20160312 Nurmes R, Veli-Pekka Kumpumäki
FI43880/15 Blue Away’s Afterglow Afrodite PEN1 KP ROP PEN
7kk’n ikäinen. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet ja vahva luusto.
Hyvä tanakka runko. Narttumainen pää ja ilme, kallo saa vielä levetä. Hieman pysty lapa ja lyhyt
kaula. Eturinta vielä matkalla. Hyvä takaosa ja häntä. Hyvät sivuliikkeet, vielä epävakaat edestä.
Hyvä turkki ja väri. Käyttäytyy hyvin.
FI40107/15 Rajaköörin Italian Ihme PEN2 KP
Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Vahva luustoinen, tanakkarunkoinen narttu- Lanneosaltaan hieman
pitkä. Ilmeikäs narttumainen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä eturinta. Hieman lyhyet olkavarret.
Seistessä hyvä ylälinja, liikkeessä elää vielä. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Hyvä
turkinlaatu ja väri. Vapaat sivuliikkeet, vielä epävakaat edestä.
FI21543/15 Helmilän Joyful Jackpot JUN EH1
Urosmainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, jolla hyvät mittasuhteet ja vahva luusto. Vahva pää,
voimakas ostapenger. Turha avoimet silmät. Vahva kuono. Pysty lapa ja ylälinjan tulisi olla
suorempi ja vakaampi. Eturinnan tulee voimistua. Kääntää eturaajojaan ulospäin sekä seistessä että
liikkeessä. Riittävät takakulmaukset. Hyvä pitkä häntä. Turkki vaihtumassa, tänään kovin pörröistä
ja kihartuvaa. Hyvät sivuliikkeet.
FI26472/14 Bernbear’s Amadeus
23kk, urosmainen, vahva luustoinen, jollaa hyvät mittasuhteet. Hyvin kehittynyt tanakka runko.
vahva kallo. Hyvät silmät ja korvat. Kuono saa vielä täyteläistyä. Vielä kovin eturintaa. Suorat
olkavarret ja kääntää tassujaan ulospäin. Ylälinja pyöristyy ja etuosa mataloituu liikkeessä, hieman
niukka polvikulma. Erittäin hyvä karvapeite. Kovin epävakaat etuliikkeet ja hieman ahtaat takana.
Miellyttävä käytös.
FI40125/15 Sat Tao Santokh NUO ERI1 SA PU1 SERT VSP
Tasapainoinen, hyvin rakentunut nuori uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja vahva luusto. Hyvä
ilmeinen maskuliininen pää. Hyvä kallon leveys, kauniit tummat silmät. Hyvä vakaa ylälinja. Hyvä
rintakehä ja selvä eturinta. Hyvin kiinnittynyt häntä ja vakaa ylälinja. Hyvänlaatuinen karvapeite,
hieman niukka tänään. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
FI38450/13 Alpweiden You Are Handsome AVO H
Pyylevässä kunnossa esitetty, syvärunkoinen uros, joka voisi olla raajakkaampi. Voimakas
urosmainenpää, hieman avoimet silmät. Hieman pehmyt ylälinja. Eturinnan tulisi olla
voimakkaampi ja olkavarsien pidemmät. Liikkuu edestä sisäkierteisesti. Hyvä takaosa ja häntä.
Tänään kiharassa turkissa esitetty. Miellyttävä luonne. Hyvät takaliikkeet.
FI19648/10 Berndream’s Copy Of My Fun-Dad AVO EH4
6-vuotias urosmainen, jolla hyvät mittasuhteet ja luusto. Miellyttäväilmeinen pää, sopiva stoppi.
Niukat kulmaukset edessä ja takana. Hyvä vahva luusto. Eturinnan tulisi olla täyteläisemi. Kovin
pehmyt selkä. Liikkeessä takakorkea, hieman lyhyt häntä. Hyvänlaatuinen karvapeite. Liikkeet
saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja tehokkaammat. Mukava käytös.
FI46004/12 Bernirannan Abraham AVO H
Rungoltaan hieman pitkä ja kapea. Riittävä luuston vahvuus. Hyväilmeinen pää, kauniit tummat
silmät, tiukka tasapurenta. Niukasti kulmautunut etuosa ja köyhä eturinta. Ylälinjan tulisi olla
vakaampi. Pitkä lanneosa. Hieman lyhyt häntä. Ei tänään turkissaan, voimakas karvanlähtö. Hyvät
sivuliikkeet, leveät ja löysät edestä. Hieman korkea häntä, iloinen luonne.
FI52666/13 Bernirannan Brutus AVO EH
Vahva ja urosmaine, hyvät mittasuhteet ja rungoltaan tanakka. Vahva hyväilmeinen pää,
keskiruskeat silmät. Hyvä ylälinja. Hyvä rintakehän muoto. Polvikulmaus saisi olla selvempi ja
kääntää kintereitäänvoimakkaasti sisäänpäin mikä näkyy myös liikkeessä. Hyvänlaatuinen
karvapeite, hyvä väritys.
FI49444/12 Bruno Vom Schtteborn AVO ERI1 SA PU2 VASERT

Ylöspäin suuntautunut uros, jolla erittäin hyvä tasapaino. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kuonon
vahvuus. Hyvä vankka ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut, sopiva luuston vahvuus. Hyvä
rintakehä. Erittäin hyvä karvapeite ja väritys. Hyvä häntä. Liikkuu edestä hieman epävakaasti, hyvin
sivulta katsottuna. Erinomainen luonne, voisi olla hieman tanakammassa kunnossa tänään.
FI11371/10 Douglas From Balihara Ranch AVO ERI2
Erittäin hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. vahva luusto, tanakka runko. Erittäin hyvä
maskuliininen pää ja ilme. Hyvät korvat. Hieman niukasti kulmautunut edestä. Hieman pehmyt
selkä. Hyvä takaosa. Erittäin hyvälaatuinen karvapeite. Hyvät eteenpäin ? liikkeet ja moitteeton
käytös.
FI15082/13 Funatic Jon Stoppable AVO H
Hyvin rakentunut vahvaluustoinen uros pienemmässä koossa. Hyvät mittasuhteet ja hyvä vakaa
ylälinja. Voimakas urosmainen pää, korkea otsa. Kovin pyöreät vaaleat silmät häiritsevät ilmettä.
Hyvä eturinta, rintakehän pituus. Erittäin hyvässä turkissa. Valitettavasti tämä tasapainoisesti
rakentunut uros väistää tänään voimakkaasti. Liikkuu häntä rungon alla, mikä vaikuttaa
palkintosijaan. Suhtautuminen tuomariin: väistää
FI48392/12 Lucas Van’t Pachthof AVO EH
Vahva ja voimakas uros, jolla kokoa ja hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, hieman vaaleat ja
pyöreät silmät häiritsevä, hyvä kuono-osa. Hieman etuasentoiset lavat ja eturinnan tulisi olla
täyteläisempi. Vahva luusto, pehmyt selkä. Hieman takakorkea. Runsas hyvälaatuinen karvapeite.
Liikkuu hyvin sivulta. Saisi liikkua yhdensuuntaisemmin edestä ja takaa. Hyvä ystävällinen käytös.
FI51423/12 Ragdolls Gorgeous AVO ERI3
Hyvä tasapaino, tanakka runko, hyvä vahva luusto. Hieman avoimet silmät muuten hyvä pää.
Erittäin hyvä ylälinja, joka pysyy vakaana myös liikkeessä. Selvä eturinta ja hyvä rintakehän pituus.
Polvikulmaus saisi olla voimakkaampi ja taka-askel ponnekkaampi, ei tänään parhaassa turkissa.
FI50587/14 Chic Choix Dayanara Von Zwiss JUN ERI2
Hyvin rakentunut narttu. Lanneosaltaan turhan pitkä, jolla sopiva luuston vahvuus. Hyvä vakaa
ylälinja. Erittäin hyväilmeinen narttumainen pää, kauniit tummat silmät. Eturinta saa vielä
voimistua ja eturinta levetä. Hyvä rintakehä. Hyvin kulmautunut takaosa. Vielä niukassa turkissa.
Hyvät sivuliikkeet, vielä kapeat edestä.
FI20289/15 Goldbern’s Evia Afrodite JUN ERI1 SA PN2 SERT
Miellyttävä juniorinarttu, erinomaiset mittasuhteet. Kauttaaltaan hyvin kehittynyt. Hyvä tasapaino.
Ilmeikäs nartun pää. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä eturinta ja rintakehän pituus. Hieman pehmyt
selkä, joka saa vakaantua. Hyvä takaosa ja häntä. Lupaava karvapeite. Hyvälaiset liikkeet.
FI43535/15 Keep On Rockin Asdtrum Felix JUN EH3
Iloinen mukavasti liikkuva, vielä kauttaaltaan kapea narttu, joka kaipaa lisää massaa, myös
rintakehän tulee kehittyä ja täyteläistyä. Hyväilmeinen pää. Kallo saa vielä levetä. Hyvä ylälinja.
Kääntää hieman eturaajojaan ulospäin. On vielä kapea edestä, hyvin kulmautunut takaosa ja hyvä
häntä. Lupaava turkki tulossa.
FI20434/15 Lystinallen Iki Ystävä JUN H
Narttumainen, vielä kapea rungoltaan ja päältään. Riittävä luuston vahvuus. Niukasti kulmautunut
sekä edestä että takaa. Kallo saa vielä levetä. Otsapenger voisi olla voimakkaampi. Keskivaaleat
silmät. Pitkä kuono-osa. Hyvä ylälinja, mutta korkealla kannettu häntä liikkeessä pilaa sen. Hyvä
turkinlaatu. Hyvä käytös. Kapeat takaliikkeet, sivusta hyvä meininki.
FI31410/15 Makalya Bernenska Dolina JUN EH
Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, rintakehä vielä täysin matkalla. Hieman kapea pää, stoppia voisi
olla enemmän. Kuono saa täyteläistyä. Hyvä ylälinja ja tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä
turkinlaatu. Hyvät sivuliikkeet, vielä epävakaat edestä. Hyvä häntä ja esiintyy iloisesti.
FI20352/15 Soo-Soo Generous Arwen JUN EH
Vielä hyvin solakka narttu, joka kaipaa lisää aikaa kehittyäkseen. Rintakehän tulee syventyä ja
täyteläistyä. Narttumainen pää ja ilme. Hyvä ylälinja. Hieman suora olkavarsi. Sopiva luuston

vahvuus. Hyvä takaosa ja häntä. Turkki vaihtunut juuri eikä tänään täydessä iskussaan. Takaa kovin
kinnerahdas liike. Esiintyy hyvin.
FI29427/15 Tza Tza Tzaprina JUN EH4
Luonteeltaan iloinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu, joka saa vielä odottaa rintakehäänsä. Kovin
köyhä eturinta ja vaikuttaa tällä hetkellä ilmavalta. Erittäin hyväilmeinen pää, hyvä kallo ja korvat.
Kaunis vakaa ylälinja. Sopiva luusto, hyvä takaosa ja häntä. Hyvä turkki tulossa. Hyvä meininki
liikkeessä ja hyvä askelpituus
FI50586/14 Chic Choix Desiree Von Zwiss
Hyvätasapainoinen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Kaunis kaula ja
ylälinja, joskin hieman luisu lantio. Sopiva luuston vahvuus. Eturinta saa vielä täyteläistyä. Hyvä
rintakehän pituus. Hyvä pitkä häntä. Ei täydessä turkissaan tänään, mutta laatu hyvä. Erittäin hyvät
liikkeet.
FI50588/14 Chic Choix Dominica Von Zwiss
Hieman ujo narttu, kaipaa lisää kokemusta ja kokemuksia. Vielä hieman kapea pää. Hyvät tummat
silmät. Hyvät korvat. Kapea alaleuka. Tasapainoisesti kulmautnut. Sopiva luusto. Hyvä rintakehä,
hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä turkinlaatu. Liikkeet saisivat olla vapaammat ja ulottuvammat. Hieman
korkeammat raajat olisivat edukseen.
FI53195/14 Funatic Get Lucky NUO ERI1 SA
Hyvin rakentunut tasapainoinen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja hyvä ylälinja. Hyvä pää ja
ilme. Hieman kookkaat alas kiinnittyneet korvat. Eturinta saa vielä täyteläistyä, hyvä rintakehän
pituus. Vahva luusto. Erittäin hyvä karvapeite. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
FI11632/15 Latoya Vom Schmiedegärtchen NUO EH3
Luonteeltaan iloinen, hyvät mittasuhteet omaava narttumainen kokonaisuus. Hieman ”sporttisessa
kunnossa” esitetty, voisi olla massavampi. Hyvä luusto, hieman niukat mutta tasapainoiset
kulmaukset. Hyväilmeinen narttumainen pää. Kaipaa lisää eturintaa. Ylälinja voisi olla vakaampi
liikkeessä. Liikkuu ihan hyvin kun malttaa. Hyvä turkin laatu.
FI46441/11 Eoszline Oprah AVO ERI4
Erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus. Kuono saisi olla tukevampi ja silmät
tummemmat. Hyvä eturinta, vahva luusto. Ylälinja saisi olla vakaampi. Turhan luisu lantio
paljastuu liikkeessä, hyvä tanakka runko. Hyvässä turkissa. Liikkuu vetävästi sivulta katsottuna,
mutta kaipaa yhdensuuntaisemmat liikkeet edestä ja takaa. Hyvä luonne.
FI14127/11 Funatic Moschino AVO ERI
Rakenteeltaan hyvä narttu, jolla hyvät mittasuhteet, ylälinja, hieman kapea pää, kapea otsapiirto,
sameat värimerkit. Hyvä ylälinja, hyvät tasapainoiset kulmaukset. Eturinta voisi olla täyteläisempi.
Hyvä runko ja karvapeitteen laatu. Hyvä häntä. Liikkuu vetävällä askeleella sivusta katsottuna.
Hieman vouhottava olemus.
FI17236/14 Goldbern’s DFior Princess Edith AVO ERI3
Tanakkarunkoinen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Vahva luusto. Hyväilmeinen pää. Hyvä
vakaa ylälinja. Hieman suora olkavarsi. Sopiva eturinta ja rintakehän pituus. Riittävät
takakulmaukset. Hyvä karvapeite ja väri. Hieman huterat takaliikkeet, mutta hyvä meininki sivusta
katsoen. Iloinen luonne.
FI28603/12 Monte Rosan Diandra AVO ERI2 SA
Rungoltaan tanakka, erittäin hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hyväilmeinen vahva nartun pää.
Erittäin hyvä ylälinja, hieman pysty lapa ja olkavarsi saisi olla viistompi. Hyvä rintakehä. Riittävät
takakulmaukset, hyvä turkin laatu. Esiintyy iloisesti. Liikkeet voisivat olla ulottuvammat.
FI51426/12 Ragdolls Glamour Girl AVO ERI1 SA PN4 VASERT
Hyvä tasapaino, erittäin hyvät mittasuhteet, vahva luusto. Tanakka runko, hyvä pää joskin hieman
pyöreät silmät. Kookkaat korvat. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä rintakehä. Turkki saisi olla
suorempaa, mutta laatu erittäin hyvä. Hyvät tasapainoiset liikkeet ja hyvä meininki.
FI51425/12 Ragdolls Goldilocks AVO H

Lihavassa kunnossa esitetty narttu. Luonteeltaan epäileväinen, väistää lähestyttäessä. Kookkaat
korvat, pyöreät vaaleat silmät. Hyvä vahva luusto, ylälinja pettää. Hyvät takakulmaukset,
niukemmat edessä. Kovin leveät etuliikkeet, riittävä askelpituus takaa. Ylälinja hyllyy eikä kihara
turkkikaan paranna asiaa. Suhtautuminen tuomariin: väistää
FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI1 SA PN3
Kaunis tasapainoinen narttu, jolla erinomainen runko, kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut
erinomainen luusto. Miellyttäväilmeinen pää. Kookkaat korvat. Erittäin hyvä karvapeite. Kauniit
tasapainoiset sivuliikkeet, kovin sisäkierteiset edestä. Erinomainen luonne,
FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VET ERI1 SA PN1 ROP ROP-VET
10,5vuotias, ihana teräsmummo, jolla erinomaiset mittasuhteet, runko ja tasapaino. Hyvin
kaunisilmeinenpää, todella lempeä katse. Erinomainen ylälinja. Yhdensuuntaiset vapaat liikkeet ja
erinomainen karvapeite. Mummi tuli ja näytti nuoremmilleen kaapin paikan.

