20130519 Lahti R, SALMI-AALTO TEIJA
25700/12 Vuorenpeikon Famous JUN ERI2
Reilu 1-vuotias, selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet. Hyvä nuoren uroksen pää, jossa hyvä
ilme. Hyvä vahva alaleuka. Hyvät silmät. Hyvä kaula ja selkälinja. Hieman luisu lantio. Hyvä
runko, eturinta saa vielä täyttyä. Vahva luusto, hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin
takaa. Hyvä matala kinner. Liikkuu vielä kapeasti takaa, muilta osin ok. Hyvä väri ja merkit. Hyvin
esitetty.
FI38031/12 Zweierteam Ulmus JUN ERI1 SA PU1 ROP SERT
11kk. Erinomaiset mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Kaunisilmeinen uroksen pää, hyvät silmät,
purenta ok. Hyvä vahva kaula. Erinomainen ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Hyvä luuston vahvuus.
Kauniit käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä
askeleella. Kaunis rodunomainen kokonaisuus. Erinomainen väritys ja turkki.
FI46419/11 Bernarossa Lord Of The Rings NUO ERI1
22kk, kookas, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Vahva kaunisilmeinen uroksen pää jossa
kauniit silmät. Hyvä vahva alaleuka, melko voimakas otsapenger, riittävä kaula. Hyvä selkälinja.
Hieman luisu lantio, erinomainen vahva runko. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Hyvin tasapainoisesti
kulmautunut. Hyvä matala kinner. Liikkuu hieman löysästi edestä, erinomainen sivuaskel. Hyvä
väri ja merkit. Erittäin runsas turkki. Esitetty todistus hännästä.
FI53752/11 Goldbear’s Willegalle NUO ERI2
20kk, keskikokoinen, kaunisraaminen nuori uros. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, joka saa
vielä vahvistua, purenta ok. Hyvät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä rungon vahvuus, hyvä
eturinta, sopiva luusto. Hyvät käpälät, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu erittäin löysästi edestä,
muilta osin hyvin. Erittäin kaunis väritys. Hyvin esitetty.
FI28848/10 Bernarossa Kevin AVO H
3-vuotias. Kookas, mittasuhteiltaan aavistuksen lyhyehkö, selvä sukupuolileima. Oikealinjainen
uroksen pää jossa hyvät silmät, purenta ok. Hieman lyhyt kaula. Hyvä selkälinja, hieman luisu
lantio. Hyvä runko, eturinta ok. Pysty olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa.
Aavistuksen korkea kinner. Erinomainen luuston vahvuus ja käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti,
mutta askel hyvin tehoton ja lyhyt. Kaunis väritys, rodunomainen luonne ja olemus. Liikkeet
määrää palkintosijan.
FI32012/12 George-Clooney Von Bernice Love AVO ERI1 SA PU2 VASERT
4-vuotias. Keskikokoa hieman pienempi uros, joka antaa aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman.
Erittäin kaunis pää, jossa hyvä ilme, tummat silmät. Hieno kaula, hyvä ylälinja, erinomainen runko
ja eturinta. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti,
erinomaisella sivuaskeleella, upea potku. Hyvä turkki ja väritys.
FI14124/11 Funatic Mucho Gusto VAL ERI1 SA PU3
Reilu 2-vuotias. Kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet omaava uros. Kaunisilmeinen uroksen pää,
jossa oikeat mittasuhteet ja vahvuus. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko, hyvä eturinta.
Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja
aavistuksen kerien edestä, hyvä sivuliike. Hyvä väri ja merkit sekä turkki.
50216/07 Funatic Roquefort VAL ERI2 SA PU4
5-vuotias, erinomaista tyyppiä, hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen uroksen pää, hyvät
tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, eturinta voisi olla täyteläisempi. Riittävästi

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvät käpälät. Hyvä matala kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti
hyvällä askelpituudella. Hyvä turkki ja väritys.
FI12451/12 Bernario Gamma Gemini JUN EH2
17kk. Oikeat mittasuhteet. Hyvä koko, kaunisilmeinen nuoren nartun pää, purenta ok. Kuono-osa
saa vielä hieman vahvistua silmien alta. Hyvä kaula ja selkälinja. Hieman pysty lantio, ikäisekseen
hyvä runko ja eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Tänään vielä erittäin pehmeät
välikämmenet, joka näkyy liikkeessä. Hyvä sivuaskel, mutta liikkuu vielä kovin ahtaasti takaa.
Hyvä väri, ihana luonne ja olemus, tarvitsee aikaa täyttääkseen raaminsa.
FI30178/12 Bom Bom’s Dooleys JUN ERI1 SA PN2 VASERT
13kk, erittäin hyväntyyppinen, narttumainen, mittasuhteet nartulle vielä ok. Erittäin kaunisilmeinen
nartun pää, jossa oikeat mittasuhteet. Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas runko, hyvä eturinta, sopiva
luusto. Kauniit käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä
askelpituudella. Kaunis väritys ja turkki. Kaunis kokonaisuus.
FI48164/11 Leniences Friderica NUO EH2
22kk, hyvät mittasuhteet ja raamit ok. Oikealinjainen nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvin
sijoittuneet korvat, oikea silmän muoto. Hyvä kaula ja ylälinja, hieman luisu lantio, sopiva runko ja
eturinta sekä luuston vahvuus. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu erittäin hyvin
takaa, hieman löysästi edestä. Hyvä sivuaskel. Hyvä väritys. Karva tänään hieman kevyessä
kunnossa. Hyvin esitetty.
FI36501/11 Zweierteam Tazetta NUO ERI1 SA PN3
23kk. Erimomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää, kauniit silmät, kaunis
pään profiili. Hyvä kaula ja selkälinja. Hieman pitkä ja luisu lantio, erinomainen runko ja eturinta.
Hyvä luuston vahvuus. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä
askelpituudella. Hyvä turkki ja väri.
43038/08 Bernario Chinon AVO ERI
Reilu 4v. Hyvät mittasuhteet. Kaunis nartun pää, jossa oikea ilme. Selvä sukupuolileima. Hyvät
silmät. Lyhyehkö kaula. Aavistuksen pehmeä selkälinja. Hyvä, leveä lantio. Oikea rungon vahvuus.
Hyvä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Aavistuksen pehmeät välikämmenet.
Liikkuu yhdensuuntaisesti, hieman löysästi edestä. Hyvä sivuliike. Runsas turkki. Hyvä väri.
FI36989/09 Bernarossa Illusia AVO ERI2 SA
4-vuotias. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteet nartulle ok. Kaunis nartun pää, jossa oikeat linjat ja
ilme. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas runko. Hyvä eturinta. Toivoisin aavistuksen enemmän
raajakorkeutta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kääntää seistessä kyynärpäät rungon
alle. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella. Runsaassa turkissa. Hyvä väri ja merkit.
37727/11 Dandybern Giesella AVO ERI3 SA
2-vuotias. Erittäin hyväntyyppinen. Oikeat mittasuhteet. Oikealinjainen nartun pää, jossa oikeat
mittasuhteet. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta. Voimakas luusto. Hieman
pehmeät välikämmenet. Hyvin tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu löysästi edestä, muilta osin
erinomaisesti. Hyvä väritys, runsaassa turkissa.
FI17099/12 Private Stefal Lucia AVO EH
2-vuotias. Erittäin hyväntyyppiinen, kookas, oikeat mittasuhteet. Kaunis nartun pää, jossa hyvät
mittasuhteet ja vahvuus. Pyöreähköt silmät häiritsee hieman ilmettä. Kuono-osa saisi olla
täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko, sopiva luuston vahvuus. Hyvät
käpälät. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu erinomaisella askelpituudella ja

yhdensuuntaisesti. Voisi pitää korvat paremmin asettuneena. Hyvä väri, turkki tulossa. Kaunis
kookas narttu, joka tarvitsee aikaa asettuakseen raameihinsa.
FI56013/09 Sennetta’s Cover Girl AVO EH
4-vuotias. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Erittäin kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hieman luisu lantio. Voimakas runko, eturinta ok. Lyhyt ja pysty olkavarsi, niukasti
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Sopiva luuton vahvuus. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu
yhdensuuntaisesti, riittävällä askelpituudella, aika-ajoin hieman epäpuhtaasti edestä, toivoisin
hieman enemmän raajakorkeutta. Hyvä väritys ja turkki.
34955/11 Vuorenpeikon Eela AVO EH
2-vuotias. Kaunislinjainen nuori narttu, mittasuhteet vielä nartulle ok. Kaunilinjainen nartun pää,
hyvät tummat silmät. Riittävä kaula, selkälinja vielä hieman pehmeä. Hyvä runko ikäisekseen.
Hieman pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luuston vahvuus, toivoisin aavistuksen
enemmän raajakorkeutta. Liikkuu leveästi edestä, sivuaskel ok. Ylälinja on pehmeä vielä liikkeessä.
Kaunis väritys. Hyvä turkki. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen.
34956/11 Vuorenpeikon Eevi AVO EH
2-vuotias. Hieman matalaraajaisen ja raskaan vaikutuksen tänään antava nuori narttu. Melko
voimakas nartun pää, jossa kaunis ilme. Sukupuolileima voisi olla aavituksen selvempi päässä.
Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas runko ja eturinta, vahva luusto. Hyvät käpälät. Tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti erinomaisella askelpituudella. Hyvä väri ja turkki.
FI34954/11 Vuorenpeikon Emma AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP
2-vuotias. Hyvät mittasuhteet ja koko. Voimakas, mutta silti narttumainen pää, jossa hyvä ilme ja
mittasuhteet. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva luusto.
Liikkuu hyvällä askeleella ja pituudella. Kookas tasapainoinen kokonaisuus. Kaunis väri ja turkki.
44806/09 Zweierteam Qulmaria AVO ERI4 SA
3,5-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa oikea ilme. Hyvä kaula, ylälinja ok.
Erinomainen tilava runko. Niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä
luuston vahvuus ja käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askeleella, joskin takapotku voisi olla
tehokkaampi. Hyvä väri ja merkit. Turkki upeassa kunnossa.
57603/07 Bernarossa Farfalla VAL ERI3 SA
4-vuotias. Kookas, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, oikealinjainen pää. Hyvä kaula ja
ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Hyvä luuston
vahvuus. Liikkuu leveästi edestä, muilta osin hyvin. Hyvä turkki ja väritys.
FI26671/09 Vinkizz Original VAL ERI2 SA
4-vuotias. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää, hyvät silmät. Hyvä vahva
kuono-osa. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä runko, eturinta ok. Aavistuksen pysty
olkavarsi. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät käpälät. Vahva luusto. Liikkuu hieman
kerien edestä, muiltaosin ok. Hyvä väritys ja turkki.
19596/07 Zweirteam Muscosa VAL ERI1 SA PN4
6-vuotias. Hyvät mittasuhteet, keskikokoinen. Oikealinjainen nartun pää, jossa rodunomainen ilme.
Hyvä kaula, selkälinja ok. Hyvä runko ja eturinta. Hyvä vahva luusto. Kauniit käpälät. Hieman
niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella.
Oikeat merkit, tan-väri voisi olla hieman syvempi. Hyvä turkki.
34141/03 Riccarron Just Tiina VET ERI2 SA
10-vuotias. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Oikealinjainen nartun pää, jossa suloinen

ilme. Hyvä ylälinja, runko ja luusto. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Liikkuu ikäisekseen
erinomaisesti. Hyvä turkki ja väritys. Onnittelut omistajalle upeassa kunnossa olevasta veteraanista.
39829/04 Zweierteam Indica VET ERI1 SA ROP-VET
Lähes 9-vuotias. Erinomaiset mittasuhteet, koko ja sukupuolileima. Erittäin hyvässä kunnossa oleva
veteraani. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Hyvä luusto. Kauniit
käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu erinomaisesti yhdensuuntaisella hyvällä askeleella.
Kaunis väritys ja turkki.
Kennel Zweierteam (Ulmus, Qulmaria, Muscosa, Indica) KASV1 KP ROP-KASV
Neljä eri yhdistelmää. Erittäin tasainen ryhmä, joka koostuu 4:stä erittäin kauniista rodunomaisista
koirista. Hyvät päät, ilmeet, mittasuhteet ja sukupuolileimat. Hyvät luustot, liikkeet. Isot onnittelut
kasvattajalle!

