
20170429 Ruovesi RN, KUMPUMÄKI VELI-PEKKA

FI13010/17 Wilsonville From Balihara Ranch PEN1 KP VSP
Erittäin hyvät mittasuhteet. Sopusuhtaisesti rakentunut, tanakkarunkoinen ja vahvaluustoinen
urospentu. Miellyttäväilmeinen pää. Hyvä kallon leveys. Lupaava eturinta ja hyvä rintakehän
pituus. Vakaa ylälinja ja hyvä takaosa ja häntä. Vielä pentumainen karvapeite. Hyvät sivuliikkeet,
vielä epävakaat edestä. Lupaava.

FI47237/16 Vinkizz Wannabe PEN1 KP ROP
Erittäin lupaava narttupentu. Luustoltaan vahva ja rungoltaan täyteläinen. Hyvin kaunisilmeinen
narttumainen pää. Kaunis vakaa ylälinja. Erinomainen eturinta ja hyvä rintakehän pituus. Seisoo
hyvin raajoillaan ja liikkuu hienosti. Lupaava turkki ja väritys. Erinomainen häntä.

FI47314/15 Berndante Angel Armand NUO H
Vahvaluustoinen, urosmainen kokonaisuus, joka tänään turhan pyylevässä kunnossa. Erittäin
hyväilmeinen urosmainen pää. Vahva kallo. Riittävä eturinta. Hyvä rintakehä. Ylälinja voisi olla
vakaampi. Tahtoo seisoa takaraajat rungon alla. Tänään kovin sidotut takaliikkeet, askel ei aukea,
hieman leveät edestä. Hyvä turkki ja värimerkit.

FIN25842/15 Black Amiikos Kamillus Kermit NUO H
Urosmainen, hyvät mittasuhteet omaava vahvaluustoinen uros. Voimakas kallo. Melko jyrkkä
otsapenger. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä rintakehä. Lyhyet olkavarret. Takaosa saisi olla
voimakkaammin kulmautunut. Hieman luisu lantio. Hyvä pitkä häntä. Turkki ei tänään
parhaimmillaan. Liikkuu kovin ahtaasti ja voimattomasti takaa, leveästi edestä.

FI55081/14 Bernirannan Champion Caius-Cain AVO ERI2
Urosmainen, erittäin hyvät mittasuhteet omaava kokonaisuus. Luusto voisi olla astetta
voimakkaampi. Hieman alas kiinnittyneet suuret korvat, muuten hyvä pää. Eturinta saa täyteläistyä
ja rintakehä rotevoitua. Voisi takaa olla voimakkaammin kulmautunut ja askeleltaan reteämpi. Hyvä
turkki ja väri.

FI17526/15 Cordial Amie Chamonix (Bumba) AVO EH3
Hyvät mittasuhteet. Vahva luusto. Tänään kovin hoikassa kunnossa, kaipaa lihaa luitten päälle.
Kookkaat korvat. Turhan vaaleat silmät, hieman roikkuvat silmäluomet. Eturinta voisi olla
täyteläisempi. Hyvä ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin. Turhan kihara
karvapeite.

FI31973/15 Goldbear’s Antonio Banderas AVO ERI1 SA PU2 SERT FI MVA
Hyvin komea uros. Mittasuhteiltaan ja luustoltaan erinomainen ja kulmauksiltaan tasapainoinen.
Komeailmeinen urosmainen pää. Eturinta saa vielä täyteläistyä. Kaunis ylälinja, joka pysyy myös
liikkeessä. Hyvä häntä. Komea turkki ja väritys. Liikkuu erittäin hyvin. Käsiteltäessä hieman
varovainen käytös, muuten moitteeton.

FI34061/15 Goldbear’s Bryan Adams AVO EH4
Lanneosaltaan turhan pitkä, vahvaluustoinen, hyvät mittasuhteet omaava, hyvin liikkuva uros.
Turhan loiva otsapenger. Hyvät tummat silmät. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hieman pehmyt
selkä. Hyvät takakulmaukset, mutta reisi voisi olla leveämpi. Hyvä häntä. Ei parhaassa turkissaan
tänään. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin, turhan leveästi.

FI46668/09 Tassupihan Akvavitix AVO H



Runsasturkkinen, lähes veteraani-ikäinen, mittasuhteiltaan turhan neliömäinen uros. Vahva luusto.
Hyvin niukasti kulmautunut. Kaipaa eturintaa ja rintakehän syvyyttä. Vahva kallo. Turhan alas
kiinnittyneet korvat. Löysyyttä huulissa ja luomissa. Lyhyt kaula. Liikkeessä ylälinja pysyy hyvin.
Hyvä häntä. Hyvät värimerkit. Kovin epävakaat liikkeet. Mukava luonne.

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI2 SA PU3
Komea uros. Erinomaiset mittasuhteet ja tasapaino. Vahva luusto. Kallo voisi olla hieman leveämpi,
muuten erittäin hyvä lempeä ilme. Riittävä eturinta. Kaunis, vakaa ylälinja ja hyvä häntä. Lanne
voisi olla hieman tiiviimpi. Erinomainen karvapeite ja väri. Erinomaiset liikkeet. Laatuyksilö.

FI17517/14 Tulipános Berni Newsmaker VAL ERI3 SA PU4
Hyvin komea, vahvaluustoinen, tasapainoisesti rakentunut uros, jolla erinomaiset mittasuhteet.
Hieman vaaleat silmät ja loiva otsapenger. Kaunis ylälinja. Erinomainen takaosa ja häntä. Erittäin
hyvä turkki ja väri. Hieman epävakaat etuliikkeet, mutta upeat sivulta. Erinomainen olemus. Kovin
roikkuvat huulet.

FI13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI4 SA
Komea, vahva uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä luuston vahvuus. Vahva leveä kallo ja
hyvä ilme. Erittäin hyvä ylälinja ja hyvin kannettu häntä. Hyvä rintakehä ja riittävä eturinta. Hyvä
takaosa. Erittäin hyvä turkki. Hyvät vetävät liikkeet.

FI42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI1 SA PU1 ROP
Hyvin komea uros. Mittasuhteiltaan ja olemukseltaan erinomainen. Hyvin kaunisilmeinen pää, jossa
vahvuutta ja lempeyttä. Kaunis ylälinja, joka pysyy myös liikkeessä. Hyvä rintakehä. Voimakas
luusto ja hyvin kulmautunut takaosa. Kaunis karvapeite. Kauniit sivuliikkeet, hieman epävakaat
edestä. Hieno kokonaisuus.

FIN48593/08 Dandybern Biccu-Keno VET ERI1 SA VET VSP
Ikäisekseen hyvässä kunnossa. 9-vuotias ikäherra, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Vahva luusto ja
hyvä ylälinja. Miellyttäväilmeinen urosmainen pää. Hyvä karvapeite ja väri. Ikä näkyy lähinnä
takaliikkeissä, mutta kuitenkin hyvä meininki.

FI40116/16 Goldbear’s Disney JUN ERI1 SA PN4 SERT
Upea juniori, jolla erinomaiset mittasuhteet. Ikäisekseen hienosti kehittynyt rungoltaan ja
rintakehältään. Vahva luusto ja hyvät tasapainoiset kulmaukset. Hyvin kaunisilmeinen
lempeäkatseinen pää. Hyvä vakaa ylälinja. Kauniit sivuliikkeet. Saa vielä etsiä yhdensuuntaisuutta.
Turkki vielä pentumainen. Hieno olemus.

FI24749/16 GoldBern’s Gift From the Heart JUN ERI2
Hieman ujo, erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttumainen kokonaisuus, jolla hyvä luusto.
Hieman kapea pää, joka saa vielä täyteläistyä. Eturinta saa vielä korostua. Hieman pysty olkavarsi.
Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella, hieman
epävakaasti edestä.

FI36597/16 Matildan Inga O JUN EH3
10 kk. Kokoonsa kasvanut, mutta muuten vielä hyvin pentumainen ja keskeneräinen. Sopiva luusto.
Vielä kapea pää. Hyvät silmät. Seistessä hyvä ylälinja. Rintakehän tulee syvetä ja rotevoitua. Hyvä
takaosa ja häntä. Vielä hyvin pehmeä karvapeite. Hyvä väritys. Ei pääse vielä liikkeessä eteenpäin.

FI36339/15 Fast’s Glamour Afrodite NUO H



Narttumainen. Tulisi rintakehältään olla syvempi. Vahva luusto. Niukasti kulmautunut edestä ja
takaa. Hyvä pää ja ilme. Eturintaa saisi olla enemmän. Ylälinja pyöristyy ja luisu lantio paljastuu.
Niukka polvikulma. Hyvä turkki ja väri. Askel jää kovin lyhyeksi.

FI20132/15 Berlida Eminenza AVO ERI2 SA
Hyvin rakentunut narttumainen, hieman varautunut kokonaisuus. Luusto voisi olla astetta
voimakkaampi. Ilmeikäs narttumainen pää. Kaunis ylälinja, joka pysyy myös liikkeessä. Riittävä
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karvapeite. Erittäin hyvät liikkeet kaikista ilmansuunnista
katsottuna.

FI17524/15 Cordial Amie Chantall AVO H
Narttumainen, luonteeltaan ystävällinen, rungoltaan kovin kapea. Mittasuhteet hyvät. Kovin kapea
pää. Loiva otsapenger. Vaaleat silmät ja suuret korvat. Jo vieras ilme. Hyvä ylälinja ja häntä.
Niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Ei tänään turkissaan. Kapeat takaliikkeet, epävakaat edestä.
Ihana luonne.

FI17521/15 Cordial Amie Chantana AVO H
Iloinen narttu, mutta aivan löysässä kunnossa esitetty; heijastuu kauttaaltaan liikkeisiin ja
olemukseen. Kapea pää. Vaaleat silmät. Suuret korvat. Pehmyt selkä ja vaikuttaa takakorkealta.
Kulmauksiltaan niukka. Ei tänään turkissaan. Liikkeet kaipaavat voimaa ja yhdensuuntaisuutta.

FI17522/15 Cordial Amie Chatillon AVO H
Pieni narttu, jolla kokoon nähden sopiva luusto. Tarvitsee voimakkaammat kulmaukset ja
voimakkaammat, ulottuvammat liikkeet. Hieman kapea pää. Vaaleat silmät. Suuret korvat.
Rintakehä voisi olla täyteläisempi. Seistessä hyvä ylälinja. Seisoo takaraajat rungon alla ja lantio on
luisu. Hyvä turkki. Kapeat takaliikkeet, mutta iloinen olemus.

FI50550/12 Eoszline Shakira AVO EH
Iloinen kookas narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Rintakehä saisi olla syvempi. Hyvä pää, joskin
kuono voisi olla täyteläisempi ja korvat pienemmät. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Hieman luisu
lantio. Taka-askel saisi olla voimakkaampi. Hyvä karvapeite.

FI17616/14 Swissdreams Ahsoka AVO ERI3
Sopusuhtainen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä luusto. Turhan kapea kallo.
Epätasainen purenta. Hyvä ylälinja. Vankka runko. Hyvät takakulmaukset, niukemmat edestä. Hyvä
turkin laatu ja väri. Hyvät sivuliikkeet, voisi liikkua yhdensuuntaisemmin edestä ja takaa.

FI29429/15 Tza Tza Tzasmine AVO EH4
Erittäin hyvät mittasuhteet. Vahva luusto. Vahva lempeäilmeinen narttumainen pää. Kaunis ylälinja.
Hieman suorat olkavarret ja rintakehän tulisi olla syvempi ja täyteläisempi. Hyvä takaosa ja häntä.
Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu edestä kovin epävakaasti.

FI29224/15 Vuorenpeikon Noora AVO ERI1 SA VASERT
Erittäin hyvät mittasuhteet ja hyvä tasapaino. Vahva luusto. Kallo voisi olla leveämpi. Hyvä
rintakehä. Erittäin hyvä ylälinja ja häntä. Erittäin hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin, hyvällä
asenteella. Hieman suuret korvat.

FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI2 SA PN3
Hyvin kaunis narttu. Tasapainoinen ja rungoltaan vahva ja täyteläinen. Narttumainen pää ja ilme.
Kaunis ylälinja ja häntä. Hyvä takaosa. Kauniissa turkissa. Hieman epävakaat etuliikkeet, muuten
kauniit sivuliikkeet.



FI42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI1 SA PN1 VSP
Upea narttu. Kauttaaltaan tasapainoinen. Ihana pää ja ilme. Erinomainen runko. Vahva luusto.
Erinomainen rintakehä ja hyvin kulmautunut. Liikkuu vetävin askelin, ehkä hieman ahtaasti takaa.
Upea turkki ja väri.

FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VET ERI2 SA
Ihana mummu, vielä elämänsä kunnossa. Erinomaiset mittasuhteet ja asenne. Kaunisilmeinen pää.
Hienot liikkeet ja hyvä karvapeite.

FIN50881/07 Gunhild Vom Gipfelfeuer VET ERI1 SA PN2 VET ROP
Ihana ikäneito. Ikäisekseen loistokunnossa. Ihastuttava pää. Hyvin lempeäilmeinen ja tyyni. Kaunis
ylälinja. Vahva luusto ja hyvin täyttynyt runko. Hyvä häntä. Kauniit sivuliikkeet, turhan leveät
edestä.


