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102 pentua 

 

 

*** Alejandro 39106/08 
15.03.2009 Tampere kv, Hans Almgren, PEK2 

Hyvä pään sukupuolileima.Hyvää kuono-osa.Riittävät leuat.Hyvä purenta.Kallon tulee leventyä.Hieman raskas 

alaleuka.Hyvinasettunut lapa ja olkavarsi.Lyhyt kaula.Hyvä rungon syvyys.Erinomainen luusto.Tiiviit tassut.Jyrkkä 

risti.Liikkuu lyhyellä askeleella takaa.Tuuhea turkki.Hyvä hännän viiri.Hyvät värimerkit. 

 

*** Alpigiano Eterno Ellie 44255/08 
22.02.2009 Tuusniemi, Kurt Nilsson, PEK- 

Feminiininen.Ikäisekseen hyvä pää ja erinomainen ilme.Hyvä kaula ja mittasuhteet.Riittävät kulmaukset.Hyvä luusto ja 

tassut.Liikkuu erittäin epätasaisesti edestä,tyydyttävä takaosa.Erinomainen karvanlaatu.Tyydyttävä tan-väri. 

 

***Alppitähden Jahvetti 57072/08 

18.07.2009 Oulu kv, Lisbet Utke Ramsing, PEK3 

Uros, jolla kaunis pää.Hyvä korvien kiinnitys.Hyvin asettuneet ruskeat silmät.Saksipurenta.Lyhyt kaula.Suora 

olkavarsi.Hieman pitkä runko.Tarpeeksi kulmautunut takaosa.Luusto voisi olla vahvempi.Lyhyt lantio.Iloisesti kannettu 

hanta.Ahdas takaa ja erittäin löysät liikkeet kauttaaltaan tällä hetkellä.Oikea väritys.Hyvä turkki.Erinomainen 

luonne.Lupaava. 

 

***Alppitähden Jannamiina 57066/08 

21.06.2009 Rovaniemi, Marjo Järventölä PEK1 KP ROP-pentu 

Hyvät mittasuhteet omaava keskivahva narttupentu.Lupaavat pään linjat.Kiva ilme.Silmät voisivat olla 

tummemmat.Lupaava ylälinja ja rnko.Juuri riittävät kulmaukset.Hyväasentoinen häntä.Hyvä karva ja väri.Lupaava 

liikunta.Ystävällinen käytös. 

 

***Alppitähden Jekateriina 57064/08 
21.06.2009 Rovaniemi, Marjo Järventölä PEK4 

Hyvätyyppinen narttupentu,jolla lupaavat mittasuhteet.Narttumainen,profiililtaan lupaava pää,joka saa vielä 

leventyä.Ylälinjassa vielä pehmeyttä.Lupaava runko.Riittävästi kulmautuneet raajat.Häntä nousee hieman 

liikkeessä.Lupaavan muhkea karva.Kaunis väri.Hyvä askelpituus.Miellyttävä käytös. 

 

***Alppitähden Jooseppi 57071/08 
07.06.2009 Salo, Tanya Ahlman-Stockmari PEK1 

Hyvänkokoinen.Selvä sukupuolileima.Oikeat päänlinjat.Niukasti kulmautunut edestä.Ylälinjan tulee tasoittua.Hyvä 

raajaluusto.Oikealaatuinen karvapeite.Hyvät värimerkit.Hyvä luonne.Valitettavasti liikkuu kovin vaivalloisesti. 

 

***Alppitähden Juttariina 57070/08 

4-5.07.2009 Kokkola kv, Leif Ragnar Hjort, PEK2 

Hyvät mittasuhteet.8 kk ikäinen.Kaunis pää.Ei anna koskea itseensä,tarvitsee paljon kehätotuttelua.Mutta muuten mitä 

näen: Kaunis pää, hyvä kaula.Hyvät kulmaukset.Hyvä rinta ja häntä.Hyvä turkki ja väritys.Liikkuu hyvin.Lupaava 

pentu,kunhan antaa koskea itseensä. 

4-5.07.2009 Kokkola kv, Leif Ragnar Hjort, PEK2, PEK3 

Naisellinen pieni pää ja hyvä ilme.Alhaalle kiinnittyneet korvat.Hyvin asettuneet ruskeat silmät.Saksipurenta.Riittävät 

kulmaukset edessä ja takana.Hieman pehmeä ja pitkä ylälinja.Tarvitsee lisää luustoa.Laskeva lantio ja alas kiinnittynyt 

häntä.Tällä hetkellä liikkeessä hieman pehmeät välikämmenet,liikkuu vapaasti takaa.Oikea väritys ja 

merkit.Erinomainen luonne.Lupaava. 

 

***Alpweiden Face The Winner 47460/08 
28.03.2009 Kemijärvi, Hannele Jokisilta, PEK1 KP ROP-pentu 

Erinomainen tyyppi.Lupaava pää.Erinomainen ilme.Riittävä kaula ja etukulmaukset.Hyvä eturinta ikäisekseen.Vahva 

luusto.Voimakas lyhyt runko.Hyvät takakulmaukset.Hyvät värimerkit.Reipas luonne.Liikkuu hyvin. 

19.04.2009 Kajaani, Irina Poletaeva, PEK1 KP ROP-pentu 

Erinomainen rotutyyppi.Erittäin lupaava narttupentu.Vahva luusto.Ikäisekseen erinomainen eturinta.Ihana pää ja 

ilme.Hyvä ylälinja.Tällä hetkellä kantaa häntää turhan korkealla.Hieman liian leveät etuliikkeet ja löysät 



kyynärpäät.Oikein kulmautunut takaosa.Liikkuu hyvin.Pentumainen karvapeite.Erinomainen luonne ja esittäminen. 

 

***Alpweiden Forever Jackpot 47463/08 
19.04.2009 Kajaani, Irina Poletaeva, PEK2 

Rodunomainen tyyppi.Vahva luusto.Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt.Hyvä pää.Kuonon pigmentti voisi olla 

parempi.Silmäluomien tulisi olla tiiviimmät.Oikea ylälinja ja hännän kanto.Hieman löysät kyynärpäät.Oikeanlaiset 

sivuliikkeet.Nätti pennun turkki. 

 

***Alpweiden Golden Jackpot 61236/08 
4-5.07.2009 Kokkola kv, Leif Ragnar Hjort, PEK1 KP ROP-pentu 

Erinomaiset mittasuhteet.7 kk ikäinen.Erittäin naisellinen pää.Erittäin hyvä suu.Erinomainen kaula.Vahvat 

kulmaukset.Pitkä rinta.Erinomainen ylä- ja alalinja.Erinomainen häntä.Erittäin lupaava turkki.Hyvä väritys.Liikkuu 

ikäisekseen erinomaisesti.Todella lupaava pentu, jonka näkisin vastaisuudessakin kehässä. 

11.-12.07.2009 Kemi KR, Pirjo Aaltonen, PEK2 KP 

Mittasuhteiltaan oikea ja hyväluustoinen narttupentu.Hyvät pään mittasuhteet.Kuono-osassa jo hyvin täytetta.Kauniit 

silmät.Sopivasti kulmautuneet raajat.Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta löysästi edestä.Hyvä karvapeite ja hyvät 

merkit. 

18.07.2009 Oulu kv, Lisbet Utke Ramsing,PEK1 KP, VSP-pentu 

Kaunis tyyppi.Hyvä pää.Hyvin asettuneet tummanruskeat silmät.Oikein kiinnittyneet, joskin suurehkot 

korvat.Saksipurenta.Riittävä kaula.Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.Hyvä luusto ja kauniit tiiviit tassut.Hyvä 

ylälinja.Oikein kannettu häntä.Yhdensuuntaiset ja vapaat liikkeet takaa.Oikeanlainen turkki ja värimerkit.Erinomainen 

luonne.Erittäin lupaava. 

19.07.2009 Oulu kv, Anita Alatalo, PEK2 KP 

7 kk.Hyvänkokoinen keskivoimakas narttu.Hyväilmeinen nartun pää.Hyvä purenta,kaula, selkä ja rintakehä.Keskivahva 

luusto.Hieman korkea hännän kiinnitys, joka näkyy liikkeissä.Olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi.Vapaat liikkeet, 

mutta vielä löysät edestä.Erinomaisesti hoidettu karva.Mukava luonne. 

 

***Alte Sage Eostre 25426/09 
24.10.2009 Tuulos, Petra Schultheiss, PEK4 

7 kk ikäinen. Vielä kovin kapea. Sopiva luustonvahvuus. Tyypillinen pää. Tummat silmät. Ikää vastaten koiran tulee 

vielä kehittyä. Erittäin hyvät liikkeet. Ystävällinen luonne. 

 

***Alte Sage Eshu 25421/09 
24.10.2009 Tuulos, Petra Schultheiss, PEK3 

7 kk ikäinen, vaikuttaa erittäin pentumaiselta. Kaunis pää. Tummat silmät. Hyvä rinta. Hyvä luustonvahvuus. Liikkuu 

vielä erittäin löysästi, takaa kinnerahtaasti. Koiran tulee kiinteytyä. Ystävällinen luonne. 

 

***Alte Sage Ether 25424/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, BABYPEK4 

5,5 kk ikäinen vahvaluustoinen uros. Uroksen pää, saksipurenta. Tällä hetkellä hieman avoimet silmät. Hyvä ylälinja. 

Vielä ok kulmaukset ja seisoma-asento. Oikea hännänkanto. Liikkuu hieman estyneesti. Ystävällinen luonne. 
24.10.2009 Tuulos, Petra Schultheiss, PEK2 

Hyvä rakenne. Miellyttävä nuori uros. Tyypillinen pää. Tummat silmät. Hyvä luustonvahvuus. Ikää vastaten vielä kape. 

Hyvät liikkeet. Hyvät kulmaukset. Ystävällinen luonne. 

 

***Ambrosia 39111/08 
15.03.2009 Tampere,Victor van Raamsdonk, PEK- 

9 kk, hieman arka.Sievä kallo ja kuono.Hyvä purenta.Silmissä paljon valkoista,Etuosa voisi olla leveämpi,kääntää 

raajoja hieman ulospäin.Hyvä niska-selkälinja.Riittävät takakulmaukset,.Hyvä karva ja väritys.Voisi liikkua edestä 

pitemmin askelin ja takana voisi olla enemmän potkua. 

 

***Aurinkomyrskyn Angelina 11246/09 
08.08.2009 Mäntyharju,Harto Stockmari, PEK2 

Erittäin narttumainen kokonaisuus.Oikeat mittasuhteet.Hyvä pää ja purenta.Hyvä kaula.Normaalisti kehittynyt 

runko.Köyristää hieman lanneosaa.Rodunomaisesti kulmautunut.Miellyttävä käytös.Vielä hyvin pentumaiset liikkeet. 

09.08.2009 Suonenjoki RN,Harto Stockmari, PEK2 

Erittäin narttumainen kokonaisuus.Oikeat mittasuhteet. Melko hyvä pää. Oikea purenta.Vielä pehmeä ylälinja 

.Normaalisti kehittynyt runko.Hieman luisu lantio.Riittävästi kulmautunut.Miellyttävä käytös.Liikkuu hieman lyhyellä 

askeleella ja nostaa häntää. 



 

***Bandolero’s Alma De Bandido 51300/08 
26.04.2009 Vaasa, Gunnar Jensen, PEK- 

Erittäin hyvän tyyppinen urospentu.Valitettavasti luonne ei ole rodunomainen.Hyvä kallo ja kuono-osa.Hieno 

otsapenger.Tummat silmät.Oikea purenta.Hyvin asettuneet silmät.Kaula ok.Hieman löysä selkä.Hyvinkulmautunut 

edestä ja takaa.Hieman tuhdissa kunnossa.Tarvitsee sosiaalistamista.Kihartuva turkki.Hyvä väritys. 

 

***Bandolero’s Awesome Maradona 51301/08 
26.04.2009 Vaasa, Gunnar Jensen, PEK4 

Hyväntyyppinen erittäin lupaava urospentu. Hyvä kallo ja kuono-osa.Hyvät silmät.Oikea purenta.Hyvin asettuneet 

silmät.Hyvä kaula.Voimakas selkä.Hyvät takakulmaukset.Toivoisin paremmat olkavarret.Voimakkaat tassut.Liikkuu 

hyvin ikäisekseen kaikin puolin.Hyvä turkki ja väritys. 

 

***Bellaffen Estelle 52737/08 
02.05.2009 Somero Paula Heikkinen-Lehkonen, PEK1 

Vielä melko pieni ja hoikka nuori narttu.Tarpeeksi vankka luusto.Hieman pitkä kuono ja korkea otsapenger.Hyvä 

selkälinja.Melko niukat raajojen kulmaukset.Rintakehä kaipaa vielä lisää syvyyttä ja tilavuutta.Selvät,puhtaat 

värimerkit.Karva vielä pentumaista,selässä kihartuvaa.Esiintyy reippaasti.Toivottavasti kasvaa vielä isommaksi ja saa 

lisää massaa. 

09.05.2009 Helsinki Leni ne, PEK1 KP ROP-pentu 

Oikeat mittasuhteet.Riittävä luusto.Lähes oikeanlainen pää.Melko pienet keskiruskeat silmät.Hyvät korvat.Oikea 

ylälinja.Litteä eturinta.Hyvät etukulmaukset.Oikeanmallinen rintakehä.Hyvä takaosa.Oikea askelpituus.Hieman leveä 

edestä. 

 

***Beneco’s Hocke 41705/08 
22.02.2009 Tuusniemi, Kurt Nilsson, PEK2 

Erinomainen pää ja ilme.Riittävä kaula.Hyvät mittasuhteet.Tyydyttävät kulmaukset.Hyvät tassut.Hyvä tan-

väri.Tyydyttävä turkki.Voisi olla itsevarmempi. 

 

***Berminas Chena Chabitte 36391/08 
22.02.2009 Tuusniemi, Kurt Nilsson, PEK- 
Voimakas narttu.Erinomainen pää.Hyvät mittasuhteet.Antaa tänään erittäin voimakkaan ja raskaan vaikutelman.Vahva 

luusto.Liikkuu epätasaisesti edestä, ikäisekseen tyydyttävä takaosa.Tarvitsee kehäkoulutusta,ei anna tunnustella käsin.  

 

***Bernario Chinon 43038/08 
18.01.2009 Lahti Reia Leikola-Waldén, PEK1 KP ROP-pentu 

7 kk vanha,hyvin raajoillaan seisova narttupentu.,Kaunisprofiilinen pää.Kuono-osa saa vielä täyttyä ja otsapenger 

voimistua.Hyvin asettuneet korvat.Riittävä kaula.Hyvä ylälinja.Tasapainoiset kulmaukset.Liikkuu hyvällä 

askelmitalla.Hyvä väri ja luonne. 

15.02.2009 Tampere Johan Juslin PEK1 KP ROP-pentu 

Hyvät rungon ääriviivat.Hyvin kehittynyt rintakehä,jossa hyvä kaarevuus.Vahva sukupuolileima.Etuasentoiset lavat, 

seurauksena lyhyt kaula.Hyvä raajaluusto.Saisi liikkua paremmin edestä,hyvät takaliikkeet. 

15.03.2009 Tampere Victor van Raamsdonk, PEK- 

Hyvä kallo ja kuono-osa.Hyvät korvat.Voisi olla enemmän rintaa.Kääntää eturaajoja ulospäin.Hyvä niska ja 

ylälinja.Hyvät kulmaukset.Hyvä turkki ja väritys.Liikkuu hyvin. 

 

***Bernario Dreamweaver 25433/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, BABY PEK- 

6 kk ikäinen narttu. Hyvä luustonvahvuus. Nartun pää, erittäin vahva kuono. Saksipurenta. Rodunomaiset kulmaukset. 

Oikein kannettu häntä. Sujuvat tehokkaat liikkeet, mutta takaa tassuahdas. Ystävällinen miellyttävä luonne. 

 

***Bernarossa Gazzella 35203/08 
18.01.2009 Lahti Reia Leikola-Waldén PEK2 

Vahva hyvinkehittynyt pentu,jolla vielä hieman kapea pää.Hieman litteä kallo ja avoimet silmät.Riittävä kaula.Hyvä 

luusto ja runko.Tasapainoiset kulmaukset.Liikkuu hyvällä askelmitalla.Vielä hieman riehakas käytös.Hyvä turkki ja 

väri. 

15.02.2009 Tampere Johan Juslin PEK3 



Arka yksilö,joka osoitti mieltään tuomarille.Sopivan kokoinen narttu,jolla lyhyt kaula.Heiveröiset etuliikkeet.Melko 

hyvä rintakehä.Kuroutunut vatsaviiva.Kinnerahdas.Vahvat käpälät. 

 

***Bernarossa Halle 50835/08 
12.04.2009 Lappeenranta, Anatoli Zhuk, PEK3 

Erinomaiset mittasuhteet.Oikea ilme.Hieman kapea rinta.Hieman laskeva lantio.Liikkeessä ei tarpeeksi 

takapotkua.Erinomainen luonne. 

16.05.2009 Hamina, Denis Kuzelj, PEK4 

Liian arka.Hyvänmuotoinen pää.Oikeanlainen otsapenge.Kiinteät silmät.Liian lyhyt kaula.Ylälinja ei tarpeeksi 

suora.Raajat voisivat olla yhdensuuntaisemmat.Riittävän vahva luusto. 

 

***Bernarossa Havana 50832/08 
17.05.2009 Varkaus Satu Ylä-Mononen, PEK2 KP 

Ikäisekseen erinomainen koko.Tällä hetkellä pitkä ja kapea pää.Hyvä purenta.Hieman vaaleat silmät.Hyvä kaula ja 

ylälinja.Vahva luusto.Niukka eturinta ja kapea rinta ja runko.Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa.Hyvä 

häntä.Erinomaiset sivuliikkeet,hieman ahdas takaa.Erinomainen turkki.Hyvät värimerkit. 

 

***Bernarossa Huanita 50837/08 
12.04.2009 Lappeenranta Anatoli Zhuk PEK2 

Erinomaiset mittasuhteet.Hyvä pää ja ilme.Hieman kapea rinta, eturinta ja kyynärpäät rungon alla.Liikkuu kevyesti.Ei 

yhdensuuntainen edestä.Hieman laskeva risti ja korostunut lantio.Liikkeessä liian korkea häntä. 

09.05.2009 Helsinki Leni ne PEK3 

Oikeat mittasuhteet.Riittävä luusto.Hieman kevyt kuono-osa.Etenkin alaleuka saisi olla voimakkaampi,leveys ok.Hyvät 

korvat.Oikea ylälinja.Riittävä eturinta.Niukahkot etukulmaukset.Oikeanmallinen rintakehä.Hieman jyrkkä 

lantio.Riittävät takakulmaukset.,Liikkeessä köyristää selkäänsä ja vetää takaraajat rungon alle.Edestä melko löysästi. 

16.05.2009 Hamina Denis Kuzelj PEK2 KP 

Erinomainen tyyppi.Hyvä pää.Voimakas otsapenger.Tummat silmät.Erinomainen purenta.Liikkuu oikein.Ylälinja 

tarvitsee aikaa.Vahva luusto.Mukava luonne. 

06.06.2009 Tuuri, Teija Salmi-Aalto, PEK2 

8,5 kk kookas erittäin hyvän tyyppinen narttupentu.Oikeanmallinen kaunisilmeinen pää.Hyvät silmät.Purenta 

ok.Hieman puutteellinen huulipigmentti.Hyvä,vahva kaula.Seistessä ylälinja ok.Ikäisekseen erinomainen 

runko.Aavistuksen pitkä lanneosa.Vahva luusto.Kauniit käpälät.Liikkuu riittävällä askelpituudella,takaa ok, edestä 

löysä.Ylälinja voisi olla vakaampi.Ihastuttava rodunomainen luonne.Hyvä väritys ja turkki. 

 

***Bernerdalens Desdemona 17497/09 
15.08.2009 Joensuu, Kirsti Louhi PEK1 KP ROP-pentu 

Hyväntyyppinen narttupentu, jolla riittävä luustonvahvuus. Oikea purenta. Melko hyvä pää. Hieman lyhyt olkavarsi. 

Eturinta puuttuu. Rodunomaiset kulmaukset takana. Rinnan syvyys riittävä. Tänään liikkeessä peppu hieman nousee. 

Hyvä karva ja väritys. 

16.08.2009 Joensuu, Jukka Kuusisto, PEK1 KP ROP-pentu 

Tasapainoisesti kehittynyt narttupentu. Vielä hieman kapea pää. Vahva selkä. Hyvä rintakehä. Hyvin kulmautuneet 

oikea-asentoiset takaraajat. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne. 

29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, PEK2 

7 kk ikäinen vahvaluustoinen narttupentu. Nartun pää, täydellinen saksipurenta. Hieman korkea ja nartulle turhan selvä 

otsapenger. Vielä riittävästi kulmautunut takaa, edestä ok. Hieman pitkä periksiantava selkä, joka nousee hieman 

liikkeessä. Oikea hännänkanto, hieman lyhyt lantio. Liikkuu sujuvasti, takaa ahtaasti. Ystävällinen luonne. 

 

***Bernerdalens Emir 25932/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, BABY PEK3 KP 

6 kk ikäinen vahvaluustoinen uros. Uroksen pää, saksipurenta. Valitettavasti avoimet huulet. Erittäin kauniit tummat 

silmät. Hyvä ylälinja. Oikeat kulmaukset. Suorat raajat. Edestä hieman pehmeät välikämmenet. Oikea hännänkanto. 

sujuvat liikkeet. Ystävällinen luonne. 

 

***Bernissimo Caramina 44107/08 
22.02.2009 Tuusniemi,Kurt Nilsson,PEK2 

Suloinen narttumainen.Ikäisekseen hyvä pää,erinomainen ilme.Hyvä kaula.Hyvät mittasuhteet.Hyvin 

tasapainoinen.Hyvät kulmaukset.Sopiva luusto.Liikkuu ikäisekseen hyvin.Hyvä tan-väri. 

 

***Bernissimo Carlotta 44108/08 



22.02.2009 Tuusniemi,Kurt Nilsson,PEK3 

Suloinen narttumainen.Ikäisekseen hyvä pää..Hyvä kaula.Hyvät mittasuhteet.Erinomaiset kulmaukset.Sopiva 

luusto.Erinomaiset tassut.Liikkuu ikäisekseen hyvin.Hyvä väritys ja värimerkit. 

 

***Bernoban Bistä Baremmaks 14229/09 
25.-26.07.2009 Mikkeli KV, Marianne Holm, PEK1 KP, ROP-pentu 

Erittäin lupaava, viehättävä narttupentu.Oikeat mittasuhteet.Ihanailmeinen nartun pää.Tilava, oikeanmuotoinen 

runko.Tasapainoisesti kulmautuneet, vahvaluustoiset raajat.Puhdas, tehokas ravi.Erinomainen karva, oikeat värit. 

08.08.2009 Mäntyharju, Harto Stockmari, PEK1 KP, ROP-pentu 

Erittäin narttumainen kokonaisuus.Oikeat mittasuhteet.Hyvä pää, toivoisin tummemmat silmät.Hyvä kaula ja 

runko.Rodunomaisesti kulmautunut.Hyvä luusto.Miellyttävä käytös.Liikkuu joustavalla askeleella. 

09.08.2009 Suonenjoki RN, Harto Stockmari, PEK1 KP, ROP-pentu 

Erittäin narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet.Hyvä pää, johon toivoisin tummemmat silmät.Hyvä 

purenta. Hyvä ylälinja ja runko. Rodunomaisesti kulmautunut.Miellyttävä käytös.Liikkuu hyvällä askeleella, jos 

huvittaa. 

 

***Bernoban Voipulla 148921/08 
11.-13.04.2009 Lappeenranta KV, Anatoli Zhuk, PEK1 KP, VSP-pentu 

Erinomaiset mittasuhteet.Hyvä pää ja ilme.Hieman lyhyt ja suora olkavarsi.Hieman kapea rinta.Riittävän keveät ja 

voimakkaat liikkeet.Erinomainen luonne. 

 

***Berondan Albin 50809/08 
25.-26.4.2009 Vaasa KV, Gunnar Jensen, PEK3 

Erittäin hyväntyyppinen urospentu. Erittäin hyvä kallo ja kuono-osa.? silmät. Oikea purenta. ? korvat. 

Hieman lyhyt niska.Lyhyt kiinteä selkä. Erittäin hyvät kulmaukset takana. Hieman suora olkavarsi. Liikkuu ikäisekseen 

erittäin hyvin kaikilta puolin. Erittäin kihara turkki. Hyvä väritys. 
02.05.2009 Somero, Paula Heikkinen-Lehkonen, PEK1 

Vielä melko pieni.Hieman matalajalkainen nuori uros.Pitkähkö, kapea pää. Tummat silmät. Pysty lapa ja olkavarsi. 

Täyteläinen rintakehä. Vahva takaosa. Hieman lyhyt sääriluu, mutta tarpeeksi kulmautuneet takaraajat. Puhtaat, kirkkaat 

värimerkit. Voimakkaasti kihartuva turkki. Liikkuessa etukäpälät hieman sisäänpäin. Reipas ja iloinen. 

09.05.2009 Harjavalta, Petru Muntean, PEK1 KP, ROP-pentu 

8 kk ikäinen. Hyvä tyyppi. Hyvin tasapainoinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Kompakti runko. Oikein kulmautunut. 

Hyvän laatuinen turkki ja väritys. Liikkuu hyvin. 

23.-24.05.2009 Rauma, Paula Heikkinen-Lehkonen, PEK1 KP, ROP-pentu 

Tasapainoinen ja hyvärakenteinen nuori uros. Tarpeeksi vankka luusto. Hyvä pään profiili. Hieman avonaiset alaluomet 

ja vaaleat vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Terverakenteiset raajat ja vaivattomat liikkeet. Korkeutta saisi tulla vielä 

lisää. Karva vielä pentumaista ja voimakkaasti kihartuvaa. Selvät, puhtaat värimerkit. Ruskeat merkit melko isot. 

 

***Berondan Asgeir Olasson 50809/08 
28.3.2009 Kemijärvi, Hannele Jokisilta, PEK1 KP VPS-pentu 

Pienehkö ikäisekseen. Toivoisin hieman selvemmän otsapenkereen, muuten hyvänmallinen pää. Riittävästi kulmautunut 

edestä ja takaa. Keskivahva luusto. Hyvä runko. Kauniit värimerkit. Reipas luonne. Liikkuu leveästi edestä, muuten 

hyvin. Tulee kasvaa kokoa iän myötä. 

25.-26.4.2009 Vaasa KV, Gunnar Jensen, PEK1 KP, ROP-pentu 

Erittäin lupaava urospentu. Hyvä kallo ja kuono-osa. Silmät ok. Oikea purenta.Kiinteä ylälinja. Hyvät kulmaukset 

takana, edestä ok. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin ikäisekseen. Hyvä turkki ja väritys. 

 

***Berondan Autumn Princess 50804/08 
28.3.2009 Kemijärvi, Hannele Jokisilta, PEK4 

Riittävän kokoinen,erittäin narttumainen kokonaisuus. Pään tulee täyttyä iän myötä. Hieman lyhyt kaula. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Voimakas hyvä runko. Hyvä karvan laatu ja värimerkit. Hyvä luonne. 

Liikkuu erittäin hyvin. 

23.-24.05.2009 Rauma, Paula Heikkinen-Lehkonen, PEK1 KP, VSP-pentu 

Tanakka ja hyvin kehittynyt, hieman pitkärunkoinen nuori narttu. Pitkähkö, kapea pää. Tummat silmät.Vankka luusto. 

Hyvät kulmaukset. Terverakenteiset raajat ja vaivattomat liikkeet. Suora selkä. Kauniit puhtaat värit.Selässä kihartuvaa 

karvaa.Reipas käytös.Saa kasvaa vielä hieman korkeutta. 

 

***Berondan Aya Odelsjente 50805/08 
02.05.2009 Somero, Paula Heikkinen-Lehkonen, PEK3 



Pieni,matalajalkainen nuori narttu. Kapea pää, matala otsapenger. Tummat silmät. Lyhyt kaula.Pysty lapa ja 

olkavarsi.Pörröisen, kiharan turkin takia runko näyttää massiivisemmalta kuin mitä se todellisuudessa on ja pää 

pienemmältä. Lyhyt sääriluu. Kauniit symmetriset värimerkit, etenkin rinnassa hieno valkea risti. Häntä nousee 

korkealle kaarelle liikkuessa. Reipas käytös. Toivottavasti kasvaa lisää korkeutta. 

 

***Black Amiikos Angelika Amelie 40042/08 
11.-13.04.2009 Lappeenranta KV, Anatoli Zhuk, PEK4 

Erinomaiset mittasuhteet.Erinomainen luusto. Hieman laskeva lantio.Erinomainen luonne.Ontumisen takia liikkeitä ei 

voi arvostella. 

 

***Bollbölen Ludwig 52799/08 
11.-13.04.2009 Lappeenranta KV, Anatoli Zhuk, PEK3 

Erinomaiset mittasuhteet.Riittävän oikea ilme. Kapea rinta.Kyynärpäät rungon alla. Liikkuu kevyesti ja riittävän 

voimakkaasti.Hyvä luonne. 

 

***Bouncy Buffoon’s Elizabeth Swann 61294/08 
20.-21.06.2009 Rovaniemi KV, Marjo Järventölä, PEK3 

Hyvin narttumainen pentu,jolla oikeat rungon mittasuhteet.Somailmeinen.Vielä hieman kapea nartun pää.Lupaava 

ylälinja ja runko.Hieman luisu lantio.Riittävä raajaluusto.Riittävät etu – hyvät takakulmaukset. Lupaavat sivuliikkeet, 

etuliikkeissä löysyyttä.Hyvä karva ja väri.Ystävällinen käytös.Esitetään hieman tuhdisti. 

 

***Bouncy Buffoon’s Jack Sparrow 61293/08 
18.07.2009 Oulu KV, Lisbet Utke Ramsing, PEK2 

Hyvän tyyppinen uros.Kapea kuono, mutta hyvin asettuneet silmät.Hieman alas kiinnittyneet korvat.Saksipurenta.Lyhyt 

kaula. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä.Hyvä luusto.Oikea alalinja. Oikein kiinnittynyt ja kannettu 

häntä.Takaliikkeet voisivat olla vapaammat. Oikea väritys ja merkit. Erinomainen luonne. Erittäin lupaava. 

 

***Bouncy Buffoon’s Will Turner 61292/08 
23.05.2009 Juuka, Harto Stockmari, PEK1 KP, ROP-pentu 

Maskuliininen urospentu,jolla oikeat mittasuhteet.Hyvä pää ja purenta.Hyvä kaula.Hyvin kehittynyt 

runko.Rodunomaisesti kulmautunut.Liikkuu vapaalla askeleella.Miellyttävä käytös. 

18.07.2009 Oulu KV, Lisbet Utke Ramsing, PEK1 KP, ROP-pentu 

Hyvä tyyppi.Ystävällinen pää.Hieman pitkä kuono.Alas kiinnittyneet korvat. Hyvin asettuneet tummanruskeat 

silmät.Saksipurenta. Riittävä kaula. Hieman pehmeä ylälinja. Hyvin kulmautunut etu- ja takaosa. Hyvä luusto ja tiiviit 

tassut. Hieman pitkä runko. Oikein kiinnittynyt häntä. Yhdensuuntaiset ja vapaat takaliikkeet. Oikeat värimerkit. 

Erinomainen luonne. Erittäin lupaava. 

19.07.2009 Oulu KV, Anita Alatalo, PEK1 KP, VSP-pentu 

Lähes 9 kk. Erinomaisen kokoinen.Hyväilmeinen uroksen pää. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Kaula voisi olla hieman 

pidempi. Erinomainen rintakehä.Lupaava eturinta.Vahva luusto.Oikein kulmautuneet raajat.Hyvät vapaat 

liikkeet.Kauniisti kunnostettu.Hyvä karva.Hyvä väritys. 

 

***Bouncy Buffoon’s Tia Dalma 61296/08 
11.-12.07.2009 Kemi KR, Pirjo Aaltonen, PEK1 KP ROP-pentu 

Hyvä luusto ikään nähden. Hyvärunkoinen,mittasuhteiltaan tyypillinen narttupentu.Vielä kovin papea ja kevyt kuono-

osa.Pää saa kauttaaltaan vahvistua. Hyvät tummat silmät.Hyvin kulmautunut.Hyvät värimerkit.Hieman jyrkkä 

lantio.Liian korkealla kannettu häntä.Liikkuu hyvällä askelpituudella,löysästi edestä. 

 

***Dandybern Bianca 48590/08 
16.05.2009 Hamina, Denis Kuzelj, PEK1 KP, ROP-pentu 

Kaunis tyyppi.Erittäin kaunis pää.Hyvä ilme.Hyvä otsapenger.Keskiruskeat silmät.Erittäin kompakti runko.Syvä rinta 

jo tässä vaiheessa.Voimakas luusto.Erinomaiset kulmaukset ja liikkeet. 

 

***Dandybern Biccu-Keno 48593/08 
09.05.2009 Harjavalta, Petru Muntean, PEK2 KP 

8 kk ikäinen.Tyypillinen.Rodunomainen pää.Hieman pitkä runko. Korkeuteen nähden vielä kapea edestä ja takaa.Hyvä 

turkki.Hyvä pigmentti.Liikkuu rodunomaisesti. 

 

***Dandybern Cherie 18056/09 
13.09.2009 Porvoo, Michael Forte PEK1 KP VSP-pentu 



Hyvärunkoinen narttu. Hyvät ääriviivat. Hyvät värimerkit. Kallo-osan tulee vielä kehittyä. Liikkuu hyvällä taka-

askeleella ja säilyttää hyvä ääriviivansa. Etuliikkeet voisivat olla laajemmat. Hyvä ulospäin suuntautunut luonne. 

Esitetään hyvin. Erittäin lupaava. 

 

***Fonacot’s Judious Joe 27333/09 
21.-22.11.2009 Jyväskylä, Elina Haapaniemi, PEK1 KP ROP-pentu 

7 kk vanha iloinen, erittäin hyväntyyppinen kauniisti kehittynyt urospentu, jolla erittäin hyvä väritys. Erittäin hyvä 

ilmeikäs pää. Oikea purenta. Vahva luusto. Hyvä runkoja raajat. Erinomaiset sivuliikkeet, vain hieman leveät edestä. 

Tasapainoinen kokonaisuus. 

 

***Fortuneia Fitzpatrick 24193/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, PEK- 

7 kk ikäinen vahvaluustoinen uros. Uroksen pää, saksipurenta. Hieman avoimet huulet. Kaunis tumma tan-väri. Hieman 

nouseva selkälinja. Jo kaunis rinnanmuoto. Edestä hyvin kulmautunut, takana suorat. Hieman estyneet liikkeet, liikkuu 

etupainotteisesti. Hännässä on uloimmassa kolmanneksessa mutka. Ystävällinen luonne. 

Omistajan lähettämä Kennelliiton päätös 28.10.2009 röntgenkuvatusta hännästä: Röntgenkuvassa hännän 9 viimeistä 

nikamaa. Osassa nikamista nähdään pyöristyneitä nikamanpäitä mutta ei varsinaista häntämutkaa. 

 

***Freudenbringer Haidi 34610/08 
24.-25.01.2009 Turku, Nina Karlsdotter, PEK2 

Lupaava narttupentu.Narttumainen pää,hyvät mittasuhteet.Erinomaiset silmät.Korvat ok.Hyvä kaula ja selkä.Hieman 

lyhyt risti.Hyvä runko ikäisekseen,mutta tarvitsee lisää leveyttä ja tanakkuutta. Erinomainen luusto.Riittävästi 

kulmautunut.Jännittyneet liikkeet.Hyvä turkki ikäisekseen.Hyvät pään värimerkit. 

 

***Funatic Oh Whad’ya Know 52816/08 
09.05.2009 Helsinki, Leni ne, PEK2 

Riittävät mittasuhteet.Sopiva luusto.Kokoon nähden hyvä kuono-osa.Vielä kovin kapea kallo.Melko alas kiinnittyneet 

korvat.Oikea ylälinja.Riittävä eturinta.Oikeanmallinen rintakehä.Hyvä takaosa.Oikean eturaajan runsas valkoisuus 

häiritsee.Oikea askelpituus. 

 

***Funatic Pinot Noir 46284/08 
14.-15.03.2009 Tampere KV, Hans Almgren, PEK1 KP ROP-pentu 

Erittäin miellyttävä urospentu.8 kk ikäinen.Oikeat mittasuhteet.Kaunis pää.Sopiva otsapenger.Hyvin asettuneet 

korvat.Voimakkaat leuat.Kuonopigmentti voisi olla vahvempi.Erinomainen kaula.Voimakas selkä.Rintakehä voisi olla 

jonkin verran pitempi.Erinomainen takaosa ja lyhyt risti.Korkeat kintereet.Tiiviit tassut.Tarvitsee enemmän tukea 

kyynärpäille.Mukava avoin luonne. 

 

***Funatic Prosecco 46287/08 
15.02.2009 Tampere, Johan Juslin, PEK2 

Keskikokoa pienempi kapearunkoinen narttu. Liikkuu ja seisoo kapeasti edestä,sivusta katsottuna 

matalaraajainen.Hyvät polvikulmaukset.Vahvat käpälät. 

14.-15.03.2009 Tampere KV, Victor van Raamsdonk, PEK4 

Kaunis pää, hyvä kallo ja kuono-osa.Hyvä purenta.Hyvä rinta ja luusto.Hyvät tassut.Hyvä kauloa ja ylälinja.Hyvät 

kylkiluut ja rintakehä.Liikkuu hyvin ikäisekseen.Hyvät merkit ja väritys. 

 

***Hexa-Han Xsara 37998/08 
24.-25.01.2009 Turku, Nina Karlsdotter, PEK1 KP VSP-pentu 

Lupaava narttupentu.Naisellinen hyvänmuotoinen pää.Hyvä profiili ja mittasuhteet.Hyvät silmät ja korvat.Hieman lyhyt 

kaula.Hyvä ylälinja ja häntä.Hyvinkehittynyt runko.Lupaava leveys ja tanakkuus.Luustoa voisi olla enemmän ja olla 

paremmin kulmautunut.Liikkuu hyvällä askelpituudella.Hyvä turkki ikäisekseen.Riittävät värimerkit. 

 

***Hillwill Obelix 57676/08 
06.-07.06.2009 Tuuri, Teija Salmi-Aalto, PEK1 KP VSP-pentu 

7kk. Erittäin hyvän tyyppinen keskivahva urospentu.Kaunisilmeinen nuori uroksen pää.Purenta OK.Hyvä kaula, 

ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko ja eturinta. Niukat kulmaukset edessä, riittävät takana. Liikkuu sivusta hyvällä 

askelipituudella, edestä erittäin löysästi, takaa OK. Erittäin ihastuttava olemus ja käytös. Hyvä väritys. Hyvin esitetty. 

 



***Hillwill O’Brian 57677/08 
23.-24.05.2009 Rauma, Paula Heikkinen-Lehtonen, PEK2 

Kevytluinen nuori uros. Pitkä kapea pää. Kevyt kuono. Kirsun pigmentti epätäydellinen. Toinen korva pyrkii taittumaan 

ruttuun. Kaareva selkälinja. Laskeva lantio. Niukat takakulmaukset ja kintereet pihdissä. Selvät puhtaat värit. Tummat 

silmät. Voimakkaasti kihartuva vielä pentumainen karva. Takaliikkeiden tulisi olla tehokkaammat. Reipas käytös. 

06.-07.06.2009 Tuuri, Teija Salmi-Aalto, PEK2 

7 kk. Keskivahva urospentu. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, jossa hyvä muoto. Hieman epävarmat korvat. 

Purenta OK. Vahva lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu kovin kapeasti edestä ja takaa. 

Erinomainen väritys. Iloinen luonne. Tarvitsee aikaa kasvaakseen raameihin. 

04.-05.07.2009 Kokkola KV, Leif Ragnar Hjort, PEK1 KP VSP-pentu 

8kk ikäinen. Koon pienemmällä puolella, mutta hyvät mittasuhteet. Oikea purenta. Tummat silmät.Hyvät 

korvat.Riittävä kaula. Riittävät kulmaukset. Erittäin hyvä rinta, lyhyt häntä. Hyvä karva ja väritys. Hyvä luonne. 

Liikkuu hyvin. Lupaava pentu. 

 

***Iita 27677/09 27677/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, BABYPEK3 KP 

5 kk ikäinen hyväluustoinen narttupentu. Nartun pää, saksipurenta. Silmät voisivat olla tummemmat. Rodunomaiset 

kulmaukset. Tehokkaat rodunomaiset liikkeet, Oikein kannettu häntä ja ystävällinen luonne. 
28.-29.11.2009 Turku, Christel Senn, PEK4 KP 

8 kk vanha. Hyvä luusto, Hyvä pää. Saksipurenta. Kulmaukset voisivat olla paremmat. Kääntää eturaajoja hieman 

ulospäin ja tassut voisivat olla tiiviimmät. Hieman pehmeät välikämmenet. Hyvä hännän kanto. Miellyttävä luonne. 

 

***Janipan Saana 53611/08 
23.03.2009 Kemijärvi, Hannele Jokisilta, PEK3 

Riittävän kokoinen erittäin narttumainen kokonaisuus. Vielä hieman kapea kuono. Turhan pyöreät silmät. Riittävä 

kaula. Hyvä selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luusto. Hyvä runko. Hieman vaalea tan-

väri.Hyvä luonne. Hyvät sivuliikkeet. Kerivä edestä. 

19.04.2009 Kajaani, Irina Poletaeva, PEK3 

Rotutyypillinen. Erinomainen luusto.Hyvä pää. Ilme voisi olla parempi. Tarvitsee paremman pigmentin. Oikea kaula. 

Hieman liian korkea takaa. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta ikäisekseen. Hieman löysät kyynärpäät. Oikein 

kulmautunut takaa. Erinomainen luonne. Pennun turkki. 

 

***Janipan Tuisku 52681/08 
23.03.2009 Kemijärvi, Hannele Jokisilta, PEK2 KP 

Sopivan kokoinen erittäin narttumainen kokonaisuus. Vielä hieman kapea kuono-osa. Riittävät etukulmaukset, samoin 

kaula. Vahva luusto. Syvä rintakehä ja voimakas runko. Hieman luisu lantio. Hyvät takakulmaukset. Hyvä väri. Hyvä 

luonne. Liikkuu leveästi edestä, muuten hyvin. 

11.-13.04.2009 Lappeenranta KV, Anatoli Zhuk, PEK1 KP, ROP-pentu 

Hyvä tyyppi.Erinomaiset mittasuhteet.Erinomainen luusto.Erinomainen ilme. Erinomainen runko ja raajat ja rakenne ja 

kehitys. Liikkuu hyvin kevyesti,mutta riittävän voimakkaasti. Erinomainen luonne. 

 

***Janipan Tuukka 52683/08 
16.-17.05.2009 Varkaus, Satu Ylä-Mononen, PEK1 KP ROP-pentu 

Vahvarakenteinen hyvän luuston omaava pentu. Hyvä kallo. Vielä hieman kevyt kuono. Kauniit silmät, hyvät korvat. 

Hyvä ylälinja. Ikäisekseen erinomainen runko. Hyvä häntä ja kulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hyvin 

edestä ja takaa. Hyvä turkki. Hieman vaalea tan, muuten hyvät värimerkit. 

 

***Janipan Usva 10210/09 
04.07.2009 Tuusula, Adrianna Griffa, PEK1 KP ROP-pentu 

8 kk. Hyvä tyyppi. Hyvä ilme. Hyväluusto ja runko ikäisekseen. Liikkuu hyvin. Hyvä pää. Pitäisi saada enemmän 

itseluottamusta kehässä. 

05.07.2009 Hyvinkää, Anita Alatalo, PEK1 KP ROP-pentu 

8kk vanha, keskikokoinen vielä hieman ujo narttupentu.Hyvä purenta.Erinomainen pigmentti. Hyvä kaula ja selkä. 

Lupaava rintakehä ja eturinta. Kauniisti kulmautunut. Vahvaluustoiset raajat. Vielä kihara, mutta hyvälaatuinen karva. 

Hyvät värimerkit. Liikkuu erinomaisesti silloin kun haluaa. Hyvin lupaava narttupentu, joka tarvitsee runsaasti 

kehätottumusta. 

 

***Janipan Utopia 10208/09 
20.-21.06.2009 Rovaniemi KV, Marjo Järventölä, PEK2 KP 



Lupaava voimakas mittasuhteiltaan hyvä narttupentu.Lupaava nartun pää, jossa otsapenger voisi olla merkitympi. 

Lupaava rungon tilavuus. Ylälinjassa vielä pehmeyttä. Sopivan voimakas raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella. 

Tässä vaiheessa hieman kihartuva karva. Kaunis väri. Miellyttävä käytös. 

11.-12.07.2009 Kemi KR, Pirjo Aaltonen, PEK3 

Tilava runkomassa. Kokoon riittävä luustoinen narttupentu, jolla riittävät mittasuhteet. Ikäisekseen hyvät pään 

mittasuhteet. Hyvät silmät. Riittävä kaula. Erittäin hyvä eturinta. Sailla olla paremmin kulmautunut. Ylälinja köyristyy 

ja pyörii liikkeessä. Reipas ystävällinen luonne. Voisi liikkua pitemmällä askeleella. 

18.07.2009 Oulu KV, Lisbet Utke Ramsing, PEK2 

Narttumainen ilme, hieman kapea pää ja hieman pitkä kuono-osa. Alas kiinnittyneet korvat, hyvin asettuneet ruskeat 

silmät. Kapea saksipurenta. Riittävä kaula, hieman pehmeä ylälinja. Riittävä luusto ja etu-ja takakulmaukset. Oikein 

kiinnittynyt häntä. Liikkuu vapaasti takaa. Oikea väritys ja merkit. Erinomainen luonne. Lupaava. 

19.07.2009 Oulu KV, Anita Alatalo, PEK1 KP ROP-pentu 

8kk. Tasapainoisesti kehittynyt erinomaisen voimakkuuden omaava. Hyvä purenta, kaula ja tasainen selkä. Hyvä 

rintakehä ja eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Vapaat liikkeet. Kantaa häntää erinomaisesti 

liikkeessä. Erinomainen karva ja väritys. Veikeä luonne. Lupaava nartun pää. 

 

***Joker Jokela av Lee Armand NO35448/09  
22.08.2009 Kouvola, Tanya Ahlman-Stockmari, PEK1 KP ROP-pentu 

Erinomaista rotutyyppiä oleva vahvaluustoinen uros. Oikeat päänlinjat. Hyvä eturinta. Erinomaiset värimerkit. 

Tasapainoiset kulmaukset. Leveä reisi. Hyvät käpälät. Erittäin kaunis. Lupaava pentu. 

23.08.2009 Heinola, Elina Haapaniemi, PEK1 KP ROP-pentu 

7 kk, vahva hyväntyyppinen urospentu, jolla on hyvät mittasuhteet ja selvä sukupuolileima. Erittäin hyvä pään muoto, 

oikea purenta. Sopiva luusto. Lapakulmaus voisi olla parempi. Hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkuu sivusta hyvin, 

mutta takaliikkeiden tulee parantua. Hyvä karvapeite ja väri. 

13.09.2009 Porvoo, Michael Forte PEK1 KP ROP-pentu 

Hyvä luusto ja koko. Hyvät värimerkit. Kaunis pää, voimakas kuono. Hyvä pää. Liikkeessä ihana profiili. Ylälinja tulee 

asettua. Silmät voisivat olla aavistuksen tummemmat. Ihana ulospäin suuntautunut luonne. Erittäin lupaava. 

 

***Kastetassun Caramelli 31098/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely,, Christel Senn, BABYPEK4 KP 

5,5 kk tasapainoinen pikkupentu. Hyvä luustonvahvuus. Nartun pää, saksipurenta, mutta avoimet huulet. Kauniit 

tummat silmät Oikeat kulmaukset. Liikkuu sujuvasti. Oikea hännänkanto. Käyttäytyy vielä pienen pennun tavoin. 

 

***Kastetassun Curro 31097/09 
21.-22.11.2009 Jyväskylä, Elina Haapaniemi, PEK2 

8 kk vanha. Urosmainen ystävällinen urospentu, jolla hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pään muoto. Oikea purenta. 

Hieman avoimet silmät. Hieman lyhyt kaula ja lapakulmaukset tulisi olla paremmat. Hyvä runko. Tarvitsee enemmän 

kehätottumusta. Tässä vaiheessa hyvin ulkokierteiset ja ahtaat takaliikkeet. Hyvä väritys. 

 

***Latolly Top Abigail 20982/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn BABY PEK- 

6 kk ikäinen narttupentu. Sopiva luustonvahvuus. Nartunpää, saksipurenta. Oikeat kulmaukset. Kauniit, sujuvat ja 

tehokkaat liikkeet. Oikea hännänkato. Ystävällinen, miellyttävä luonne. 
24.10.2009 Tuulos, Petra Schultheiss, PEK3 

Tyypillinen, vielä erittäin hermostunut nuori narttupentu. Tyypillinen pää. Tummat silmät. Hyvä luustonvahvuus. Jo 

erittäin hyvän muotoinen rinta. Hyvät liikkeet. Temperamenttinen ja ystävällinen. 

 

***Lecibsin Nuura 62884/08 
15.08.2009 Joensuu, Kirsti Louhi, PEK2 

8-kuinen narttupentu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Riittävä 

rinnansyvyys. Liikkeet vielä vallattomat. Takaliike hieman kapea. Aurinkoinen luonne. Karva hieman kiharaa. 

 

***Lecibsin Palikka 13767/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, PEK3 

8 kk ikäinen vahvaluustoinen uros. Uroksen pää, täydellinen saksipurenta. Kaunis tumma tan-väri. Jo hyvä 

rinnanmuoto. Etukulmaukset hyvät, takakulmaukset voisivat olla selvemmät. Takatassut ulospäin. Iloinen häntä. Kihara 

turkki. Ystävällinen luonne. 

 



***Lähdelammen Don Juan 18859/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, BABY PEK- 

6,5 kk ikäinen. Vahvaluustoinen suuri uros. Uroksen pää, saksipurenta. Vaaleat silmät. Hieman nouseva selkälinja. 

Niukat kulmaukset. Liikkuu sujuvasti, takaa kinnerahtaasti ja edestä vielä löysästi. Oikea hännänkanto. Ystävällinen 

avoin luonne. 

 

***Maroussia Multiäly Eero 37986/08 
24.-25.01.2009 Turku KV, Nina Karlsdotter, PEK1 KP ROP-pentu 

Lupaava urospentu. Hyvänmuotoinen pää, hieman korkea otsapenger. Hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Hyvät 

korvat. Riittävä kaula. Erinomainen ylälinja. Häntä ok. Hyvinkehittynyt runko ja lupaava leveys. Hyvä luusto ja raajat. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin ikäisekseen. Runsas turkki. Vielä hieman pehmeä slekä. Hyvä 

väritys, mutta niukat värimerkit. 

 

***Maroussia Nightspider 16208/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, PEK1 

7 kk ikäinen vahvaluustoinen uros. Uroksen pää, täydellinen saksipurenta. Voimakas otsapenger. Syvälle asettuneet 

silmät voisivat olla tummemmat. Hieman pehmeä selkä. Etu ja takakulmaukset rodunomaiset. Iloinen häntä. Liikkuu 

tehokkaasti, mutta edestä tassut sisäänpäin. 

 

***Maroussia Nightspirit 16212/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, PEK3 

7 kk ikäinen, suurehko narttu. Sopiva luustonvahvuus. Nartun pää, täydellinen saksipurenta. Rinnan tulee vielä kehittyä. 

Vielä oikeat kulmaukset. Hieman nouseva selkälinja. Liikkuu sujuvasti, takaa kinnerahtaasti, edestä ajoittain leveästi. 

Ystävällinen, miellyttävä luonne. Pitkä, ajoittain sivulla ja iloisesti kannettu häntä. 

 

***Maroussia Oracle Sign Of Amor 20520/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, BABY PEK- 

6 kk ikäinen uros. Sopiva luustonvahvuus. Vielä uroksen pää, saksipurenta. Erittäin kaunista tan-väriä vastaten huulet 

saisivat olla tummemmat. Hieman nouseva selkä. Jo melko syvä rinta. Oikea hännänkanto. Liikkuu sujuvasti, takaa 

hieman ahtaasti. Ystävällinen luonne. 
24.-25.10.2009 Elin Norrmanseth, PEK2 

9 kk ikäinen. Toivottavasti kasvaa vielä. Pää voisi olla leveämpi ja urosmaisempi. Hyvä lapojen asento. Hyvä luusto ja 

raajat. Takakulmaukset ok. Hyvä karvapeite ja väritys. Mutta tänään koira ontuu. 

 

***Maroussia Oz The Showman 20521/09 
24.10.2009 Tuulos, Petra Schultheiss, PEK 1 KP VSP-pentu 

Erittäin kauniisti rakentunut uros. Kaunis pää. Tummat silmät. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Erittäin hyvät kulmaukset. 

Ei ole vielä näyttelytottumusta. Liikkuu hyvin. Ystävällinen luonne. 

24.-25.10.2009 Elin Norrmanseth, PEK3 

8,5 kk ikäinen. Kaunis koira. Hieman vaaleat silmät pilaavat ilmettä. Hyvä lapojen asento. Hyvänpituinen olkavrsi. 

Hyvä luusto ja raajat, hyvät takakulmaukset. Hyvä väritys ja turkki. Koira tarvitsee selvästi enemmän kehätottumusta, 

koira ei tahdo olla kehässä ja pilaa siten esiintymisensä. Antaa hyvin kosketella. 

 

***Maroussia Odinea Crystal Sun 20525/09 
2829.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, BABY PEK- 

6 kk ikäinen narttupentu. Hyvä luustonvahvuus. Nartun pää, saksipurenta. Hieman avoimet huulet. Kauniit tummat 

silmät. Hieman periksiantava selkä, joka johtuu ehkä liian runsaasta ruokinnasta. Oikeat kulmaukset. Liikuu 

tehokkaasti. Hyvä hännänkanto. Ystävällinen, miellyttävä luonne.. 
24.10.2009 Tuulos, Petra Schultheiss, PEK 2 KP 

Erittäin kauniisti rakentunut tyypillinen narttu. Kaunis pää. Tummat silmät. Erittäin hyvä rinta. Hyvä luustonvahvuus. 

Sujuvat liikkeet. Ystävällinen luonne. 

 

***Matildan Pieni Liekki 49243/08 
16.05.2009 Hamina, Denis Kuzelj, PEK3 

Erinomainen tyyppi. Oikeanmallinen pää.Tummat silmät.Hyvä purenta.Syvä rinta.Erittäin hyvä kaula ja ylälinja.Hyvä 

väritys ja merkit.Erinomaiset liikkeet. 

 



***Metsäpirtin Catharina 51440/08 
02.05.2009 Somero, Paula Heikkinen-Lehkonen, PEK2 

Hyvä koko.Normaalisti kehittynyt.Tarpeeksi vankka luusto.Pitkä ja kapea pää.Hyvä selkälinja.Hieman pitkä 

lanneosa.Hyvät suorat eturaajat,mutta rinta vielä kapeahko.Hyvät takakulmaukset.Puhtaat värimerkit,mutta valkoinen 

menee suupielen yli.Kirsu ja huulten pigmentti epätäydellinen.Karva vielä pentumaista ja kihartuvaa.Iloinen,mutta 

tottumaton.Takaliikkeet hieman kapeat. 

06.-07.06.2009 Salo, Tanya Ahlman-Stockmari, PEK1 

Oikeat rungon mittasuhteet omaava narttumainen kokonaisuus.Kuono-osa saisi olla vankempi.Hyvä ylälinja ja 

runko.Riittävä raajaluusto.Oikealaatuinen karvapeite.Liikkuu kinnerahtaasti takaa.Oikea hännänkanto 

liikkeessä.Etuliikkeiden tulee vakiintua.Tarvitsee kehätottumusta. 

 

***Metsäpirtin Charley 51439/08 
06.-07.06.2009 Tuuri, Teija Salmi-Aalto, PEK 

8 kk erittäin hyvätyyppinen,vahva urospentu, jolla erinomainen sukupuolileima.Vahva uroksen pää, hyvä ilme.Vahva 

kaula ja ylälinja.Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa.Voimakas runko,hyvä luusto.Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti 

joka suunnasta. Hyvä väritys ja karvan laatu.Komea rodunomainen kokonaisuus.Iloinen,ystävällinen käytös.Lupaava 

pentu. Myöhästyi luokan arvostelusta, annetaan ainoastaan laatuarvostelu. 

 

***Momandan Ugly Duckling 21170/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, BABYPEK2 KP 

5 kk ikäinen uros. Hyvä luustonvahvuus. Kaunis uroksen pää, saksipurenta. Hieman vaaleat silmät, hieman 

periksiantava selkä. Oikeat kulmaukset. Hieman pehmeät välikämmenet. Oikein kannettu häntä. Sujuvat tehokkaat 

liikkeet. Ystävällinen luonne. 
24.-25.10.2009 Elin Norrmanseth, PEK1 KP ROP-pentu 

7,5 kk ikäinen. Isokokoinen urosmainen urospentu. Vahva luusto ja raajat. Urosmainen pää. Hieman pyöreät ja vaaleat 

simät häiritsevät ilmettä. Hyvä korvien kiinnitys. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Erittäin hyvä luusto ja raajat. 

Hyvät takakulmaukset. Liikkuu vielä epätasapainossa, hieman korkean hännän tulee asettua. Kaunis tumma tan-väri, 

kaunis väritys. Erittäin hyvä karvan laatu. Mukava luonne. 

 

***Momandan Uncle Scrooge 21169/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, BABY PEK1 KP , PU1, ROP-pentu, BIS1-pentu 

5 kk ikäinen tasapainoinen uros. Hyvä luustonvahvuus. Uroksen pää, saksipurenta. Silmät voisivat olla tummemmat. 

Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset. Oikea hännänkanto. Sujuvat, tehokkaat liikkeet. Ystävällinen luonne. 

 

***Monte Rosan Uri 58286/08 
18.07.2009 Oulu KV, Lisbet Utke Ramsing, PEK4 

Urosmainen pentu.Raskas pää.Liian pitkä ja raskas kuono.Taakse kiinnittyneet korvat.Hieman syvälle asettuneet 

keskiruskeat silmät.Saksipurenta.Hyvä kaula.Hieman suora lapa.Hyvät takakulmaukset.Voimakas luusto.Hieman alas 

kiinnittynyt häntä.Liikkuu vielä erittäin löysästi.Kihara turkki. Oikeanlainen lanne. Erinomainen luonne.Lupaava. 

 

***Monte Rosan Ute 58290/08 
18.07.2009 Oulu KV, Lisbet Utke Ramsing, PEK4 

Voimakas narttu.Narttumainen pää.Hieman kapea kallo.Oikein asettuneet korvat.Hyvin asettuneet ruskeat 

silmät.Hieman pitkä kuono.Saksipurenta.Riittävä kaula.Hieman eteenasettuneet lavat.Erittäin pehmeät 

välikämmenet.Laskeva lantio.Alas kiinnittynyt häntä.Hyvät kulmaukset takana, mutta ei niin voimakkaat 

kintereet.Etuliikkeet on sidotut ja pitäisi pystyä koordinoimaan liikkeitään paremmin.Oikea väritys 

jamerkit.Erinomainen luonne. Vähemmän lupaava. 

 

***Nalacho’n Alonetta Larah 40549/08 
22.02.09 Tuusniemi, Kurt Nilsson, PEK4 

Voimakas, narttumainen. Ihana pää ja erinomainen ilme.Hyvä runko ikäisekseen.Erinomainen rinta.Erinomaiset 

kulmaukset, raajat ja tassut.Erittäin hyvät liikkeet.Turkki voisi olla suorempi.Erinomainen väritys ja merkit. 

 

***Pandemian Af Marmelad 47843/08 
18.04.2009 Outokumpu, Elena Ruskovaara, PEK1 KP ROP-pentu 

Vahva,oikeat mittasuhteet.Kulmausten tulisi olla voimakkaammat edessä ja takana.Kaunis vahva pää, hyvin leppoisa 

ilme.Sopivasti kaulaa.Hyvä runko,käyttää hyvin raajojaan liikkeessä.Aika yhdensuuntainen takaa.Hyvä häntä.Kaunis 

väri. 



 

***Pandemian Af Mildhet 47844/08 
18.04.2009 Outokumpu, Elena Ruskovaara, PEK2 KP 

Hyvin voimakas,erittäin vahvarunkoinen ja tukevarakenteinen pentu.Hiukan hermostunut käytös.Hyvin voimakas 

pää,joka nyt hieman nallemainen ilmeeltään.Paljon runkoa,sopivat takakulmaukset.Rungon tulee tiivistyä,mutta mallin 

oikea ja tanakka.Hyvä etenevä sivuaskel halutessaan.Hyvä häntä. 

25.-26.04.2009 Vaasa KV, Gunnar Jensen, PEK 

Hyväntyyppinen voimakas pentu.Hyvä kallo ja kuono-osa.Hyvät silmät.Hyvä purenta ja kaula.Voimakas selkä.Hyvät 

kulmaukset takana, etukulmaukset ok.Liikkuu hyvällä sivuaskeleella.Hieman ahtaasti takaa ja epätasapainoisesti 

edestä.Kantaa häntää korkealla liikkeessä.Erittäin kihara turkki.Hyvä väritys. 

 

***Pandemian Af Nitroglyseri 47849/08 
25.-26.04.2009 Vaasa KV, Gunnar Jensen, PEK- 

Hyväntyyppinen voimakas uros. Hyvä kallo ja kuono-osa. Tiiviit silmät. Oikeapurenta. Kaula ok. Vahva selkä. Hyvät 

kulmaukset takana, ok edessä. Hyvät sivuliikkeet. Hieman ahtaat takaa ja epävakaat edestä. Kantaa häntää liikkeessä 

liian korkealla. Kihara turkki. Hyvä väritys.  

 

***Pandemian Af Trolltrumm 47851/08 
11.-13.04.2009 Lappeenranta KV, Anatoli Zhuk PEK2 

Erinomaiset mittasuhteet.Oikea ilme.Kapea rinta.Hieman lyhyt ja suora olkavarsi.Liikkuu kevyesti,liian kapeasti 

edestä.Riittävän yhdensuuntaisesti takaa.Erinomainen takaosa. 

25.-26.04.2009 Vaasa KV, Gunnar Jensen, PEK2 KP 

Erittäin hyväntyyppinen urospentu.Hyvä kallo ja kuono-osa.Hyvät silmät.Hyvä otsapenger.Oikea purenta.Kaula 

OK.Voimakas selkä.Etu-ja takakulmaukset OK.Hyvät tassut.Liikkuu ikäisekseen hyvin kaikilta puolista.Toivoisin 

huuliin paremman pigmentin.Hyvä turkki ja väritys. 

 

***Plaudite Great Whisper 51662/08 
25.-26.04.2009 Vaasa KV, Gunnar Jensen, PEK2 

Hyvä tyyppi.Hyvä kallo ja kuono-osa.Hyvät silmät.Oikea purenta.Hyvä kaula.Voimakas selkä.Hieman korkealla 

kannettu häntä.Toivoisin takaosaan paremmat kulmaukset.Etukulmaukset OK.Liikkuu hyvin kaikilta puolilta.Hyvä 

turkki ja väritys. 

 

***Riccarron Queenberry 48214/08 
14.-15.03.2009 Tampere KV, Victor van Raamsdonk, PEK3 KP 

Hyvä pää,kallo ja kuono.Hyvä ilme.Hyvät korvat, hyvä rinta ja etuosa.Hyvä luusto,hyvät kylkiluut.Hyvä kaula ja 

ylälinja.Hyvät takakulmaukset.Hyvät värimerkit.Turkki on hieman laineikas.Liikkuu hyvin. 
 

***Riccarron Quess Why 48212/08 
14.-15.03.2009 Tampere KV, Victor van Raamsdonk, PEK2 KP 

Hyvä pää.Hyvä kallo.Hyvä purenta.Hyvät korvat.Hyvä rinta, etuosa ja luusto.Hyvät tassut.Hyvä niska ja ylälinja.Hyvät 

kylkiluut.Hyvä hanta.Hyvät värimerkit.Hieman laineikas turkki. Liikkuu edestä hyvin, mutta takaliikkeissä voisi olla 

enemmän voimaa. 

25.-26.04.2009 Vaasa KV, Gunnar Jensen, PEK1 KP VSP 

Erittäin hyvä tyyppi.Hyvä kallo ja kuono-osa.Tummat silmät.Hyvä purenta.Hieman alaskiinnittyneet korvat.Hyvä 

kiinteä ylälinja.Hyvät kulmaukset edessä ja takana.Voimakkaat tassut.Liikkuu hyvin ikäisekseen.Hyvä turkki ja väritys. 

 

***Riccarron Quick Step 48213/08 
14.-15.03.2009 Tampere KV, Victor van Raamsdonk, PEK1 KP VSP 

Hyvä pää,kallo ja kuono.Hyvä purenta.Hyvät korvat.Hyvä rinta ja luusto.Hyvät tassut.Hyvä kaula ja ylälinja.Hyvät 

kylkiluut.Hyvä hännänkiinnitys.Hyvät takakulmaukset.Sekä etu- että takaliikkeissä voisi olla enemmän voimaa. 

 

***Sennetta’s Cover Girl DKK07814/2009 
21.-22.11.2009 Jyväskylä, Elina Haapaniemi, PEK2 

7 kk vanha iloinen vilkas narttupentu, joka on tässä vaiheessa hieman pitkä. Kallon tulee hieman sulaa ja kuono-osan 

täyttyä. Tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä luusto ja käpälät. Hieman pehmeä ylälinja. Hyvä takakulmaukset. Liikkuu 

takaa hyvin, mutta etuliikkeen tulisi olla parempi. 

28.-29.11.2009 Turku, Christel Senn, PEK2 KP 

7 kk vanha. Narttumainen ilme. Tan-väri voisi olla tummempi. Kaunis narttumainen pää. Saksipurenta. Kauniit tummat 

silmät. Seisoo oikea-asentoisesti. Oikea hännänkanto. Sujuvat liikkeet. Ihastuttava luonne. 



 

***Shedcape Bjarke 41572/08 
22.02.2009 Tuusniemi, Kurt Nilsson, PEK1 KP ROP-pentu 

Voimakas urospentu.Erinomainen pää ja ilme.Hyvä runko ikäisekseen.Hyvät kulmaukset.Ihana luusto.Erinomaiset 

tassut.Ikäisekeen hyvät liikkeet.Erinomainen tan väri.Hyvä turkki. 

 

***Shedcape Bodil 41571/08 
22.02.2009 Tuusniemi, Kurt Nilsson, PEK1 KP VSP-pentu 

Narttumainen, erinomainen pää ja ilme.Erinomainen kaula.Erinomaiset mittasuhteet.Erittäin hyvät kulmaukset, luusto ja 

tassut.Hyvät liikkeet ikäisekseen.Erinomainen karvanlaatu. 

 

***Schedcape Delinda 22909/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, BABY PEK2 KP 

6 kk ikäinen tasapainoinen narttupentu. Hyvä luustonvahvuus. Nartun pää, saksipurenta. Tällä hetkellä valitettavasti 

hieman avoimet silmät. Hyvä ylälinja. Kauniisti kulmautunut. Liikkuu sujuvasti ja tehokkaasti. Etuosa vielä löysä. 

Oikea hännänkanto. Ystävällinen miellyttävä luonne. 
24.10.2009 Tuulos, Petra Schultheiss, PEK1 KP ROP-pentu 

Voimakas, tyypillinen narttu. Kaunis pää. Erittäin hyvä rinnanmuoto. Erittäin hyvät kulmaukset. Erittäin hyvä 

luustonvahvuus. Sujuvat liikkeet. Ystävällinen luonne. 

 

***Schedcape Delsiha 22908/09 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely,BABY PEK1 KP PN-pentu, VSP-pentu 

5,5 kk vanha tasapainoinen narttupentu. Hyvä luustonvahvuus. Nartun pää, saksipurenta. Lievä huulten 

pigmenttipuutos. Hieman periksiantava selkä. Oikeat kulmaukset. Oikeat tehokkaat liikkeet. Oikea hännänkanto. 

Ystävällinen miellyttävä luonne. 

 

***Szarazpataki Igeret MET.BSH.9502/08 
31.05.2009 Mänttä, Hannele Jokisilta, PEK1 KP ROP-pentu 

Erittäin narttumainen kokonaisuus.Päässä hyvät linja,mutta ikään sopien vielä kapea,erityisesti kallo-osasta.Hyvä 

ilme.Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa.Sopiva luusto.Hyvä runko.Hyvä karva,värimerkti.Hyvä tan-väri.Reipas 

luonne.Liikkuu ikäisekseen hyvin. 

06.06.2009 Aura, Rajko Rotner, PEK1 KP ROP-pentu 

Hyvässä kunnossa.Riittävä luusto.Hyvä massa.Hyvä väritys.Hyvä rakenne.Hyvät liikkeet. 

 

***Tornedarlings Ada Af Triel 10192/09 
16.-17.05.2009 Varkaus, Satu Ylä-Mononen, PEK1 KP VSP-pentu 

7 kk.Ikäisekseen hyvä koko.Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää.Hyvä purenta.Kauniit tummat 

silmät.Riittävä kaula.Vahva selkä.Hyvä luusto.Ikäisekseen erinomainen eturinta ja runko.Hyvä häntä.Tehokkaat 

liikkeet.Kaunis turkki.Hyvät värimerkit. 

23.05.2009 Juuka, Harto Stockmari, PEK1 KP VSP-pentu 

Narttumainen kokonaisuus.Oikeat mittasuhteet.Hyvä pää ja purenta.Hyvä kaula ja runko.Normaalisti 

kulmautunut.Liikkuu hyvällä askeleella.Miellyttävä käytös. 

06.-07.06.2009 Tuuri, Teija Salmi-Aalto, PEK1 KP ROP-pentu 

8 kk.Erittäin hyväntyyppinen keskivahva narttupentu.Erinomainen sukupuolileima.Hyvin asettuneet korvat.Hyvä 

ilme.Melko voimakas otsapenger.Hyvä kaula ja ylälinja.Hyvä runko ikäisekseen.Hyvä luuston vahvuus.Kauniit 

käpälät.Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa.Liikkuu ikäisekseen hyvällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti.Kaunis 

narttumainen kokonaisuus.Pään väritys voisi olla parempi.Muuten OK.Rodunomainen luonne ja olemus.Hyvin esitetty. 

14.06.2009 Heinävesi, Anita Alatalo, PEK1 KP ROP-pentu 

8 kk vanha. Oikean voimakkuuden ja mittasuhteet omaava narttupentu.Lupaava pää.Hyvä purenta.Kauniit tummat 

simät.Erinomaiset korvat.Hyvä kaula.Tasainen selkä.Tilava, erittäin lupaava rintakehä.Erinomainen eturinta.Kauniisti 

kulmautuneet vahvaluustoiset raajat.Erinomaiset värimerkit.Kaunis näyttelykunnostettu turkki.Rodunomaiset vapaat 

liikkeet.Käyttäytyy mallikkaasti. 

 

***Tornedarlings Alli Af Triel S63042/2008 
20.-21.06.2009 Rovaniemi KV, Marjo Järventölä, PEK- 

Keskivahva narttupentu,jolla hyvät rungon mittasuhteet.Oikeat päänlinjat sivulta.Tässä vaiheessa pää vielä kauttaaltaan 

keveä.Rintakehän tulee voimistua erityisesti edestä.Niukat etu- hyvät takakulmaukset.Sopiva raajaluusto.Liikkuessä 

hyvä askelpituus.Etuliikkeet vielä kovin löysät.Tasapurenta.Lupaava karva ja kaunis väri.Korkea-asentoinen 

hanta.Miellyttävä käytös. 



 

***Vinkizz Oh She Bangs 26669/09 
28.-29.11.2009 Turku, Christel Senn, PEK- 

7 kk ikäinen. Nartuksi hyvä luusto. Saksipurenta. Hieman avoimet huulet, samoin tällä hetkellä avoimet luomet. 

Hieman punertavat silmät tällä hetkellä. Takakulmaukset voisivat olla paremmat, liikkuu takaa ahtaasti. Oikea häntä. 

Ihastuttava luonne. 

 

***Vinkizz Only Upside Down 26670/09 
28.-29.11.2009 Turku, Christel Senn, PEK3 KP 

7 kk ikäinen. Hyvä luusto. Narttumainen pää ja ilme. Saksipurenta. Erittäin kauniit tummat silmät. Liikkuu oikein, 

erittäin hyvin edestä. Hännän kanto ok. Hyvä takaosa. Ystävällinen luonne. 

 

***Vinkizz Original 26671/09 
21.-22.11.2009 Jyväskylä, Elina Haapaniemi, PEK1 KP VSP-pentu 

7 kk vanha aavistuksen ujosti esiintyvä narttupentu. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Vankka ja feminiininen. 

Erittäin hyvä pään muoto. Purenta ok. Vahvat hyvinkulmautuneet raajat. Hyvä runko. Hyvä väritys. Terveet liikkeet. 

28.-29.11.2009 Turku, Christel Senn, PEK1 KP, ROP-pentu 

7 kk ikäinen. Terve runko. Hyvä luusto. Tyypillinen narttumainen pää. Saksipurenta. Hyvä takaosa. Kaula voisi olla 

aavistuksen pitempi. Erittäin hyvin kulmautunut. Seisoo oikea-asentoisesti. Sujuvat liikkeet. Oikea häntä. Ihastuttava 

luonne. 

 

***Vinkizz Outlander 26665/09 
28.-29.11.2009 Turku, Christel Senn, PEK2 

6,5 kk ikäinen. Hyvä luusto. Erittäin tummat tan-värimerkit. Saksipurenta. Tällä hetkellä luomet eivät ole tarpeeksi 

tiiviist. Hyvin asettuneet korvat. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset voisivat olla paremmat. Hieman pihtikinttuinen 

takaa. Hyvä hännän kanto. Liikkuu sujuvasti. Erittäin ystävällinen. 

 

***Xantran Cosmopolitan 13085/09 
16.08.2009 Joensuu, Jukka Kuusisto, PEK1 KP VSP-pentu 

Tasapainoisesti kehittynyt hyväluustoinen riittävän kokoinen pentu. Oikean muotoinen pää. Hyvä rintakehä. Köyristää 

hieman lanneosaa. Takaraajoissa hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, hieman ahtaasti takaa. 

29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, PEK2 

8 kk ikäinen vahvaluustoinen uros. Uroksen pää, täydellinen saksipurenta. Kaunis tumma tan-väri. Hyvä ylälinja. 

Rodunomaiset kulmaukset. Seisoo edestä hieman ranskalaisesti, takaa tassut ulospäin. Liikkuu sujuvasti, mutta tällä 

hetkellä hieman rajoitetut takaliikkeet. Iloinen häntä. Ystävällinen luonne. 

 

***Zweierteam Oxalis 60373/08 
05.07.2009 Hyvinkää, Anita Alatalo, PEK1 

8 kk vanha.Suurikokoinen,vahva urospentu.Vahva uroksen pää.Hyvä purenta, silmät ja korvat.Hyvä kaula ja 

selkä.Tilava rintakehä.Korkea hännänkiinnitys.Voisi olla kulmautuneempi takaa.Lyhyt lantio.Suora olkavarsi. Vahva 

luusto. Valkoinen otsapiirto ulottuu oikean valesilmän päälle. Erittäin valkovoittoinen rinta. Vielä kihara, mutta 

hyvälaatuinen turkki. Liikkeessä kantaa häntäänsä turhan korkealla. Esitetään hyvin. 

16.08.2009 Ikaalinen, Tanya Ahlman-Stockmari, PEK1 

Kookas. Vielä hieman ilmava uros. Pään tulee vielä jykevöityä iän myötä. Riittävä runko. Kovin niukasti kulmautunut 

edestä ja takaa. Hyvä huulipigmentti. Turhan korkealla kannettu häntä liikkeessä. Hyvät käpälät. Liikkeiden tulee 

huomattavasti vakiintua erityisesti edestä. Tarvitsee aikaa. 

22.08.2009 Nokia, Mia Sandgren, PEK1 KP ROP-pentu 

Urosmainen urospentu. Mukava kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvä runko, hyvä leveys ja syvyys. Vahva 

luusto. Hyvä karvanlaatu. Kehitysvaiheessa. Liikkuu tasapainoisesti. Mukava luonne. 

29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, PEK4 

9 kk ikäinen erittäin suuri uros. Kokoon nähden vielä riittävä luustonvahvuus. Uroksen pää, täydellinen saksipurenta. 

Avoimet huulet ja niissä pigmenttipuutoksia. Erittäin kauniit tummat silmät. Rinnan tulee leventyä ja syventyä. Liikkuu 

tehokkaasti ja sujuvasti. Rodunomaiset etukulmaukset, liikkeessä takakulmaukset näkyvät. Ystävällinen luonne. 

 

***Zweierteam Plumeria 60376/08 
29.8.2009 Valkeakoski Erikoisnäyttely, Christel Senn, PEK1 

9 kk ikäinen tasapainoinen narttu. Sopiva luustonvahvuus. Nartun pää, täydellinen saksipurenta. Nartulle hieman vahva 

otsapenger. Hieman avoimet huulet. Oikeat kulmaukset edessä, takana niukat. Liikkuu takaa tassuahtaasti ja lyhyin 

askelin. Erittäin iloinen häntä. Ystävällinen luonne. 


