20150516 Rauma KR, LOBB JANET
Nazareth Iz Klana Legato 55914/14 JUN EH2
12kk vanha uros jolla tyypilliset ääriviivat. Hieman tiivis purenta. Hyväksyttävä silmien väritys. .
turkki. Hieman ???luonteeltaan. Riittävä luusto ja voimakkuus ikäisekseen.
Sonza’s Burn Up The Road 13493/14 JUN ERI1
17kk vanha uros. Rodulle tyypilliset ääriviivat. Haluaisin hieman leveämmän otsan. Riittävät etu- ja
takakulmaukset. Riittävä luusto ja voimakkuus. Riittävä turkki, miellyttävät värimerkit. Riittävät
liikkeet. Haluaisin hieman enemmän voimaa ja runkoa kauttaaltaan.
Vuorenpeikon Lion 43935/14 JUN EH3
10kk vanha uros. Miellyttävät ääriviivat. Hieman löysät silmät. Saisi olla voimakkaampi otsastaan.
Hieman ahtaat kyynärpäät. Hieman pitkä lanneosa. Riittävä turkki. Luustoa ja voimakkuutta saisi
olla hieman enemmän. Liikkuu varpaat ulospäin edestä. Kantaa häntäänsä hieman korkealla.
Cabonetton Bel Paese 43764/13 NUO ERI1 SA PU2 SERT
22kk vanha uros. Tyypilliset ääriviivat. Korrektit pään mittasuhteet hieman vaaleat silmät. Korrekti
luusto ja voimakkuus. Hyvät kylkikaaret. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä kintereen syvyys. Hyvä turkki
hyväksyttävät värimerkit. Hieman korkea hännän kanto mutta riittävät liikkeet. Riittävät kulmaukset
edessä ja takana.
Fridkullas Ännu Än Triumph 44348/12 AVO ERI1 SA PU4 VASERT
Miellyttävät ääriviivat. Korrektit mittasuhteet. Miellyttävä pää ja ilme silmät saisivat olla
tummemmat mutta muoto on oikea ja tiiviit silmäluomet. Riittävä luusto. Korrektit kylkikaaret.
Vahva selkä. Korrekti leveä takamus. Riittävä hännän pituus. Hyvin täyttynyt etuosa. Hyvä turkki.
Riittävät liikkeet, melko puhtaat.
Hexa-Han Casper 54506/11 AVO EH3
4v vanha uros, riittävä tyyppi. Miellyttävät tummat silmät, kallo saisi olla syvempi samoin kuonoosa. Etuosan tulisi olla paremmin täyttynyt ja kylkikaaret paremmin pyöristyneet. Parempi luonne
olisi eduksi. Hieman ahdas takaa ja edestä. Turkki voisi olla parempi.
White Coastal Leo 47246/13 AVO EH2
2v uros jolla riittävä tyyppi. Hyväksyttävät pään mittasuhteet. Otsa saisi olla voimakkaampi.
Korrekti voimakkuus. Tarvitsee enemmän turkkia. Hieman vaaleat ja löysät silmät. Haluaisin
nähdä koiran turkissaan. Melko puhtaat liikkeet edessä ja takana.
Bom Bom’s Deinhard 30174/12 VAL ERI4
3v. vanha uros. Miellyttävä tyyppi ja ääriviivat. Kuono-osa saisi olla voimakkaampi. Hieman
vaaleat silmät. Hyväksyttävät kulmaukset edessä missä riittävä rinnan syvyys. Riittävä kylkikaarien
pyöreys. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkki. Seisoo vankasti raajoillaan. Hieman kapea edestä
seistessään mutta puhdas liikkeessä.
Lipasun Luckyman 38109/09 VAL ERI
Seistessä korrektit ääriviivat. Otsa ja kuono-osa saisivat olla voimakkaammat. Tasapurenta. Hieman
jyrkät etukulmaukset. Hyvä etukulmausten syvyys. Riittävästi kulmautunut. Hieman ahdas
kyynärpäistään liikkeessä. Miellyttävät värimerkit. Hieman korkealla kannettu häntä liikkeessä.
Riccarron Rico Enrico 19317/12 VAL ERI3
3v. vanha uros. Hyvän kokoinen seistessä miellyttävät ääriviivat. Miellyttävät silmät riittävät
kulmaukset edessä ja takana. Hyvin pyöristynyt selkä. Riittävät takakulmaukset. Häntä voisi olla
suorempi. Riittävä luusto ja turkki. Liikkuu puhtaasti edestä ja takaa.

Vuorenpeikon Einari 34957/11 VAL ERI2 SA PU3
4v. vanha uros. Hyvät rodun ominaisuudet. Tummat silmät jotka saisivat olla tiiviimmät. Riittävät
kulmaukset edessä ja takana. Voimakas rintakehä. Hyvä lantio. Riittävä turkki jossa hyväksyttävät
värimerkit. Takaosa on parempi liikkeessä kuin seistessä. Hyvä luusto ja voimakkuus.
Vuorenpeikon Famous 25700/12 VAL ERI1 SA PU1 ROP
3v. vanha uros. Erittäin miellyttävät ääriviivat. Huulet saisivat olla tiiviimmät ja silmät
tummemmat. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja voimakkuus ja tassut.
Hieno ylälinja. Omaa hyviä ominaisuuksia tälle rodulle ja vähäisiä virheitä.
Alpweiden Änd I’m Jackpot 43069/14 JUN EH1
9kk vanha narttu. Korrekti silmien muoto mutta saisivat olla tummemmat. Tasapainoiset
kulmaukset. Hieman kevyt luusto ja vähäinen voimakkuus hieman korkealle kiinnittynyt häntä.
Puhdas liikkeessä edestä ja takaa. Miellyttävät värimerkit hyväksyttävä turkki. Tarvitsee aikaa.
Hexa-Han Fairytale 47809/14 JUN H
9kk vanha jolta hieman puuttuu oikea rotutyyppi. Kevyt ja ohut luustoltaan. Miellyttävät värimerkit,
riittävä turkki. Korrektit liikkeet.
Hexa-Han Fantasy 47810/14 JUN EH4
9kk. Tyypilliset ääriviivat. Miellyttävät tummat silmät. Riittävät etu- ja takakulmaukset. Turhan
kihara karva. Riittävä luusto. Puutteellinen luonne, hieman epävarma tänään. Tarvitsee aikaa ja
harjoitusta.
Onawa Shamana 11556/15 JUN EH2
10kk vanha narttu. Seistessä tyypilliset ääriviivat. Hieman puutteelliset pään mittasuhteet suhteessa
runkoon. Hieman vaaleat silmät. Paremmat taka- kuin etukulmaukset. Riittävä luusto. Hyvä turkki.
Kulmausten tulee tiivistyä edestä ja takaa.
Sonza’s Black Widor Spider 13498/14 JUN EH3
15kk vanha narttu. Seistessä tyypilliset ääriviivat. Miellyttävä ilme mutta kallo- ja kuono-osa
saisivat olla leveämmät. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Korrekti turkki. Luustoa ja
voimakkuutta saisi olla hieman lisää. Hieman löysä edestä liikkeessä.
Berondan Daydream 39065/13 NUO EH2
23kk. Tyypilliset ääriviivat. Hieman puutteelliset pään mittasuhteet. Hieman jyrkkä lapa. Hyvin pyöristynyt
selkä. Häntä voisi olla suorempi. Hieman ulkokierteiset kyynärpäät ja ulospäin kääntyneet varpaat edessä.
Miellyttävä turkin kunto.
Chic Choix Casablanca Von Zwiss 52287/13 NUO EH2
18kk vanha. Tyypilliset ääriviivat. Kulmaukset näyttävät tasapainoisilta. Purenta saisi olla tiiviimpi. Tiiviit
etukulmaukset riittävät edessä. Hyvin pyöristynyt selkä. Korkea hännän kiinnitys. Hieman löysä edestä
liikkeessä ja kantaa häntäänsä korkealla. Riittävä sivuaskel. Liian korkealla kannetut korvat.
Berondan Autumn Princess 50804/08 AVO EH1
Seistessä riittävä rotutyyppi. Etu- ja takakulmaukset näyttävät tasapainoisilta. Pää saisi olla voimakkaampi
ja silmät tummemmat. Hyvä rinnan leveys mutta tarvitsee paremman lapakulman. Hyvä runko riittävä turkki.
Hieman löysä edestä liikkeessä.
Janouga Vom Alten Dürrbächler 11593/12 AVO EH2
4v. vanha narttu. Korrekti rotutyyppi. Hieman löysät ja vaaleat silmät. Jyrkkä lapa. Tarvitsee enemmän
luustoa ja voimakkuutta. Hieman avoin turkki. Kulmaukset huomioon ottaen riittävät liikkeet. Saisi olla
paremmassa kunnossa.
Vuorenpeikom Four Rose’s 25706/12 VAL ERI1 SA PN1 VSP

3v. vanha narttu. Miellyttävä rotutyyppi. Tarvitsee voimakkaamman pään ja enemmän leveyttä kalloon ja
kuono-osaaan. Hieman jyrkkä lapa. Hyvät takakulmaukset. Melko puhtaat liikkeet sekä edestä että takaa.
Miellyttävät värimerkit ja turkki. Korrekti temperamentti ja riittävä liikkuja.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VET ERI1 SA PN2 ROP-VET
Tyypilliset ääriviivat. Erittäin miellyttävä olemus. Miellyttävä ilme mutta silmät saisivat olla tummemmat.
Hieman jyrkkä lapa. Riittävä luusto ja voimakkuus. Voimakkaammat etu- kuin takakulmaukset. Miellyttävä
turkki. Riittävä liikkuja. Ikäisekseen voimakas ylälinja.
Kennel Vuorenpeikon KASV1KP
Hyvä yhdenmukaisuus rotutyypissä. Jonkin verran yhdenmukaisuutta värimerkeissä. Riittävät liikkeet.

