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FI35381/11 Berndream´s Dark Dancer JUN ERI1 SA  

Erinom. Tyyppi, oikeanmallinen lupaava pää, riittävä kaula ja etukulm. Eturinta saa täyttyä iän myötä, 

hyvä luusto vankka lyhyt runko, vielä kihartuva mutta oikeanlaatuinen karva, värimerkit voisivat olla 

tummemmat, liikkuu hieman löysästi edestä, taka-askel saisi olla pidempi. 

FI34957/11 Vuorenpeikon Einari JUN ERI2  

Riittävän kokoinen, urosmainen pää, jonka tulee täyttyä iän myötä, hyvä ilme, hyvä kaula ja riittävät 

etukulm. Hyvä eturinta ikäisekseen, kokoon sopiva luusto ja rinta. Riittävät polvikulmaukset, hyvä 

karva ja väritys. Reipas luonne, liikkuu hyvin, tulee kasvaa vielä sekä kokoa että raajakorkeutta. 

FI34959/11 Vuorenpeikon Eskimo JUN EH3 

Pienehkö uros, joka tässä kehitysvaiheessa myös matalaraajainen, hyvä pään malli, pyöreät silmät. 

Riittävästi kulm. Edestä ja takaa, hyvä luusto, sopiva runko ikäisekseen. Hyvä karva, tan-väri voisi olla 

tummempi, hyvä luonne, hieman korkea häntä liikkeessä, hieman löysät etuliikkeet. Takaa liikkuu 

hyvin. 

FI44530/10 Bouncy Buffoon´s Stormy May Day NUO EH 

Pienehkö, maskuliininen kokonaisuus. Riittävän vahva pää, hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa. Vankka luusto kokoon sopiva runko, tulisi olla raajakkaampi, kaunis 

karva, hieman puutteeellinen huulipigmentti, pehmeä luonne. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten 

hyvin. Tulee kasvaa raajakorkeutta. 

FI54474/09 Alpigiano Felice Fidenzio AVO ERI2 SA PU4 VASERT 

Vankka, maskuliininen kokonaisuus, päässä hyvät mittasuhteet. Kuono saisi olla täyteläisempi. Hieman 

vaaleat silmät, hyvä kaula ja selkälinja. Sopusuht.kulm.edestä ja takaa, vahva luusto, vankka hieman 

pitkä runko, kaunis karva ja luonne. Hyvät sivuliikkeet, hieman kapeat takaa. 

FI50949/09 Lapinlauhan Monticola AVO ERI1 SA PU3 SERT 

 Sopivan kokoinen, maskuliininen kokonaisuus, riittävän vankka pää, riittävä kaula, hyvä luusto, 

riittävästi kulm.edestä ja takaa. Vankka runko joka sopivan pituinen, erinom.reipas luonne, hyvä väri. 

Ei aivan parhaassa karvassa tänään, ajoittain hieman korkea häntä liikkeessä, liikkuu hyvin sivusta, 

hieman kapeasti takaa. 

FIN50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI2 SA PU2 

Erinom.tyyppi, lyhyt vankkarunkoinen uros. Riittävän vahva pää, hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi 

kulm.edestä ja takaa. Sopiva luusto, ei aivan parhaassa karvassa tänään. Hieman vaalea tan-väritys, 

erinom.reipas luonne. Liikkuu hieman kapeasti takaa, muuten hyvin. 

FIN25406/06 Riccarron Pink Panther VAL ERI1 SA PU1 VSP 

Vankka voimakas maskuliininen kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen eturinta. Saisi seistä 

varmemmin eturaajoillaan, voimakas luusto. Erittäin vahva runko, hyvä vahva taka-osa. Kaunis karva, 

erinom.väritys, hyvä luonne, liikkuu löysästi edestä, kapeasti takaa. 

FI58949/11 White Galanthus Elana JUN EH3 

10 kk, vielä pentumainen kokonaisuus, tulee kasvaa kokoa ja vankistua iän myötä. Riittävän vahva pää, 

otsapenger tulisi olla selvempi, hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi kulm.edestä ja takaa, kokoon sopiva 

luusto, hyvä runko, hyvä karva, hieman vaalea tan-väri, rauhallinen hyvä luonne, liikkuu hyvin. 

FI34955/11 Vuorenpeikon Eela JUN ERI2  

Erittäin narttumianen kokonaisuus, mukava pää. Hyvä kaula, lupaava eturinta, hieman suora olkavarsi, 

kokoon sopiva luusto. Pitkä oikeanmallinen runko, saa kasvaa vähän raajakork. Hyvät takakulmaukset. 

Oikeanlaatuinen karva, reipas luonne, liikkuu hyvin. 

FI34954/11 Vuorenpeikon Emma JUN ERI1 SA PN4 

Erinom.tyyppi, hyvät mittasuhteet, lupaava pää, hyvä ilme, riittävä kaula, hyvä luusto, riittävästi 

kulm.sekä edestä että takaa. Oikeanmallinen hyvä runko, ei aivan parhaassa karvassa tänään, reipas 

hyvä luonne, liikkuu hyvin. 

FI60276/10 Alpweiden Pretty As Paint NUO ERI1 

Erinom.tyyppi, riittävä koko, lupaava pää, lyhyt kaula, niukasti kulm.edestä ja takaa. Vankka luusto. 

Vahva lyhyt runko, hyvä karva, häntä tulisi olla suorempi. Ajoittain korkea häntä liikkeessä, liikkuu 

leveästi edestä, muuten hyvin hyvä karva ja väri, reipas luonne. 

FI17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq NUO ERI2 

Erinom.tyyppi, riittävä koko, vielä kapea pä. Hyvä ilme, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi 

kulm.edestä ja takaa, eturinnan tulee täyttyä iän myötä, keskivahva luusto. Hyvä runko, hyvä karva, 

hieman vaalea tan-väri, reipas iloinen luonne, liikkuu hyvin. 

FI53441/09 Alpweiden Lovely Jackpot AVO ERI2 SA PN3 VASERT 

Erinom.tyyppi, oikeanlinj.nartun pää, kuono saisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula ja selkälinja. Sopiva 

luusto, hyvä runko, hyvä karva, hieman vaalea tan-väri, erinom.luonne, sopusuht.kulm.edestä ja takaa, 

liikkuu hyvin. 



FIN19168/08 Funatic Qt-Ness AVO ERI1 SA PN1 ROP SERT 

Erinom.tyyppi, vankka narttu, pitkänomainen mutta vankka pää. Hieman surumieliset silmät, kaunis 

kaula ja selkälinja, sopusuht.kulm. edestä ja takaa, vankka luusto, oikeanmallinen vankka hyvä runko. 

Kaunis kaula, hyvät värimerkit, rauhallinen hyvä luonne, liikkuu erittäin hyvin. 

FIN55713/07 Ragdolls Cinderella AVO ERI3 SA 

Erittäin narttum.kokonaisuus, riittävä raajakorkeus, kauttaaltaan hieman lyhyt pää, hyvä selkälinja. 

Riittävästi kulmautunut edestä ja sopivasti takaa, hyvä luusto. Oikeamall.hyvä runko, hieman vaalea 

tan-väri, luonne ok. Liikkuu hyvin. 

FIN16049/07 Goldbear´s Qismet VAL ERI1SA PN2 

Erinom.erittäin narttum.kokonaisuus, hyvä pää ja ilme. Kaunis kaula ja selkälinja, 

sopusuht.kulm.edestä ja takaa, hyvä eturinta, vankka raajaluusto, riittävä raajakorkeus, kaunis karva, 

hyvät värimerkit, erinom.luonne, liikkuu hyvin.  

KENNEL VUORENPEIKON KASV1 KP 

Riittävän tasalaatuinen ryhmä, eri kehitysvaiheessa olevia koiria, jotka myös erikokoisia. Hyvät 

rakenteet, sopivat luustot, raajakork.tulee kiinnittää huomiota. 

 


