20170114 Kajaani KV, KUMPUMÄKI VELI-PEKKA
28649/16 Bernarossa Shooby Doobydoo PEN1
8kk, hyvin iloinen narttupentu, joka vielä voimakkaasti kesken kehityksen. Hieman kapea pää,
hyvät silmät. Korkea otsa. Hyvä purenta. Kovin niukasti kulmautunut edestä ja takaa. eturinta vielä
matala. Sopiva luusto. Suora selkälinja, häntä nousee liikkeessä ja liikkeet vielä hyvin holtittomat
edestä ja voimattomat takaa. Hyvä turkki tulossa.
43309/15 Bicculammukan Gasper JUN EH3
Vahva ja urosmainen kokonaisuus, jolla hyvät mittasuhteet. Erinomainen luuston vahvuus. Kallo
saa vielä levetä, hieman löysyyttä silmäluomissa. Vahva kuono. Ikäisekseen hyvä rintakehä, hieman
pehmeyttä selässä, takaosan tulisi olla voimakkaammin kulmautunut. Hieman luisu lantio ja häntä
nousee liikkeessä. Ahtaat takaliikkeet. Hyvä turkin laatu ja väri.
35082/16 Divabernina Authentic Gentleman JUN EH4
Pienehkö uros, jolla sukupuolileima voisi olla voimakkaampi. Voisi olla raajakkaampi. Sopiva
luusto. Hyväilmeinen pää. Sopiva otsapenger. Tummat silmät. Suorat olkavarret ja lapa voisi olla
viistompi. Ylälinja pyöristyy hieman liikkeessä. Hieman luisu lantio. Hyvä polvikulma ja häntä.
Hyvä turkki ja väri. Hyvät takaliikkeet, mutta vielä holtittomat edestä. Mukava luonne.
24751/16 Goldbern’s Gift Of Life JUN ERI1 SA PU2 SERT
Lupaava kokonaisuus. Erittäin hyvät mittasuhteet ja tasapaino. Vahva luusto, erittäin hyvä ilmeinen
pää. Kallo saa vielä levetä. Riittävä eturinta ikäisekseen. Hyvä rintakehän muoto ja pituus. Kaunis
vakaa ylälinja, joka pysyy myös liikkeessä. Hyvä häntä. Lupaava turkki, hyvä väri. Erittäin
tasapainoset liikkeet. Erinomainen esiintyminen.
43783/15 Mettänpeikon Le Genda Arinen JUN EH
Hyvin rakentunut. Rungoltaan vielä hieman ilmavan ja pitkän vaikutelman antava. Vahvaluustoinen
uros. Selvä sukupuolileima. Hieman matalalle kiinnittyneet korvat. Ilme voisi olla ystävällisempi.
Lyhyt olkavarsi. Vahva luusto. Rintakehän tulee tippua ja syvetä ja eturinnan voimistua. Hyvä
ylälinja ja hyvä häntä. Ei parhaassa turkissa tänään. Liikkuu hyvin. Hieman epävarma käytös.
27235/16 Vuorenpeikon Pramia JUN ERI2
Hyvät mittasuhteet ja tasapaino, urosmaisuus saa vielä voimistua. Hyvä luusto. Hieman vaaleat
silmät ja kuono-osan tulee jykevöityä. Hieman lyhyet olkavarret. Ikäisekseen hyvä rintakehä.
Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelpituudella, hieman
vaappuen edestä. Erittäin hyvä turkki ja väri.
43311/15 Bicculammukan Goldenboy NUO ERI1
Tasapainoisesti rakentunut nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä luuston vahvuus. Hieman
pyöreät silmät. Sopiva otsapenger. Kuono saa täyteläistyä. Hyvä rintakehä. Hyvä ylälinja. Joskin
liikkeessä turhan pystyssä kannettu häntä pilaa yleiskuvan. Hyvä takaosa. Erittäin hyvä turkin laatu
ja väri. Liikkuu hyvin.
21543/15 Helmilän Joyful Jackpot NUO H
Voimakas, urosmainen kokonaisuus. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvin voimakas
päätyyppi. Löysät huulet, alaleuka voisi olla leveämpi. Kaipaa voimakkaamman eturinnan, lyhyt
pysty olkavarsi. Selkä painuu ???. Turhan ahtaat, voimattomat takaliikkeet. Hyvä häntä. Turkki ei
tänään parhaimmillaan, laadultaan sekalainen. Kääntää voimakkaasti eturaajoja sisäänpäin.
Ystävällinen luonne.
26039/15 Monte Perosan Fridolf NUO EH3
Vahvaluustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä.
Hyvä pää, hieman pyöreät silmät. Suora olkavarsi. Sopiva eturinta ja hyvä rintakehän pituus.

Seistessä hyvä ylälinja. Hyvälaatuinen karvapeite ja hyvä väri. Liikkeet eivät ole yhdensuuntaiset.
Kovin holtittomat edestä ja voimattomat takaa.
20491/15 Ragdolls Inventor NUO EH
Hieman ujosti käyttäytyvä nuori uros. Niukasti kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa. Riittävä
luusto. Hyvä ilmeinen pää, kovin köyhä eturinta. Suora olkavarsi. Rintakehä kaipaa vielä lisää
täytteitä. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä turkinlaatu ja väri. Hyvät sivuliikkeet, vielä epävakaat edestä.
Käytökseltään vielä epävarma.
47245/15 Ragdolls Jack-Of-All-Trades NUO ERI2
Vahvaluustoinen, urosmainen kokonaisuus, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Kulmauksiltaan
tasapainossa. Melko voimakas otsapenger. Hyvä vahva kuono. Leveä kallo. Hyvä rintakehä, hieman
niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja ja häntä. Erittäin hyvälaatuinen karva.
Liikkuu ja esitetään hyvin.
38413/15 Xantran Hooligan NUO EH4
Urosmainen, lanneosaltaan hieman pitkä kokonaisuus. Kallo saisi olla leveämpi. Loiva otsapenger.
Hailakka kirsun väri. Pysty lapa. Eturinnan tulisi olla voimakkaampi. Ylälinja voisi olla suorempi.
Hyvä takaosa ja häntä. Hyvä turkin laatu ja väri. Hyvät sivuliikkeet, hieman epävakaat edestä. Vielä
hieman löysä.
26472/14 Bernbear’s Amadeus AVO H
Luonteeltaan mukava ja ulospäin suuntautunut, raajakas urosmainen kokonaisuus, joka kaipaa
syvemmän rintakehän ja voimakkaammat kulmaukset. Hieman kapea pää, loiva otsapenger. Kaipaa
voimakkaamman eturinnan ja kiinteämmät käpälät. Seistessä hyvä ylälinja. Hyvä turkki ja väri.
Liikkuu iloisesti, turhan ahtaasti takaa ja kovin holtittomasti edestä.
46004/12 Bernirannan Abraham AVO EH
Iloinen, mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla sopiva luusto. Ei tänään kunnossa turkiltaan, voimakas
karvanlähtö. Hieman vaaleat silmät, muuten hyvä pää. Lapa saisi olla viistompi, olkavarsi pidempi.
Litteät käpälät. Toivoisin vakaamman ylälinjan. Riittävät takakulmaukset, joskin hieman luisu
lantio. Liikkuu leveästi edestä.
52666/13 Bernirannan Brutus AVO H
Vahvaluustoinen ja urosmainen, massava kokonaisuus. Vahva urosmainen pää, kovin niukasti
kulmautunut edestä ja takaa ja se heijastaa liikkeisiin. Köyhä eturinta, litteät käpälät joita kääntää
ylöspäin. Tilava runko. Luisu lantio. Hyvä turkin laatu ja väri ok. Liikkuu kovin voimattomasti
takaa ja epävakaasti edestä. Hyvä luonne.
35218/13 Bernoban Kermavaahto AVO T
Hieman alakuloinen yleisvaikutelma. Sopiva luuston vahvuus, urosmainen. Kovin niukasti
kulmautunut edestä ja takaa ja se heijastuu liikkeisiin. Vaaleat silmät ja pistävä ilme. Vailla
eturintaa. Ylälinjan tulisi olla suorempi. seisoo takaraajat rungon alla. Tänään ei lainkaan
turkissaan. Vailla pohjavillaa ja laatu kuollutta. Luisu lantio ja pysty häntä.
21458/13 Bicculammukan Elämänicasper AVO EH1
Seisoessaan erittäin hyvän mallinen vahva ja urosmainen kokonaisuus, jolla hyvät mittasuhteet ja
selvä urosleima. Hyvä rintakehä, sopiva eturinta, vahva luusto. Seistessä hyvä ylälinja. Kovin luisu
lantio ja liikkuu takaa kinnerahtaasti. Hyvä turkki ja väri. Mukava luonne. Seistessä miellyttävä.
11371/10 Douglas From Balihara Ranch AVO EH2
Vahva ja urosmainen. Hyvät mittasuhteet omaava 7,5v uros. Erinomainen luuston vahvuus. Hyvä
urosmainen pää ja ilme. Kaipaa lisää eturintaa. Hieman pehmyt selkä ja vaikuttaa hieman
takakorkealta. Polvikulmaus voisi olla voimakkaampi. Liikkeessä hyvä häntä. Erittäin hyvä turkki
ja väri. Liikkuu hyvin.
51423/12 Ragdolls Gorgeous AVO EH4

Vahva urosmainen, runsasturkkinen kokonaisuus. Hyvä luuston vahvuus. Vahva urosmainen pää,
mutta kovin pyöreät silmät pilaavat ilmeen. Lyhyt kaula, pysty lapa. Vailla eturintaa. Ylälinjan
tulisi olla suorempi ja vapaampi. Niukat takakulmaukset. Turkki ei tänään parhaimmillaan. Liikkuu
riittävällä askelpituudella.
43505/13 Vuorenpeikon Hubert AVO EH3
Lanneosaltaan pitkä uros. Rungoltaan syvä. Riittävä luuston vahvuus. Hieman kapea pää, kuono
saisi olla voimakkaampi. Tasapainoisesti kulmautunut, hieman pehmyt selkä. Riittävästi runkoa.
Turkki ei tänään kunnossa, laatu ja väri ok. Hyvät tasapainoiset sivuliikkeet, luonteeltaan pälyilevä.
36544/12 Bouncy Buffoon’s Bart VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Komea uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vahva luusto ja hyvin täyttynyt runko. Komea pää
joskin hieman pyöreät silmät häiritsevät. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Kaunis ylälinja. Hyvin
kulmautunut takaosa. Kaunis turkki ja väri. Hyvät sivuliikkeet, hieman epävakaat edestä.
43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI2 SA PU3 VARACA
Tasapainoinen, hyvin rakentunut uros, jolla hyvin kauniit liikkeet. Erittäin hyvä ilmeinen pää.
Vahva luusto. Hyvä eturinta. Hyvä, vakaa ylälinja. Hyvä turkin laatu ja väri. Kaikin puolin hyvä,
tasapuolinen kokonaisuus.
53751/11 Goldbear’s Wallander VAL ERI3 SA PU4
Olemukseltaan ihastuttava uros, joka voisi olla hitusen raajakkaampi. Hieman pitkä kuono ja
avoimet silmät. Kaunis ylälinja. Sopiva luuston vahvuus. Hyvä takaosa. Hyvänlaatuinen karvapeite
ja väritys. Kauniit sivuliikkeet, hieman epävakaat edestä. Esiintyy täydellisesti.
47458/08 Alpweiden Forget Me Not VET ERI1 VET-ROP
Iloinen vanha herra, jolla voimakas luusto ja täyteläinen runko. Ehkä hieman löysässä kunnossa.
Hyvä pää ja ilme. Erittäin hyvä rintakehä. Hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä turkin
laatu, mutta kovin kihara tänään. Hieman voimattomat takaliikkeet ja tahtoo peitsata. Erinomainen
meininki.
43880/15 Blue Awey’s Afterglow Afrodite JUN ERI1 SA PN3 VASERT
Lupaava narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet ja ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Vahva luusto.
Kaunis narttumainen pää ja hyvä ystävällinen ilme. Kallo saa luonnollisesti vielä levetä. Eturinta
odottaa lisää täytteitä. Kaunis ylälinja. Erinomainen takaosa ja hyvä häntä. Hyvälaatuinen
karvapeite ja hyvä väritys. Hyvät sivuliikkeet ja oikea asenne.
15465/16 Chic Choix Estella Von Zwiss JUN H
Iloinen ja hyvin narttumainen, kokoonsa kasvanut, mutta täysin vailla täytteitä. Antaa ilmavan ja
kapearunkoisen vaikutelman. Kapea kallo, loiva otsapenger. Kuonon tulisi olla täyteläisempi. Hyvä
ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Niukka karvapeite. Liikkuu edestä holtittomasti.
35080/16 Divabernina All-Time Dream JUN ERI2
Ikäisekseen hyvässä kehitysvaiheessa. Erittäin hyvät mittasuhteet. Sopiva luusto. Hyvä
narttumainen pää ja ilme. Lyhyt olkavarsi. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa ja
hyvä häntä. Hyvänlaatuinen karvapeite, hyvä väri. Hyvät sivuliikkeet, hieman holtittomat edestä.
24749/16 Goldbern’s Gift For The Heart JUN EVA
9kk, hyvät mittasuhteet omaava, narttumainen kokonaisuus. Sopiva luuston vahvuus. Vielä kapea
pää. Etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut ja kaipaan lisää eturintaa. Ikäisekseen hyvä
runko. Seistessä hyvä ylälinja. Hyvälaatuinen karvapeite. Hyvä väri. Valitettavasti ontuu oikeaa
etujalkaansa haavan takia, jonka vuoksi ei voida arvostella.
24071/16 Hillibillies All I Want JUN H
Iloinen narttu joka vielä aivan keskeneräinen. Vielä kapea pää ja runko. Kaipaan lisää täytteitä ja
volyymia. Riittävä luusto. Suorat olkavarret. Rintakehä vasta matkalla. Voimakkaasti kulmautunut

takaosa ja korkeat kintereet. Turkki ilmeisesti juuri vaihtunut, pohjavilla puuttuu. Esiintyy iloisesti.
Liikkuu hyvin sivulta katsoen.
42733/15 Bicculammukan Famous Cati Amore NUO ERI1 SA PN4
Hyvin rakentunut narttu, jolla vahva luusto ja hyvät mittasuhteet. Miellyttäväilmeinen,
narttumainen pää. Hyvä rintakehä ja hyvä eturinta. Selkä voisi olla vakaampi. Hyvin kulmautunut
takaosa. Erittäin hyvä turkin laatu ja väri. Esiintyy erinomaisesti. Häntä nousee ajoittain liikkeessä
turhan korkealle. Hieman löysät kyynärpäät edessä.
31975/15 Goldbear’s Amber Rose NUO EH4
Hyvät mittasuhteet, erittäin hyvä luuston vahvuus. Kaipaan voimakkaammat kulmaukset.
Narttumainen pää. Hyvä rintakehä. Hieman pehmyt selkä. Hyvät, leveät reidet, mutta turhan
pystyssä kannettu häntä häiritsee. Erittäin hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu kovin holtittomasti
edestä. Hieman kinnerahtaasti takaa. Esiintyy hienosti.
20289/15 Goldbern’s Evia Afrodite NUO ERI2 SA
Turhan pyylevässä kunnossa esitetty. Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Miellyttävä ilmeinen
pää. Hyvä luusto. Etuosan tulisi olla voimakkaammin kulmautunut. Pehmyt selkä. Hyvä rintakehä.
Riittävät takakulmaukset. Hyvälaatuinen karvapeite. Liikkuu hyvin sivulta. Kovin epävakaasti
edestä. Pieni dieetti voisi auttaa asiaa.
40107/15 Rajaköörin Italian Ihme NUO EH
Narttumainen, vielä keskeneräinen kokonaisuus. Tulee syvetä ja täyttyä rintakehältään. Kaipaa
eturintaa. Vahva luusto. Narttumainen pää. Kuono voisi olla täyteläisempi. Hyvä ylälinja. Riittävät
takakulmaukset. Hyvä turkinlaatu. Vielä löysät yläliikkeet, mutta iloinen asenne.
29426/15 Tza Tza Tzamel NUO ERI3
Hyvin rakentunut narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Rintakehän tulee syvetä ja tilavoitua.
Kaipaa täyteläisemmän eturinnan. Hieman vaaleat silmät, hieman löysät huulet. Hyvä ylälinja ja
hyvin kulmautunut takaosa. Hyvälaatuinen karvapeite. Liikkuu hyvin sivulta katsottuna.
17236/14 Goldbern’s Dior Princess Edith AVO EH4
Iloinen, kookkaampi narttu, jonka tulisi rintakehältään olla syvempi ja tilavampi. Kapea kallo.
Litteä kuono. Seistessä hyvä ylälinja. Hieman suora olkavarsi. Eturinta voisi olla täyteläisempi,
hieman niukasti kulmautunut takaosa. Ei tänään turkissaan. Hyvät sivuliikkeet. Oikea asenne.
AKCWS4866050 Hickory’s Daddy’s Girl AVO ERI1 SA PN2 SERT VARACA
Kaunis tasapainoinen narttu, jolla vahva luusto ja tilava hyvin kehittynyt runko ja rintakehä. Kallo
voisi olla leveämpi ja kuono hitusen lyhyempi. Kaunis ylälinja joka pysyy myös liikkeessä.
Erinomainen takaosa ja oikein kannettu häntä. Hyvälaatuinen, mutta kovin pystyyn pöyhitty turkki.
Liikkuu oikealla asenteella ja tasapainoisesti.
40843/14 Joypaws Hot Hilary AVO ERI3
Narttumainen, hieman pitkä lanneosaltaan. Sopiva luuston vahvuus. Kulmauksiltaan tasapainossa.
Hyvä narttumainen pää ja ilme. Ylälinja voisi olla vapaampi. Sopiva eturinta. Hyvin kulmautunut
takaosa. Hyvä turkin laatu. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
51425/12 Ragdolls Goldilocks AVO H
Kovin pyylevässä kunnossa esitetty, rotevarunkoinen narttu. Hyvä luusto. Kovin vaaleat silmät ja
ilme saisi olla lempeämpi. Pehmyt selkä. Vaikuttaa hieman takakorkealta. Polvikulma voisi olla
voimakkaampi. Kaipaa eturintaa. Turkki ei tänään parhaimmillaan. Hieman epävakaa käytös.
Liikkuu leveästi ja holtittomasti edestä. Lähetetään painonvartijoihin!
20354/15 Soo-Soo Glorious Miriel AVO T
Hyvät mittasuhteet, sopiva luuston vahvuus. Narttumainen pää, joskin turhan pyöreät silmät. Kovin
niukasti kulmautunut, erityisesti takaa. Selkä painunut ja on takakorkea. Kovin pysty lantio ja aivan

suora polvikulmaus. Taka-askel ei saa ulottuvuutta eikä työntövoimaa. Turkki ei tänään
parhaimmillaan, kaipaa pohjavillaa. Luonteeltaan mukava.
43506/13 Vuorenpeikon Havanna AVO ERI2
Hyvin rakentunut narttu, ei tänään parhaassa turkissaan. Hyvät mittasuhteet, riittävä luuston
vahvuus. Hieman kapea pää. Turhan alas kiinnittyneet korvat. Sopusuhtaiset kulmaukset. Hyvä
ylälinja ja häntä. Liikkuu hyvin ja tasapainoisesti, mutta kaipaa hieman asennetta.
26476/14 Bernbear’s Afrodite VAL ERI2 SA
Erittäin hyvin rakentunut narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Sopiva luuston vahvuus. Hyväilmeinen,
vahva narttumainen pää. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä rintakehän muoto. Polvikulmaus voisi olla
voimakkaampi ja taka-askel hieman tehokkaampi. Kaunis, hyvälaatuinen karvapeite.
51494/11 Labanc-Völgyi Tamara VAL ERI3 SA
Hyvin liikkuva, tanakkarunkoinen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja on kulmauksiltaan
tasapainossa. Hyvä pää ja ilme. Hyvä rintakehän muoto. Hyvä ylälinja ja häntä. Turkki ei tänään
parhaimmillaan. Esiintyy hyvin.
51426/12 Ragdolls Glamour Girl VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Erinomaiset mittasuhteet, tanakka, täyteläinen runko. Kulmauksiltaan sopusuhtainen. Erittäin hyvä
eturinta. Miellyttävä ilmeinen, vahva mutta narttumainen pää. Ylälinja voisi olla vakaampi. Hyvä
häntä, erittäin hyvä karvapeite ja väri. Hyvät tasapainoiset liikkeet.
17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq VAL ERI4
Mukavalla asenteella esiintyvä narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman kapea pää ja loiva
otsapenger. Hieman pehmyt selkä. Vaikuttaa hieman takakorkealta. Sopiva luusto. Tanakka runko.
Hyvä takaosa. Ei tänään turkissaan. Liikkuu edestä sisäänpäin kääntyen. Viehättävä luonne.

