20160403 Lahti KV, UTKE RAMSING JENS
43783/15 Mettänpeikon Le Genda Arinen PEN3
8½kk isokokoinen uros. Melko harmoninen. Ei tarvitse yhtään lisäpituutta runkoon. Vielä hieman
kapea pää. Korrekti purenta. Hyvät tummat silmät. Hieman taakse asettuneet korvat. Muutamia
pigmenttiläiskiä kuonossa. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset sekä turkki. Riittävät ???. Hyvä liike.
Vielä hieman ahdas lavoista ja liikkeessä kääntää kyynärpäitään ulos. Temperamentiltaan
rauhallinen ja ystävällinen, mutta kehässä saisi olla itsevarmempi.
43782/15 Mettänpeikon Luo Mutu Ote PEN2
8kk isokokoinen, hyvin rakentunut, harmoninen uros. Hyvä pää. Korrekti purenta. Hyvin
muodostuneet tummat silmät. Hieman liian suuret korvat, mutta hyvin asettuneet. Hieman lyhyt
kaula. Hyvä ylälinja ja kulmaukset. Selkä rullaa liikkeessä. Riittävä potku. Liikkeessä vielä hieman
ahtaat kintereet. Hyvä temperamentti.
51700/15 Pandemian Vanco Mycin PEN1 KP ROP-pentu
7kk vanha hyvin rakentunut urospentu jolla jaloissa hyvä massa. Melko harmonisesti rakentunut,
vielä kapea pää. Korrekti purenta. Hieman suuret tummat silmät. Suuret taakse asettuneet korvat.
Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Hyvin kannettu häntä. Hyvä turkki ja värimerkit. Hyvä
temperamentti. Hyvät, vapaat yhdensuuntaiset liikkeet.
43784/15 Mettänpeikon Lumo-Ava PEN1
Keskiraskaasti rakentunut narttu jolla on suhteellisen pieni ja kapea pää. Korrekti purenta. Erittäin
alasasettuneet korvat. Hyvin asettuneet tummat silmät. Hieman lyhyt kaula. Hyvä turkki ja riittävät
värimerkit. Vapaat liikkeet. Lavoista hieman suora. Ystävällinen, mutta ei täysin varma kehässä.
34478/15 Bernarossa Racing In The Street JUN EH
Keskikokoinen, raskasrakenteinen uros. Päässä liian voimakas otsapenger ja pyöreä kallo. Kuonoosa on myös liian lyhyt. Korrekti purenta. Hieman löysät huulet. Tummat pyöreät silmät. Hyvin
asettuneet korvat. Hieman liian suuret korvat. Lyhyt kaula. Riittävät värimerkit. Hyvä turkki.
Kohtuullisesti kulmautunut takaa. Liikkeessä vielä liian ahdas takaa. Liikkuu hyvin edestä. Hyvä
temperamentti.
34479/15 Bernarossa Ring Of Fire JUN ERI2 SA VASERT
Erinomainen tyyppi. Harmoninen ja hyvin rakentunut uros jolla hyvä pää. Hieman liian alas
asettuneet korvat. Korrekti purenta. Hyvät kuivat huulet. Hyvin asettuneet pyöreät tummat silmät.
Hyvä ylälinja ja kulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit. Hyvin kannettu häntä. Hyvät vapaat
liikkeet. Vielä hieman pehmeät välikämmenet.
55083/14 Bernirannan Cheek JUN ERI
Keskikokoinen, hieman pitkärunkoinen. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Korrekti purenta. Hyvät
tummat pyöreät silmät. Liian taakse asettuneet korvat. Kaula ei saa olla yhtään lyhyempi. Hyvä
ylälinja ja kulmaukset. Hieman korkea hännänkanto. Tällä hetkellä liikkeessä ahdas takaa ja ei
oikein vakaa.
55085/14 Bernirannan Commander Casimiro JUN ERI4
Keskikokoinen, hieman pitkän vaikutelman antava uros. Vielä kapea pää. Korrekti purenta.
Huulissa saisi olla tummempi pigmentti. Riittävästi asettuneet korvat. Hyvä kaula, ylälinja
kulmaukset takana. Edestä vielä ahdas ja löysä lavoista. Hyvin kannettu häntä. Hyvä temperamentti.
Vapaa liike.
37612/15 Ridon Hennet Uffe JUN EH
Erinomainen tyyppi. Hieman liian pyöreä kallo. Erittäin löysät huulet. Korrekti purenta. Hieman
taakse asettuneet korvat. Hieman liian pitkä runko. Riittävä turkki ja värimerkit. Hyvä tan-väri.
Kierokasvuinen häntä. Liikkeessä vielä ahdas takaa ja löysä lavoista.
56259/14 Teddypark’s Brutus Showman JUN ERI3
Erinomainen tyyppi. Keskiraskaasti rakentunut uros. Hieman liian pitkä runko. Hyvä pää. Korrekti
purenta. Hyvin asettuneet pyöreät silmät. Hieman taakse asettuneet korvat. Hyvä kaula. Vielä

hieman pehmeä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Vielä hieman pehmeät välikämmenet.
Liikkeessä ahdas takaa.
56254/14 Teddypark’s Buster Showman JUN ERI1 SA PU3 SERT
Erinomainen tyyppi. Hieman keskikokoa suurempi. Harmonisesti ja hyvin rakentunut uros jolla
hyvä pää. Korrekti purenta. Hieman löysät huulet. Hieman alasasettuneet korvat. Hyvä kaula,
ylälinja ja kulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit. Hyvä vapaa liike. Hyvin kannettu häntä. Hyvä
temperamentti.
29207/15 Vuorenpeikon Monnet JUN T
Keskikokoinen, keskiraskaasti rakentunut uros. Vielä kapea kallo. Saksipurenta, yksi P4 puuttuu.
Taakse asettuneet korvat. Hyvin asettuneet pyöreät silmät. Hieman liian lyhyt kaula. Ei saisi olla
pidempi rungoltaan. Hyvä ylälinja ja takakulmaukset. Hieman liikaa valkoista väriä etujaloissa,
muutoin hyväksyttävät värimerkit. Hyvä turkki. Hyvä yhdensuuntainen liike takana, edestä hieman
suora lavoista. Hyvin kannettu häntä. Ei täysin varma kehässä. Palkintosija hammaspuutoksesta ja
temperamentista.
29208/15 Vuorenpeikon Monopol JUN EH
Keskikokoinen, keskiraskaasti rakentunut uros. Vielä hieman kapea kallo. Erittäin löysät huulet.
Liian taakse asettuneet korvat. Korrekti purenta. Kaula ei saa olla lyhyempi. Hyvin kulmautunut
takaa. Vielä ahdas olkapäistä ja suora. Hyvä turkki. Liikaa valkoista etujaloissa. Hyvä vapaa liike
takana, mutta edestä lavat rajoittavat liikettä ja kääntää jalkojaan. Kankeat lavat. Hieman korkealla
kannettu häntä.
40417/15 Mount Magic’s Xtra Fun NUO ERI1 SA
Harmonisesti ja hyvin rakentunut keskikokoinen uros. Ei tällä hetkellä parhaassa turkissa. Hieman
liikaa otsapengertä ja hieman pyöreä kallo. Korrekti purenta. Hyvin asettuneet pyöreät silmät.
Hyvin kannetut hieman suuret korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Hyvä tan-väri ja
värimerkit. Vapaa liike takana, mutta vielä hieman ahdas. Hieman korkealla kannettu häntä. Hyvä
temperamentti.
43494/13 Matildan Mattias Å AVO EH1
Keskikokoinen, keskiraskaasti rakentunut ja vielä kapea rungoltaan. Hieman raskas pää jossa taakse
asettuneet korvat. Suuret, hieman ärsyyntyneet silmät. Hieman löysät huulet. Ei täydessä turkissa
tällä hetkellä. Hieman pitkä runko. Hieman suora takaosa ja myös lavoista. Takaa vapaa mutta
ahdas liike. Ahdas lavoista. Löysät ja ulospäin kääntyvät jalat.
59694/10 Matildan Obladii Oscar VAL ERI4 SA
Yli keskikoon, hieman pitkärunkoinen uros. Ollut ruoka-aikaan kotona. Erittäin hyvä pää. Korrekti
purenta. Hyvin asettuneet tummat pyöreät silmät. Hieman taakse asettuneet korvat. Hieman lyhyt
kaula. Hyvä turkki. Riittävät värimerkit. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvät, yhdensuuntaiset liikkeet
takana ja edessä. Hyvin kannettu häntä. Hyvä temperamentti.
19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI2 SA PU2 VARACA
Harmonisesti ja hyvin rakentunut uros. Ei saisi olla rungoltaan pidempi. Hyvä pää jossa hieman
alasasettuneet korvat ja hieman löysät huulet. Korrekti purenta. Hyvin asettuneet tummat pyöreät
silmät. Hyvä turkki. Riittävät värimerkit. Hyvä kaula ja ylälinja sekä takakulmaukset. Edestä vapaa
liike. Hieman uloskääntyvät kyynärpäät. Hyvä temperamentti.
17517/14 Tulipanos Berni Newsmaker VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Erinomainen tyyppi. Harmonisesti ja hyvin rakentunut uros. Hyvä pää. Hieman löysät huulet. Hyvä
pigmentti. Korrekti purenta. Riittävästi asettuneet korvat. Hieman suuret korvat. Hyvä kaula,
ylälinja ja kulmaukset. Hyvä turkki. Riittävät värimerkit. Erittäin hyvät vapaat liikkeet,
yhdensuuntaiset takana jossa hyvä potku. Edestä kääntää hieman kyynärpäätään ulos oikealta
puolelta. Hyvin kannettu häntä. Hyvä temperamentti.
38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI3 SA PU4
Hieman keskikoon yli oleva uros. Hieman liian pitkä runko. Hyvä pää. Hieman alasasettuneet
korvat. Korrekti purenta. Hyvänmuotoiset tummat silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja takakulmaukset.

Hyvät värimerkit ja turkki. Yhdensuuntaiset liikkeet. Edestä oikea lapa hieman löysä. Hieman
korkea häntä. Hyvä temperamentti.
22162/15 Alppililja Alexina JUN ERI3
Keskikokoinen, keskiraskaasti rakentunut juniori. Vielä hieman kapea pää. Hyvin rakentunut ja
harmoninen. Korrekti purenta. Hyvin kannetut, hieman suuret korvat. Hieman suuret silmät. Hyvä
kaula, ylälinja ja kulmaukset. Hyvä turkki. Muutamia pigmenttiläiskiä kuonossa, muutoin riittävät
värimerkit. Hyvä turkki. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa hyvällä potkulla. Hieman suora lavoista.
Hyvin kannettu häntä. Hyvä temperamentti.
22161/15 Alppililja Ancelina JUN EH
Hieman keskikoon yli, keskiraskaasti rakentunut narttu jolla saisi olla enemmän syvyyttä
alalinjassa. Tällä hetkellä erittäin lyhyessä turkissa. Päässä liian voimakas otsapenger. Taakse
asettuneet korvat. Suuret korvat. Ahdas saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja ja takakulmaukset.
Kääntää lapoja ulospäin. Takaliike yhdensuuntaista hyvällä potkulla. Erittäin pitkä häntä. Hyvä
temperamentti.
55088/14 Bernirannan Ciia-Chasity JUN H
Iso narttu. Hieman liian pitkä runko. Hyvä pää, joskin vielä kapea. Korrekti purenta. Hyvin
asettuneet tummat silmät. Liian lyhyt kaula. Taakse asettuneet korvat. Ollut ruoka-aikaan kotona.
Liian laskeva lantio ja suorat takajalat. Suora olkapää. Korkealla kannettu häntä. Liikkeessä ahdas
ja lyhyt takaa. Edestä kääntää lapoja ulospäin ja liike on myös lyhyttä. Suuri valkoinen läiskä
kaulassa. Muutoin hyvät värimerkit ja turkki. Hyvä temperamentti.
31974/15 Goldbear’s Angelina Jolie JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Keskikokoinen, harmoninen, erittäin hyvin rakentunut narttu jolla hyvä pää. Korrekti purenta.
Hyvät tummat silmät. Hieman taakse asettuneet korvat. Hyvä turkki ja värimerkit. Hyvä kaula,
ylälinja ja kulmaukset. Hyvin kannettu häntä. Hyvät vapaat liikkeet. Hyvä temperamentti.
Royal Canin-juniori.
56261/14 Teddypark’s Bibi Geisha JUN ERI4
Yli keskikoon. Hieman liian pitkä runko. Hieman kapea pää. Korrekti purenta. Hyvin asettuneet
silmät. Hyvin asettuneet, hieman suuret korvat. Hyvä kaula ja ylälinja sekä kulmaukset. Ei täydessä
turkissa. Riittävät värimerkit. Liikkeessä yhdensuuntainen ja vapaa takaa. Edestä hieman suora
lavoista. Hyvä temperamentti.
29427/15 Tza Tza Tzaprina JUN EH
Erittäin kookas narttu. Hieman pitkä runko. Suhteellisen pieni pää jossa korrekti purenta. Hieman
liian suuret silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja takakulmaukset. Hyvä turkki. Epäsymmetrinen väri
kuonossa, muutoin hyvät värimerkit. Saisi olla syvempi alalinja. Takaliikkeissä hyvä
yhdensuuntaisuus ja potku, edestä vielä ahdas. Hyvä temperamentti.
37652/15 Vinkizz Tallulah JUN ERI2
Harmonisesti ja hyvin rakentunut narttu. Hyvä pää. Korrekti purenta. Taakse- ja alasasettuneet
korvat. Hieman liian lyhyt kaula. Hyvät silmät. Hyvä turkki ja värimerkit. Hyvä ylälinja ja
takakulmaukset. Vapaa liike mutta hieman ahdas edestä ja takaa. Hyvä temperamentti.
50250/14 Berntiers It’s Incredible NUO ERI2
Harmoninen, keskiraskas narttu. Hyvä pää. Korrekti purenta. Suuret tummat silmät. Suuret korvat,
alasasettuneet. Hyvä kaula ja ylälinja. Keskinkertaisesti kulmautunut takaa. Hyvä turkki ja
värimerkit. Hyvä tan-väri. Hieman liian pitkä runko. Hieman ahdas liike edessä ja takana. Hyvä
temperamentti.
53195/14 Funatic Get Lucky NUO EH3
Keskikokoinen, todella pitkärunkoinen. Päässä suuret korvat. Korrekti purenta. Hyvät
tummanruskeat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja sekä takakulmaukset. Oikea tan-väri. Hyvät
värimerkit. Hieman pehmeä turkki. Liikkeessä ei täysin vakaa kintereistään ja on myös hieman
ahdas. Hieman suora lavoista. Hyvä temperamentti.
48848/14 Lex Mercatorias Ancriminal NUO EH4

Erittäin isokokoinen narttu. Pitkärunkoinen. Ei riittävästi syvyyttä alalinjassa ja rinnassa. Päässä
alasasettuneet korvat. Korrekti purenta. Tummanruskeat silmät. Tällä hetkellä erittäin lyhyt turkki.
Hyvät värimerkit. Kohtuullisesti kulmautunut edestä ja takaa. Pehmeät välikämmenet. Suora
olkavarsi. Liikkeessä isot askeleet. Hyvä temperamentti.
43595/14 Riccarron Shangri La NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvin rakentunut narttu jolla hyvä massa ja hyvä pää. Hieman taakse
asettuneet korvat. Korrekti purenta. Suuret ruskeat silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Hyvä
turkki ja värimerkit. Hyvä vapaa ja voimakas liike takana ja edestä hieman ahdas. Hyvin kannettu
häntä. Hyvä temperamentti.
52826/12 Chic Choix Bella Zara Von Zwiss AVO H
Keskikokoinen narttu. Keskentekoinen runko. Erittäin pehmeä ylälinja. Hyvä pää. Korrekti purenta.
Suuret taakse asettuneet korvat. Ruskeat silmät. Riittävät värimerkit ja turkki. Kohtuullisesti
kulmautunut takaa. Pihtikinttuinen. Erittäin avoimet jalat. Erittäin ahdas takaliike jossa saisi olla
enemmän draivia. Edestä erittäin löysä. Hyvä temperamentti.
50550/12 Eoszline Shakira AVO EH2
Suuri narttu, koon puolesta ylärajoilla. Hyvä pää. Hieman taakse asettuneet korvat. Korrekti
purenta. Ruskeat silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja takakulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit. Pitkä
runko. Vapaa liike, hieman kinnerahdas takaa. Yhdensuuntainen edestä. Hyvä temperamentti.
49864/11 Fearless Heart Cimberly AVO EH4
Yli keskikoon oleva narttu. Tänään ei täydessä turkissa. Hieman kapea kallo. Hieman taakse
asettuneet ja avoimet korvat. Korrekti purenta. Hyvät ruskeat silmät. Hieman pehmeä ylälinja.
Hyvin kulmautunut takaa. Selkä rullaa liikkeessä. Kinnerahdas takaa, edestä yhdensuuntainen liike.
33532/14 Nella V. Sonnenrain AVO EH3
Erittäin kookas narttu. Hyvä pää. Hieman liian suuret korvat. Korrekti purenta. Hyvä pigmentti.
Riittävät värimerkit ja turkki. Hieman liian pitkät jalat. Saisi olla enemmän syvyyttä alalinjassa.
Hieman maskuliininen kaiken kaikkiaan. Kohtuullisesti kulmautunut takaa. Vapaa liike. Takaa
yhdensuuntainen hyvällä draivilla. Hyvä temperamentti.
29537/14 Vuorenpeikon Josephine AVO ERI1 SA PN3 VARACA
Hyvin rakentunut narttu. Hieman liian pitkä runko. Hyvä pää. Hieman taakse asettuneet korvat.
Korrekti purenta. Hieman löysät huulet. Ruskeat pyöreät silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset.
Hyvä turkki. Riittävät värimerkit. Hieman suora lapa. Vapaa liike takana hyvällä draivilla.
Korkealla kannettu häntä, juuri ja juuri hyväksyttävä. Hyvä temperamentti.
45046/11 Funatic Kiss And Tell VAL ERI2
Keskikokoinen. Hieman liian pitkä runko. Todella alasasettuneet korvat. Korrekti purenta. Hieman
löysät huulet. Pyöreät, ruskeat silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Riittävät värimerkit.
Hyvä turkki. Vapaa liike, hieman ahdas takaa. Edestä hieman pehmeät välikämmenet. Hyvin
kannettu häntä. Hyvä temperamentti.
36501/11 Zweierteam Tazetta VAL ERI1 SA PN4
Erinomainen tyyppi. Yli keskikoon. Hieman pitkä runko. Hyvä pää. Hieman löysät huulet. Korrekti
purenta. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Riittävät värimerkit ja hyvä turkki. Hyvät vapaat
liikkeet, hieman ahdas takaa ja edestä pehmeät välikämmenet. Hyvä temperamentti.
25515/07 Bernarossa Dimare VET ERI1 SA VET-ROP
Suuri narttu. Hyvin rakentunut. Ei saisi olla pidempi rungoltaan. Hyvä pää. Erittäin alasasettuneet
korvat. Korrekti purenta. Hyvä turkki ja värimerkit. Vaaleanruskea tan-väri. Vapaat liikkeet, hieman
ahdas takaa. Hyvä temperamentti.
55127/07 Fonacot’s Ice Crystal VET ERI2
Keskikokoinen. Hyvin rakentunut narttu. Alasasettuneet korvat ja hieman avoimet. Korrekti
purenta. Hyvä turkki jossa hyvät värimerkit. Hyvä tan-väri. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset.
Vapaat liikkeet, hieman ahdas takaa ja edestä kääntää kyynärpäitään ulospäin. Hyvä temperamentti.

