi kehässä. 

56254/14 Teddypark’s Buster Showman AVO ERI2 SA PU3 VASERT 

Tasapainoisesti rakentunut, mittasuhteiltaan ja tyypiltään oikea uros. Hyvä purenta. Varsin hyvän 

mallinen pää, miellyttävä ilme. Hyvät silmät ja korvat. Erittäin hyvä ylälinja. Riittävästi 

kulmautunut. Sopiva rungon ja luuston vahvuus. Hyvä eturinta. Oikea karvanlaatu ja väritys. 

Liikkuu hyvällä askeleella. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. 

13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI1 SA PU2 

3-vuotias, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen vankka valiouros. Oikea purenta. Vahva 

hyvänmallinen pää. Hyvät tummat silmät. Miellyttävä ilme. Hyvä ylälinja. Vahva runko. Sopivasti 

kulmautunut. Täyteläinen eturinta. Sopiva luusto. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu sujuvasti ja 

tehokkaasti. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. 

48593/08 Dandybern Biccu-Keno VET ERI1 SA VET-VSP 

8½v. erittäin hyvässä kunnossa oleva oikeantyyppinen veteraani. Hyvä pään malli, miellyttävä ilme. 

Hyvät silmät ja korvat. Erittäin hyvä ylälinja. Vankka runko. Sopiva luusto ja eturinta. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä karvapeite ja kaunis väritys. Liikkuu ikäisekseen sujuvasti. 

Miellyttävä luonne. 

26778/16 Black Amiikos Micheline Minka JUN EH3 



Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu joka voi olla hieman raajakkaampi ja 

kookkaampikin. Hyvä purenta, narttumainen varsin hyvänmallinen pää. Hyvät silmät ja ilme. 

Korvat voisivat asettua paremmin. Hieman lyhyt kaula. Hyvä selkälinja. Hieman niukasti 

kulmautunut sekä edestä että takaa. Sopiva rungon ja luuston vahvuus. Riittävä eturinta. Hyvä 

väritys. Vielä hieman kiharainen karva. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä hieman löysästi 

edestä. 

27782/16 Black Amiikos Yvanna Yasmin JUN T 

Valitettavasti turhan pienikokoinen, alle alarajan oleva hyväntyyppinen juniorinarttu, jossa saisi olla 

vähän kaikkea lisää. Oikea purenta. Narttumainen, hyvänmallinen pää. Hyvät tummat silmät. Hyvä 

ylälinja. Hyvä etuosa. Hieman niukasti kulmautunut takaa. Kevyehkö luusto, sopiva runko. Hyvä 

väritys ja karvan laatu. Liikkuu sujuvasti, vielä hieman löysästi edestä. Esiintyy tänään hieman 

epävarmasti. Tarvitsee aikaa ja itseluottamusta. 

53326/15 Sky Paws Amor Lovely JUN EH2 

Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea juniorinarttu, jolla hyvät raamit, mutta tarvitsee 

aikaa ja lisää karvaa. Hyvä purenta. Huulipigmentti saisi olla voimakkaampi. Narttumainen, 

hyvänmallinen pää, joka saa täyttyä. Hyvät silmät ja korvat. Oikea ylälinja ja hyvä häntä. Hieman 

niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Runko ja eturinta saa täyttyä. Sopiva luuston vahvuus. 

Hyvä karvanlaatu, tänään lyhyttä. Liikkuu riittävällä askeleella. Hieman löysästi. Hyvä luonne. 

27237/16 Vuorenpeikon Pinot Noir JUN ERI1 

9kk vanha, tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea juniorinarttu, joka antaa vielä aavistuksen 

kevyehkön vaikutelman. Hyvä purenta. Narttumainen, oikeanmallinen pää, joka saa täyttyä. Hyvän 

malliset, hieman vaaleat silmät. Oikein asettuneet korvat. Erittäin hyvä ylälinja. Runko ja eturinta 

saa täyttyä. Riittävä luusto. Hieman niukasti kulmautunut edestä. Sopivasti takaa. Hyvä karvanlaatu 

ja väritys. Liikkuu sopivalla askelpituudella, löysästi edestä. Miellyttävä luonne. 

49017/15 Black Amiikos Kreszentia Kresel NUO EH3 

Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea nuori narttu. Hyvä purenta. Narttumainen, varsin 

hyvänmallinen pää. Hieman pyöristyneet silmät, korvat voisivat asettua paremmin. Hyvä ylälinja, 

tiivis runko. Hieman niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Riittävä eturinta ja luusto. Hyvä 

väritys ja oikea karvanlaatu, hieman lyhyt tänään. Liikkuu riittävällä askeleella. Hieman löysästi 

edestä. Hyvä luonne ja esiintyminen. 

36339/15 Fast’s Glamour Afrodite NUO EH4 

Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan varsin hyvä nuori narttu. Oikea purenta. Varsin hyvän 

mallinen nartun pää. Hyvät silmät ja ilme, korvat voisivat asettua paremmin. Riittävä kaula. Hyvä 

selkälinja. Hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Kääntää hieman etujalkoja ulos. Riittävä 

eturinta ja luusto. Hieman lyhyt karvapeite, laatu ok. Hyvä väritys. Hieman luisu lantio. Liikkuu 

hyvällä askelpituudella, ahtaasti takaa. Esiintyy hyvin. Hyvä luonne. 

31974/15 Goldbear’s Angelina Jolie NUO ERI1 SA PN1 SERT VSP 

Tasapainoisesti rakentunut, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori narttu. Erinomainen 

vahvuus läpi koiran. Hyvä purenta. Oikeanmallinen nartun pää. Hyvät tummat silmät, oikein 

asettuneet korvat. Erinomainen ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen luusto. Hyvä 

karvanlaatu ja väritys. Kauniisti näyttelyyn kunnostettu. Sujuvat, tehokkaat liikkeet. Miellyttävä 

luonne ja esiintyminen. 

SLRBS-001580 Misty Mask From Orsina’s Land NUO EH 

Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan varsin hyvä nuori narttu. Hyvä purenta. Varsin hyvä pää, 

kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta. Hieman vaaleat silmät, hyväasentoiset korvat. Hyvä 

ylälinja. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Riittävä runko ja luusto. Häntä nousee varsin 



korkealle. Liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu ja väritys. 

Miellyttävä luonne. 

29212/15 Vuorenpeikon Mailly NUO ERI2 SA 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori narttu. Oikea purenta. Oikean mallinen pää, jossa 

hyvä vahvuus. Pyöreähköt, hieman vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyväasentoiset korvat. 

Erinomainen ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen luuston vahvuus, hyvä eturinta ja 

rinta. Liikkuu tehokkaasti hyvällä askeleella, vähän löysästi edestä. Oikea karvanlaatu. Miellyttävä 

luonne ja esiintyy kauniisti. 

53721/14 Bernario Joyful AVO ERI1 SA PN4 VASERT 

Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan erittäin hyvä narttu. Oikea purenta. Narttumainen, 

hyvänmallinen pää. Hyvät silmät ja korvat. Miellyttävä ilme. Erittäin hyvä ylälinja. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Sopiva rungon ja luuston vahvuus. Hyvä eturinta. Liikkuu hyvällä askeleella 

sujuvasti. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. 

AKCWS48660501 Hickory’s Daddy’s Girl AVO ERI2 SA 

Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu. Varsin hyvänmallinen narttumainen pää. Hyvät 

tummat silmät, miellyttävä ilme. Hyvät korvat. Oikea ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva 

rungon ja luuston vahvuus. Hyvä väritys, pehmeä karvanlaatu. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

mutta löysästi edestä. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. 

56263/14 Teddypark’s Bea Geisha AVO EH4 

Erittäin hyvän tyyppinen mittasuhteiltaan oikea narttu. Oikea purenta. Narttumainen hyvän mallinen 

pää. Hyvät tummat silmät ja oikein asettuneet korvat. Hyvä kaula. Selässä hieman pehmeyttä. Häntä 

nousee turhan korkealle erityisesti liikkeessä. Sopiva vahvuus rungossa ja luustossa. Eturinta saisi 

olla täyteläisempi. Riittävät kulmaukset. Hyvä väritys ja karvanlaatu. Liikkuu riittävällä askeleella 

hieman löysästi edestä. Ahtaasti takaa. Miellyttävä luonne. 

43507/13 Vuorenpeikon Hania AVO ERI3 

Erittäin hyvän tyyppinen mittasuhteiltaan oikea narttu. Hyvä purenta. Mittasuhteiltaan hyvä pää. 

Hyvät silmät ja korvat, tyypillinen ilme. Hyvä ylälinja, hieman pitkä lanneosa. Riittävästi 

kulmautunut. Hyvä runko. Riittävä luusto ja eturinta. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Liikkuu hyvällä 

askeleella, löysästi edestä. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. 

60526/09 Berondan Belicia VAL ERI2 SA 

7½v, oikean tyyppinen mittasuhteiltaan hyvä valionarttu. Purenta ok. Hyvät silmät ja korvat. 

Miellyttävä ilme. Oikea ylälinja, hieman pitkä lanneosa. Sopivasti kulmautunut. Hyvä rungon ja 

luuston vahvuus. Riittävä eturinta. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Sujuvat liikkeet. Miellyttävä luonne 

ja esiintyminen. 

36428/14 Krush On You From Orsina’s Land VAL ERI4 SA 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea valionarttu. Oikea purenta. Erittäin hyvä, vahva pää. Hyvät 

silmät ja ilme. Korvat voisivat asettua paremmin. Erittäin hyvä ylälinja. Ajoittain hieman turhankin 

iloinen häntä. Sujuvasti kulmautunut. Hyvä luusto ja rungon vahvuus. Hyvä karvan laatu ja väritys. 

Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. Hyvä luonne. 

59697/10 Matildan Obladii Onerva VAL ERI 

6v tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea valionarttu. Hyvä purenta. Varsin hyvänmallinen pää, voisi 

olla täyteläisempi silmien alta. Hieman vaaleat silmät. Hyvät korvat. Hyvä ylälinja. Selässä hieman 

pehmeyttä. Sopivasti kulmautunut. Hyvä rungon ja luuston vahvuus. Hyvä karvan laatu ja väritys. 

Liikkuu hyvällä askeleella, voisi olla tiiviimpi. Miellyttävä luonne. 

34954/11 Vuorenpeikon Emma VAL ERI1 SA PN2 

6v, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen valionarttu. Oikea purenta. Erittäin hyvä 

narttumainen pää. Hyvät silmät ja korvat. Miellyttävä ilme. Erittäin hyvä ylälinja. Sopivasti 



kulmautunut. Hyvä rungon ja luuston vahvuus sekä sopiva eturinta. Hyvä karvanlaatu ja väritys. 

Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysästi edestä. Miellyttävä luonne. 

25706/12 Vuorenpeikon Four Rose’s VAL ERI3 SA 

4v, tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea valionarttu. Hyvä purenta. Oikean mallinen hyvä pää. 

Hieman vaaleat silmät, hyvät korvat. Hieman niukasti kulmautunut etuosa. Hyvät takakulmaukset. 

Sopiva rungon ja luuston vahvuus. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

hieman löysästi edestä. Miellyttävä luonne ja esiintyminen. 

10069/06 Fridkullas Ultra Bra VET ERI1 SA PN3 VET-ROP 

11½v, kerrassaan loistokkaassa kunnossa oleva veteraanirouva. Erittäin hyvä narttumainen pää, 

hyvät silmät ja korvat. Miellyttävä ilme. Erinomainen ylälinja ja tasapainoinen rakenne kaiken 

kaikkiaan. Liikkeet kuin nuorella tyttösellä, kunniaksi rodulleen. Viehättävä luonne ja esiintyminen. 

52816/08 Funatic Oh Whad’ya Know VET ERI2 

8½v, erittäin hyvässä kunnossa oleva veteraaninarttu. Erittäin hyvä pää, miellyttävä ilme. Hyvät 

silmät ja korvat. Oikea ylälinja. Tasapainoinen rakenne. Oikea vahvuus. Erinomainen karvapeite ja 

väritys. Sujuvat liikkeet, löysä edestä. Erinomainen luonne ja esiintyminen. 

Kennel Vuorenpeikon (Mailly, Hania, Emma, Four Rose’s) KASV1 KP ROP-kasv 

4 eri yhdistelmästä muodostunut tasalaatuinen ja yhtenäinen kasvattajaryhmä. Kaikilla ryhmän 

koirilla on oikeat tyypit ja mittasuhteet sekä tasapainoiset rakenteet ja liikkeet. Parhaimmat 

onnittelut kasvattajalle. 


