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JOUNI NUMMELA 

Berninpaimenkoira, urokset 

47649/17 Kultaruskan El Toro PEK2 KP 

Erittäin hyvän tyyppinen. Vahvaluustoinen. Hyvät rungon mittasuhteet omaava, tasapainoisesti 

kehittynyt pentu. Hyvä pään profiili. Normaali purenta. Keskiruskeat, hieman pyöreät silmät. 

Ikään sopivasti kehittynyt eturinta. Kääntää tällä hetkellä voimakkaasti eturaajojaan ulospäin. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeitteen pituus. Liikkeissä vielä iänmukaista 

löysyyttä. Avoin ja iloinen luonne. 

NHSB3096169 Lindus V.D. Weyenberg PEK1 KP VSP-pentu 

Vankkarunkoinen ja -luustoinen, tänään hieman matalaraajaisen vaikutelman antava pentu, jolla 

vahva pää, jossa hyvä profiili ja mittasuhteet. Tummat hyvänmalliset silmät. Oikea purenta. 

Erittäin lupaava eturinta. Vahvaluustoiset, tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä ylä- ja 

alalinja. Normaali pennun karva, jossa hyvät värimerkit. Liikkuu sujuvalla askelpituudella 

sivusta, takaa vielä hieman ahtaasti. Avoin ja rauhallinen käytös. 

51804/17 Xantran Kerberos PEK3 

Pienehkö. Sopivat rungon mittasuhteet omaava keskivahva pentu, jolle toivoisin hieman 

vahvemman pään. Oikeanmalliset tummat silmät. Oikea purenta. Tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat. Hyvä ylälinja, jossa turhan voimakkaasti laskeutuva lantio. Tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat. Hyvä väri. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta, edessä hieman iänmukaista löysyyttä. 

Ahtautta takana. Tänään hieman jännittynyt esiintyjä. 

45765/17 Benivolens Barbabeau PEN 

Sopivan kokoinen. Keskivahva luusto. Tänään hieman varautuneesti esiintyvä pentu, jonka pää 

voisi olla hieman vahvempi. Tummat hieman pyöreät silmät. Tasapainoisesti kulmautuneet, 

hyväluustoiset raajat. Normaali pennun karva, jossa hyvät värimerkit. Askelpituus saisi olla 

sivuliikkeessä pidempi. Etuliikkeissä iänmukaista löysyyttä, sekä takaliikkeissä ahdas. Koira 

tulee totuttaa käsittelyyn. Tänään kivesten käsittely ei onnistu, koska koira kovin rauhaton ja 

perääntyy. 

45766/17 Benivolens Bring It On PEN 

Hyväntyyppinen. Keskivahva luusto, jolla hyvät rungon mittasuhteet sekä tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Pää voisi olla vankempi. Hieman vaaleat silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. 

Normaali pennun karva. Hieman epäselvä väritys rinnassa. Esiintyy turhan rauhattomasti. 

Tänään kivesten tarkastus ei onnistu, koska koira rauhaton ja pakittaa. 

SPKP3962 Bernewa’s Felix Bloch PEK1 KP 

Hyvin rakentunut ja tasapainoinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava pentu. Hyvin 

kulmautuneet, hyväluustoiset raajat. Pää voisi olla hieman vahvempi suhteessa runkoon. 

Normaali purenta. Tummat, aavistuksen pyöreät silmät. Hyvät rungon linjat. Hyväkuntoinen 



karvapeite ja kaunis väritys. Liikkuu erittäin lupaavalla askelpituudella jo nyt. Avoin ja iloinen 

esiintyminen. 

47211/17 Black Amiikos Reinhard Rudolf PEN 

Tasapainoisesti kehittynyt. Sopivat rungon mittasuhteet omaava keskivahva pentu, jolla hieman 

kevyt pää. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät värimerkit. 

Askelpituus saisi olla parempi edestä ja takaa, tässä vaiheessa vielä turhan ahdas takaa. Avoin 

käytös. 

NHSB3089714 Ivanhoe V.D. Reestlandhoeve PEK2 KP 

Voimakasrakenteinen ja vahvaluustoinen, vankka pentu, jolla erittäin vahva pää. Tummat silmät, 

oikea purenta. Erittäin lupaava eturinta. Erittäin vahvat, hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä 

ylälinja. Hyvä alalinja. Normaali pennun karva, jossa hyvä väritys. Liikkuu hyvällä 

sivuaskeleella, edessä vielä hieman löysyyttä sekä takana hieman ahtautta. Ystävällinen, mutta 

tulisi suhtautua käsittelyyn hieman vapaammin. 

47368/17 Sky Paws Chocco PEN 

Keskivoimakas. Tasapainoisesti kehittynyt, tänään hieman varautuneesti esiintyvä pentu, jolla 

hieman pitkät rungon mittasuhteet. Kokoon sopiva raajojen luusto. Keskivoimakas pää, jossa 

turhan korkea kallo-osa, sekä voimakas otsapenger. Oikea purenta. Liikkeissä vielä kovin löysä 

ylälinja sekä takakorkea. Kivesten tarkastus ei tänään onnistu, koska koira turhan rauhaton ja 

pakittaa. 

47367/17 Sky Paws Corleone PEN 

Tasapainoisesti kehittynyt, vahvaluustoinen, sekä hyvät rungon mittasuhteet omaava pentu, joka 

tänään esiintyy hieman levottomasti. Voimakas pää, jossa turhan korkea kallo-osa sekä eritäin 

voimakas otsapenger. Tummat, turhan avoimet silmät. Kovin löysät huulet. Vielä pehmeä 

ylälinja. Suupigmentti lähes kokonaan vaaleanpunainen. Liikkeet hieman hätäiset, joissa tulisi 

olla parempi askelpituus. Koira ei tänään halua olla ja liikkua kehässä. 

49627/17 Vinkizz X-Men PEK3 KP 

Erittäin hyvän tyyppinen. Tasapainoisesti kehittynyt, vankkaluustoinen pentu. Hyvä pään 

profiili, jossa hieman turhan voimakas otsapenger. Oikea purenta. Erittäin lupaava eturinta. 

Kauniit rungon linjat. Normaali pennun karva, jossa selkeät värimerkit. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella sivusta, edessä hieman iänmukaista löysyyttä sekä ahtautta takana. Miellyttävä 

käytös. 

16058/17 Bernoban Riisimuro JUN H 

Keskivoimakas, sopivat rungon mittasuhteet omaava juniori, joka antaa tässä vaiheessa 

takakorkean vaikutelman. Saisi olla kulmautunut edestä sekä varsinkin takaa. Tummat, hieman 

pyöreät silmät. Vielä sopivat pään mittasuhteet. Oikea purenta. Kaula voisi olla hieman pidempi. 

Hyvä karvapeite. Etuliikkeissä vielä löysyyttä, taka-askeleessa tulisi olla pituutta ja voimaa. 

Avoin ja ystävällinen esiintyminen. 

38753/17 Doremis Z-Nuutti Wiqq JUN ERI2 

Oikeantyyppinen, tasapainoinen, hyväluustoinen juniori, jolla hyväluustoiset, tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat. Oikea pään profiili, jossa keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Hyvät korvat. 



Vielä hieman kapea edestä ja eturaajat kääntyvät ulospäin. Hyvä suora ylälinja ja hyvä alalinja. 

Hyvä karvan pituus ja väritys. Erittäin lupaavat liikkeet, joissa hyvä askelpituus. Häntä nousee 

turhan korkealle liikkeessä. 

26810/17 Kaimon Gerheil Felix JUN ERI1 SA 

Erittäin hyväntyyppinen, vahvaluustoinen. Hyvä pään profiili. Tummat, hieman avoimet silmät. 

Hyvät korvat. Turhan löysät huulet. Suupigmentti tulisi olla tummempi. Vielä hieman kapea 

edestä ja kääntää raajojaan ulospäin. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä 

karvapeitteen pituus ja väri. Hyvät ja näyttävät liikkeet. Hyvä häntä myös liikkeessä. Avoin ja 

reipas esiintyminen. 

24728/17 Life Spring’s Strongpaw JUN EH3 

Vankkarunkoinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava, vankkaluustoinen. Hyvä pään profiili. 

Oikea pään profiili. Tummat silmät, hieman avoimet silmäluomet. Hieman löysyyttä huulissa. 

Hieman kapeutta edessä sekä kääntää eturaajojaan ulospäin. Turhan löysät välikämmenet. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hieman lyhyt kaula. Hyvä karvapeitteen pituus ja väritys. 

Häntä nousee turhan korkealle liikkeessä. Liikkuu hieman löysästi edestä ja ahtaasti takaa. 

14897/17 Ridon Hennet Walter JUN H 

Vankkarakenteinen. Sopivat rungon mittasuhteet omaava, hyväluustoinen juniori. Erittäin vahva 

uroksen pää. Tummat silmät, erittäin avoimet silmäluomet. Turhan löysät huulet. Suupigmentin 

tulisi olla huomattavasti tummempi. Hyvä ylälinja. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hieman 

pehmeä karvapeite. Häntä nousee liikkeessä turhan korkealle. Askelpituus tulisi olla parempi, 

edessä vielä löysyyttä sekä kovin ahdas takaa. Pään, silmien ja huulien raskaus häiritsee ilmettä. 

23707/17 Vuorenpeikon Tofu JUN H 

Erittäin hyvän tyyppinen. Keskivahva luusto ja sopivat rungon mittasuhteet omaava juniori, jolla 

hieman kevyt pää. Vielä kovin kapea edestä sekä kääntää eturaajojaan ulospäin. Tummat silmät. 

Oikea purenta. Hieman matala korvien kiinnitys. Kovin vaaleanpunainen suupigmentti. Turhan 

suora välikämmen. Hieman pehmeä selkä liikkeessä. Liikkuu turhan kapeasti ja löysästi edestä 

sekä ahtaasti takaa. 

32048/16 Dandybern John Wayne NUO T 

Hyvän tyyppinen, sopivaluustoinen juniori, joka tänään esiintyy hieman anteeksipyydellen. 

Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Vielä hieman kapea edestä. Seisoo takaraajat rungon alla. 

Hyvä karvapeitteen pituus ja väritys. Riittävästi kulmautunut edestä, takaa turhan niukasti sekä 

polvi- että kinnerkulmasta. Liikkuu löysästi riittävällä askelpituudella edestä, mutta taka-askel 

jää rungon alle. Palkintosija tänään takaosan heikkoudesta johtuen. 

50372/16 Funatic Cloudy W A Chance Of Meatballs NUO ERI 

Erittäin hyvän tyyppinen. Sopivat rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hyvä pään profiili. 

Oikea purenta. Hieman kapea alaleuka. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Turhan 

vaaleanpunainen suupigmentti. Turhan ahdas edestä. Kääntää hieman eturaajojaan ulospäin. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hieman lyhyt kaula. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä 

karvapeitteen pituus ja värimerkit. Avoin ja rauhallinen esiintyminen. Häntä nousee turhan 

korkealle liikkeessä. Sujuvat, vapaat liikkeet, joskin hieman ahtautta takana. 



41388/16 Funatic Dark Necessity NUO EH 

Tasapainoisesti kehittynyt, hyväntyyppinen pienehkö uros, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvä 

pään profiili. Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvä purenta. Hyväasentoiset korvat. Eturinta voisi 

olla hieman selvempi, samoin etukulmaukset hieman voimakkaammat. Hyvä ylälinja, joskin 

hieman laskeva lantio. Hyvä karvapeite ja pituus, värit rinnassa voisivat olla selväpiirteisemmät. 

Rodunomainen häntä liikkeessä. Hyvä askelpituus edessä, takaliike jää hieman rungon alle. 

47527/16 Kultaruskan Dark Shadow NUO EH 

Kookas, erittäin hyvän tyyppinen, vahvaluustoinen. Vahva uroksen pää, jossa hyvä profiili, 

tummat silmät ja hyväasentoiset korvat. Hieman löysät huulet, suupigmentti turhan 

vaaleanpunainen. Turhan kapea edestä. Eturaajat kääntyvät ulospäin. Hieman lyhyt kaula. Hyvä 

karvapeitteen pituus sekä värimerkit. Häntä nousee turhan korkealle liikkeessä, vielä löysyyttä 

etuliikkeessä sekä ahtautta takana. 

54805/16 Leijonamielen Hei Kultapieni NUO ERI1 SA PU2 SERT 

Kookas, erittäin hyväntyyppinen. Tasapainoisesti kulmautuneet, hyväluustoiset raajat. Hyvä pään 

profiili. Oikea purenta ja hyvä suun pigmentti. Hieman löysät silmäluomet. Hieman kapea 

edestä. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä karva ja värimerkit. Rodunomainen häntä liikkeessä. 

Rodunomaiset liikkeet edessä ja takana. 

44948/16 Maroussia Valente NUO ERI4 

Erittäin hyväntyyppinen, vankkarunkoinen ja -luustoinen uros, jolla vahva uroksen pää. Oikea 

purenta ja hyvä suun pigmentti. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Vahva etuosa. Hyvä ylä- ja 

alalinja. Hyvä karvapeitteen pituus ja selvät värimerkit. Häntä nousee aavistuksen korkealle 

liikkeessä. Liikkuu edestä riittävällä askelpituudella, takaliike vielä hieman ahdas. 

44945/16 Maroussia Vivaldi NUO ERI 

Pienehkö, sopivat rungon mittasuhteet sekä luuston vahvuudet omaava uros, hyvä pään profiili. 

Oikea purenta, hieman löysyyttä huulissa. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Kääntää 

eturaajoja ulospäin. Hyvä ylälinja. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeitteen 

pituus ja selkeät värimerkit. Rodunomainen häntä liikkeessä. Selkä antaa hieman periksi 

liikkeessä. Vielä löysyyttä etuliikkeissä sekä ahtautta takana. 

52888/16 Riccarron Tino Saurus NUO ERI2 SA 

Sopivan kokoinen. Tasapainoisesti rakentunut, hieman kevyehkö uros, jolla hyvä pään profiili ja 

mittasuhteet. Oikea purenta. Tummat silmät. Oikea-asentoiset korvat. Vankka luusto. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Eturinta saisi olla hieman selvempi. Sopiva karvapeitteen 

pituus. Selkeät värimerkit. Rodunomainen häntä liikkeessä. Liikkuu sujuvasti sopivalla 

askelpituudella, joskin hieman löysästi edestä. Avoin rauhallinen käytös. 

44354/16 Sonza’s Cadmium NUO EH 

Pienehkö. Erittäin hyväntyyppinen. Tasapainoisesti kulmautuneet keskivahvat raajat. Hyvä pään 

profiili. Oikea purenta. Voimakas otsapenger. Hieman löysyyttä huulissa, turhan 

vaaleanpunainen suupigmentti. Kääntää eturaajojaan ulospäin. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä ylä- 

ja alalinja. Hyvä karvapeitteen pituus. Selvärajaiset värimerkit. Avoin ja miellyttävä käytös. 



Häntä nousee hieman turhan korkealle liikkeessä. Hyvä askelpituus edessä sekä takana. 

Voimakkaasti kääntyvät eturaajat häiritsevät kokonaisuutta. 

44355/16 Sonza’s Carbon Fiber NUO EH 

Hyvänkokoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman antava, sopivaluustoinen uros. Pää voisi 

olla hieman vankempi. Oikea purenta. Riittävä suun pigmentti. Alaleuka voisi olla hieman 

vahvempi. Tummat silmät. Hyvät korvat. Kuono voisi olla hieman täyttyneempi silmien alta. 

Vielä hieman kapea edestä sekä kääntää eturaajojaan. Käpälät saisivat olla tiiviimmät. Hyvät 

rungon linjat. Hyvä karvapeitteen pituus. Rodunomainen häntä liikkeessä. Hieman löysyyttä 

etuliikkeissä, takaliike hieman ahdas ja voimaton. 

44356/16 Sonza’s Chrystal NUO EH 

Pienehkö. Vankkarunkoinen, hyväluustoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman antava. Vahva 

uroksen pää, jossa turhan korkea kallo-osa sekä erittäin voimakas otsapenger. Vahva kuono-osa. 

Tummat silmät. Oikea-asentoiset korvat. Oikea purenta. Turhan vaaleanpunainen suupigmentti. 

Hyvä eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä 

karvapeitteen pituus ja värimerkit. Rodunomainen häntä liikkeessä. Hieman heittelevät 

etuliikkeet sekä ahtautta takana. 

44353/16 Sonza’s Copper NUO EH 

Pieni, tasapainoisesti kehittynyt, kevyehkö uros. Luusto saisi olla vankempi. Hyvä pään profiili. 

Oikea purenta. Suun pigmentti saisi olla tummempi. Hyvä silmien muoto ja väri. Hieman kapea 

edestä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvät rungon linjat. Hyvä karvapeitteen pituus. 

Hyvät värimerkit. Häntä nousee hieman turhan korkealle liikkeessä. Liikkuu hieman 

holtittomasti edestä sekä ahtaasti takaa. 

37923/16 Tassupihan Idefix NUO EH 

Hyvänkokoinen, sopivat rungon mittasuhteet. Keskivahva luusto. Vahva uroksen pää, jossa hyvä 

silmien muoto ja väri. Oikea purenta. Turhan löysät huulet, kovin vaaleanpunainen suupigmentti. 

Hyvä eturinta ja suorat eturaajat. Hieman löysyyttä ranteissa. Tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat. Hieman pehmeä selkä. Hyvä alalinja. Hyvä karvapeitteen pituus ja värimerkit. 

Rodunomainen häntä liikkeessä, selkä antaa periksi myös liikkeessä. Riittävä askelpituus, turhan 

ahdas takaa. 

47229/16 Vinkizz Liukas Lennart NUO ERI3 SA 

Hyvänkokoinen, erittäin hyvän tyyppinen. Tasapainoisesti kehittynyt. Hyvät rungon mittasuhteet 

omaava uros. Hyvä pään profiili ja mittasuhteet. Oikea purenta. Suun pigmentti saisi olla 

tummempi. Oikea silmien muoto ja väri. Hyvät korvat. Hyvä eturinta. Erittäin hyvä ylä- ja 

alalinja sekä tasapainoiset kulmaukset. Riittävä karvapeitteen pituus sekä hyvät värimerkit. 

Häntä nousee hieman korkealle liikkeessä. Hieman holtittomat etuliikkeet ja ahtautta takana. 

47233/16 Vinkizz Wild Card NUO EH 

Vankkarunkoinen ja -luustoinen, tasapainoisesti kehittynyt uros, jolla hyvä pään profiili ja 

mittasuhteet. Oikea purenta. Erinomainen musta suun pigmentti. Kauniit tummat silmät. 

Hyväasentoiset korvat. Hyvä etuosa. Hieman lyhyt kaula. Selkä antaa hieman periksi. Hyvä 



karvapeitteen pituus ja värimerkit. Rodunomainen häntä liikkeessä. Riittävä askelpituus, mutta 

liikkeiden tulisi olla tehokkaammat ja voimakkaammat. 

51029/15 Bollbölen Rembrandt AVO ERI1 SA PU4 VASERT 

Erinomainen tyyppi, sekä koko. Hyvin kulmautuneet, hyväluustoiset raajat. Hyvä pään profiili ja 

voimakkuus. Oikea purenta. Turhan vaaleanpunainen suupigmentti. Hyvä silmien muoto ja väri 

sekä korvat. Hyvä eturinta sekä suorat raajat. Hyvä rintakehän muoto ja vahvuus. Hyvä ylä- ja 

alalinja. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä karvapeitteen pituus sekä selkeät värimerkit. Häntä nousee 

hieman turhan korkealle liikkeessä. Vapaat, sujuvat liikkeet ja askelpituus. 

11917/16 Cheerful Black Daddy Cool AVO ERI2 SA 

Sopivan kokoinen, hyväluustoinen. Aavistuksen pitkärunkoinen uros. Hyvä pään profiili. Kuono 

voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta. Oikea purenta. Suun pigmentti saisi olla tummempi. 

Tummat silmät. Erinomainen eturinta sekä rintakehän muoto. Hyvä suora ylälinja. Hieman pitkä 

lanneosa. Hyvä karvapeitteen pituus. Selvärajaiset värimerkit. Avoin ja rauhallinen esiintyminen. 

Häntä nousee turhan korkealle liikkeessä. Liikkuu riittävällä askelpituudella, jonkin verran 

löysyyttä edessä ja ahtautta takana. 

35078/16 Divabernina Allowed By Love AVO EH 

Hyvänkokoinen sekä hyvän tyyppinen, keskivahva uros. Keskivahva pää. Oikea purenta. 

Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Turhan löysät huulet. Suupielet saisivat olla tummemmat. 

Hyvin kehittynyt eturinta sekä suorat raajat. Hyvä rintakehän muoto. Hyvä suora ylälinja ja hyvä 

alalinja. Hyvä karvapeitteen pituus ja väritys. Rauhallinen esiintyminen. Häntä nousee hieman 

korkealle liikkeessä. Etuliikkeissä vielä löysyyttä, kovin ahdas takaa. Saisi olla paremmin 

kulmautunut. 

35560/13 Funatic Infinity And Beyond AVO EH 

Erittäin hyväntyyppinen, vankkaluustoinen ja -runkoinen voimakas uros, jolla turhan voimakas 

pää. Tummat hieman pyöreät silmät. Erittäin voimakas kuono-osa. Oikea purenta. Kovin 

kuluneet ja pienet etuhampaat. Hyvä eturinta ja suorat raajat. Näyttävä suora ylälinja, hyvä 

alalinja. Hyvä leveä reisi. Hyvä karvapeitteen pituus ja selkeät värimerkit. Häntä nousee hieman 

turhan korkealle. Liikkuu hieman kapeasti edestä ja ahtaasti takaa. Erittäin mallikas rakenne, 

mutta turhan voimakas pää, josta johtuen erittäin hyvä. 

53323/15 Sky Paws Adal Noble AVO EH 

Erittäin suuri, vankkarakenteinen ja vahvaluustoinen uros. Hyvät rungon mittasuhteet. Voimakas 

urosmainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Oikea purenta. Turhan löysät huulet. 

Suun pigmentti saisi olla tummempi. Hyvä vahva etuosa. Kääntää hieman eturaajojaan ulospäin. 

Hyvä ylä- ja alalinja. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeitteen pituus ja selkeät 

värimerkit. Häntä hieman liikkeessä turhan korkealla. Hieman löysyyttä etuliikkeissä ja hieman 

ahdas takaa. 

53324/15 Sky Paws Adonis Handsome AVO ERI3 

Tasapainoisesti rakentunut, erittäin hyvää tyyppiä oleva uros, jolla keskivahva luusto. Hieman 

löysyyttä ranteissa. Selvä uroksen pää, jossa voimakas otsapenger ja vahva kuono. Hieman 

pyöreät silmät. Hyvä eturinta sekä rintakehän tilavuus. Hyvä suora ylälinja, hyvä alalinja. 



Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeite ja väri. Rodunomainen häntä liikkeessä. 

Riittävä askelpituus edessä ja takana, joskin hieman kinnerahdas takaa. 

53322/15 Sky Paws Asher Blessed AVO EH 

Vankkarunkoinen sekä -luustoinen, hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä pään profiili ja 

mittasuhteet. Tummat silmät. Oikea purenta. Suun pigmentti saisi olla tummempi. Hyvä eturinta 

ja rintakehän tilavuus. Hieman pehmeä selkä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hieman 

turhan jyrkkä lantio. Hyvä reisi. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hieman holtittomasti edessä 

ja taka-askel jää hieman rungon alle. 

13495/14 Sonza’s Battlefield AVO ERI4 

Pienehkö, tasapainoisesti rakentunut. Keskivahva luusto. Pää voisi olla hieman vankempi. Oikea 

purenta. Tiiviit huulet. Suupigmentti saisi olla tummempi. Tummat silmät. Kuono voisi olla 

hieman täyttyneempi silmien alta. Hyvä eturinta ja rintakehän muoto. Suorat raajat, joissa 

tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Rodunomainen häntä liikkeessä. 

Vauhdikkaat liikkeet, joissa hyvä askelpituus. 

21114/16 Vinkizz Unbreakable AVO EH 

Tasapainoisesti rakentunut, vankkaluustoinen ja sopivat mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä 

pään profiili. Tummat silmät. Oikea purenta. Riittävä suun pigmentti. Hieman laiskat korvat. 

Hyvä eturinta ja rintakehän tilavuus. Suorat raajat. Hyvät rungon linjat. Tasapainoiset 

kulmaukset. Hyvä karvapeite ja väritys. Avoin ja rauhallinen esiintyminen. Rodunomainen häntä 

liikkeessä. Liikkuu kovin holtittomasti edestä ja turhan ahtaasti takaa. 

29207/15 Vuorenpeikon Monnet AVO EH 

Alarajalla oleva vankkarunkoinen, hyväluustoinen uros. Hyvä pään sivuprofiili ja otsapenger. 

Turhan pyöreät silmät. Turhan vaaleanpunainen suupigmentti. Hieman laiskat korvat. Hyvä 

eturinta. Hieman lyhyt kaula. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä karvapeite ja väritys. Häntä nousee 

hieman korkealle. Liikkuu vauhdikkaasti hyvällä askelpituudella edessä ja takaa. Silmien 

pyöreys häiritsee ilmettä. 

27234/16 Vuorenpeikon Pernod AVO EH 

Pienehkö, hieman pitkärunkoisen vaikutuksen antava keskivahva uros. Hyvä pään sivuprofiili. 

Oikea purenta. Tiiviit huulet. Suupigmentti saisi olla tummempi. Hieman vaaleat pyöreät silmät 

häiritsevät ilmettä. Hyväasentoiset korvat. Eturinta saisi olla hieman voimakkaampi. Suorat 

eturaajat. Selkä antaa hieman periksi seistessä. Hyvä alalinja. Saisi olla paremmin kulmautunut 

edestä ja takaa. Hyvä karva ja puhdas väri. Rauhallinen esiintyminen. Rodunomainen häntä 

liikkeessä. Vapaat liikkeet, joissa aavistus löysyyttä edessä ja selkä antaa periksi myös 

liikkeessä. 

23485/16 Vuorenpeikon Quickstep AVO EH 

Alarajalla oleva, hieman tuhtirunkoinen uros, jolla erittäin vahva luusto. Hyvä pään sivuprofiili. 

Oikea purenta. Turhan vaalea suupigmentti. Tummat silmät. Hieman kapea edestä. Kääntää 

eturaajojaan ulospäin. Saisi olla paremmin kulmautunut edessä ja takaa. Pehmeähkö karvapeite, 

jossa hyvä pituus ja selkeät värit. Avoin ja rauhallinen esiintyminen. Häntä nousee turhan 



korkealle ja selkä antaa hieman periksi liikkeessä. Liikkuu hieman löysästi edestä ja ahtaasti 

takaa. 

43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI 

Vankkarunkoinen, hyväntyyppinen ja vahvaluustoinen uros, jolla hyvä pään sivuprofiili ja 

mittasuhteet. Oikea purenta. Suun pigmentti saisi olla tummempi. Keskiruskeat silmät. Hyvä 

eturinta, rintakehän muoto ja tilavuus. Hyvät vahvat ja suorat raajat. Hyvät rungon linjat. Hyvä 

karvapeite ja väri. Avoin ja rauhallinen esiintyminen. Häntä nousee hieman turhan korkealle 

liikkeessä. 

53196/14 Funatic Game On VAL ERI 

Oikeankokoinen, -tyyppinen ja vahvaluustoinen uros. Voimakas uroksen pää, jossa vahva kuono 

ja otsapenger. Oikea purenta. Tummat hieman pyöreät silmät. Suupigmentti saisi olla tummempi. 

Hyvin kehittynyt etuosa. Hyvä tilava rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Kääntää 

hieman eturaajojaan ulospäin. Hyvä karvapeitteen pituus, selkeä puhdas väri. Rodunomainen 

häntä liikkeessä. Vapaat liikkeet, joskin hieman ahdas takaa. 

31973/15 Goldbear’s Antonio Banderas VAL ERI 

Pienehkö, vankkarunkoinen ja -luustoinen. Sopivat mittasuhteet omaava uros. Vahva uroksen 

pää, jossa vahva kuono ja selkeä otsapenger. Tummat, aavistuksen pyöreät silmät. Oikea purenta. 

Riittävä suupigmentti. Hyvin kehittynyt eturinta. Tilava rintakehä. Hyvät rungon linjat ja 

kulmaukset. Hyvä karvapeite ja selkeä väritys. Rodunomainen häntä liikkeessä. Etuliikkeissä 

löysyyttä. Avoin ja rauhallinen esiintyminen. 

40417/15 Mount Magic’s Xtra Fun VAL ERI4 SA 

Hyvänkokoinen ja -rakenteinen, hyväluustoinen uros, jolla sopivat rungon mittasuhteet. Vahva 

uroksen pää, jossa hyvä profiili ja mittasuhteet. Oikea purenta. Hieman löysyyttä huulissa. 

Tummat silmät, hyvät korvat. Suun pigmentti saisi olla parempi. Hyvä eturinta ja rintakehän 

muoto. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä karvapeitteen pituus ja 

väritys. Häntä nousee hieman turhan korkealle liikkeessä. Vapaat liikkeet, joissa hyvä 

askelpituus, joskin hieman ahdas takaa. 

19319/12 Riccarron Rolls Royce VAL ERI3 SA 

Hyvänkokoinen, tasapainoisesti rakentunut, hyväluustoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet 

ja raajojen luusto. Hyvä pään sivuprofiili. Oikea purenta. Suun pigmentti saisi olla parempi. 

Hieman löysyyttä huulissa. Hyvä eturinta, rintakehän muoto ja tilavuus. Hyvät rungon linjat. 

Avoin ja rauhallinen esiintyminen. Rodunomainen häntä esiintyessä. Erinomaiset liikkeet, joskin 

hieman ahdas takaa. 

17517/14 Tulipanos Berni Newsmaker VAL ERI 

Hyvänkokoinen, erittäin vankkarunkoinen ja -luustoinen uros. Vahva uroksen pää. Hieman 

löysät huulet. Oikea purenta. Hyvä suun pigmentti. Tummat silmät. Hieman löysät silmäluomet. 

Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvä suora ylälinja. Tasapainoiset raajojen kulmaukset. Hieman 

pehmeä karvapeite, jossa hyvä väritys. Rodunomainen häntä liikkeessä. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella, joskin ahtaasti takaa. 

13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI2 SA PU3 



Vankkarunkoinen, hyvänkokoinen, vahvaluustoinen ja erittäin hyväntyyppinen uros. Vahva 

uroksen pää, jossa vahva kuono. Oikea purenta. Hyvä tumma suupigmentti. Hieman löysyyttä 

huulissa. Hyvä eturinta. Tilava rintakehä. Hyvät rungon linjat ja raajojen kulmaukset. 

Hyväkuntoinen karvapeite. Rodunomainen häntä liikkeessä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. 

42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI1 SA PU1 VSP 

Sopivankokoinen. Erinomaiset rungon mittasuhteet ja raajojen luusto. Hyvä uroksen pää, jossa 

oikea purenta ja hyvä suun pigmentti. Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvin kehittynyt eturinta ja 

runko. Hyvät suorat eturaajat, hieman pehmeät ranteet. Hyvä ylä- ja alalinja. Tasapainoiset 

kulmaukset. Hyvä karvapeitteen pituus ja selkeät värimerkit. Rodunomainen häntä liikkeessä. 

Liikkuu hyvällä askelpituudella, joskin hieman löysästi edestä ja ahtaasti takaa. 

25700/12 Vuorenpeikon Famous VAL ERI 

Kookas, vankkarunkoinej ja -luustoinen, erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Voimakas 

uroksen pää. Tummat silmät. Oikea purenta. Erittäin vaaleanpunainen suupigmentti ja löysät 

huulet. Hyvä eturinta ja rintakehä. Vahvat tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hieman pehmeä 

karva, selkeät värimerkit. Rodunomainen häntä liikkeessä. Vapaat liikkeet, hyvä askelpituus, 

joskin hieman ahtaat takaa. 

29208/15 Vuorenpeikon Monopol VAL ERI 

Sopivan kokoinen, tasapainoisesti rakentunut. Hyvät rungon mittasuhteet sekä luuston vahvuus. 

Hyvä pään sivuprofiili ja pään mittasuhteet. Oikea purenta. Hieman löysyyttä huulissa. Silmät 

voisivat olla hieman tummemmat. Hyvät korvat. Hyvä eturinta ja suorat eturaajat. Tilava 

rintakehä. Hyvät rungon linjat. Tasapainoiset kulmaukset. Avoin ja rauhallinen esiintyminen. 

Hyvä karvapeitteen pituus ja väritys. Rodunomainen häntä liikkeessä. Vapaat liikkeet ja hyvä 

askelpituus. 

38423/15 Xantran Hooligan VAL ERI 

Hyvänkokoinen, vankkarunkoinen, hyväluustoinen uros, jolla sopivat rungon mittasuhteet. Hyvä 

pään profiili. Oikea purenta, hyvin pienet etualahampaat. Vielä hieman kapea edestä. Hyvä 

rintakehä muutoin tilavuudeltaan. Hyvät rungon linjat. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. 

Hyvä karvapeitteen pituus ja väritys. Rodunomainen häntä liikkeessä. Liikkuu vielä kovin 

holtittomasti edestä ja hieman ahtaasti takaa. 

38031/12 Zweierteam Ulmus VAL EH 

Erittäin hyväntyyppinen, vahvaluustoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman antava uros. 

Vahva uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja profiili. Oikea purenta. Hieman löysät huulet. 

Suupigmentti saisi olla tummempi. Tummat silmät. Hyvä eturinta, rintakehän muoto ja tilavuus. 

Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Avoin esiintyminen. Rodunomainen häntä liikkeessä. 

Sujuva etuliike, takaliike ei aivan puhdas. 

48593/08 Dandybern Biccu-Keno VET ERI2 

Lähes 10-vuotias. Hyvässä kunnossa esitetty hyväkuntoinen veteraani, jolla hyväluustoiset, 

tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvät linjat ja mittasuhteet. Hyvä uroksen pään profiili ja 

mittasuhteet. Hyvä vahva kuono. Kääntää hieman eturaajoja ulospäin. Hyvä karvapeitteen pituus 



ja väritys. Liikkuu rauhallisesti iän tuomalla arvokkuudella. Rauhallinen ja tasapainoinen 

kokonaisuus. 

46668/09 Tassupihan Akvavitix VET ERI1 VET-VSP 

8-vuotias, erittäin hyväntyyppinen ja hyväluustoinen uros, jolla hyvä pään profiili. Oikea 

purenta. Suupigmentti on haalistunut. Tummat silmät. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvät raajat ja 

kulmaukset. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu rauhallisesti kuitenkin hyvällä askelpituudella. 

 

 

JÄLKELÄISLUOKKA 

 

49004/10 Funatic Nobiz Like Shobiz (Vuorenpeikon Monnet, Vuorenpeikon Monopol, 

Vuorenpeikon Gismet, Vuorenpeikon Mailly) JÄLK3 KP 

Ryhmä koostuu kolmesta pentueesta, jotka kaikki ovat varsin tasalaatuisia ja hyvätyyppisiä 

rotunsa edustajia. Hyvät luuston vahvuudet ja runkojen mittasuhteet. Hyvärakenteisia ja 

luonteisia rotunsa edustajia. Kaikilla hyvät liikkeet, varsin mallikas ryhmä. 

51625/12 Ridon Hennet Norah Jones (Ridon Hennet Wanda, Jaarlin California Calling, 

Riccarron Santa Fe, Riccarron Shangri La) JÄLK1 KP 

Ryhmä koostuu kolmesta yhdistelmästä. Tasalaatuinen ryhmä, joihin on hyvin periytynyt hyvät 

ominaisuudet ja hyvät rakenteet. Kaikilla samantyyppiset pään profiilit, luustojen vahvuus sekä 

mittasuhteet. Varsin näyttävä ryhmä rotunsa edustajia. Kaikilla näyttävät rodunomaiset liikkeet 

ja erinomaiset luonteet. 

17517/14 Tulipanos Berni Newsmaker (Leijonamielen Hei Kultapieni, Vuorenpeikon 

Quickstep, Life Spring’s Sweet Heart, Goldbear’s Digimon) JÄLK4 KP 

Ryhmä koostuu neljästä yhdistelmästä, jossa hieman eroavaisuuksia luuston vahvuuksissa sekä 

joidenkin profiileissa. Kaikki kuitenkin hyvärakenteisia ja luonteisia rotunsa edustajia. Kaikilla 

näyttävät liikkeet. Mallikas käyttäytyminen. 

42666/14 Vinkizz Standard (Maroussia Valente, Sonza’s Carbon Fiber, Sonza’s Chrystal, 

Sonza’s Copper) JÄLK2 KP 

Ryhmä koostuu kahdesta yhdistelmästä, joilla samanlaiset pään profiilit sekä vahvat luustot 

raajoissa. Kaikilla kauniit rakenteet sekä hyvät karvapeitteet ja värit. Hieman eroavaisuuksia 

askelpituuksissa, mutta kaikki kuitenkin hyvin liikkuvia rotunsa edustajia. 

 

SALMI-AALTO TEIJA 

 

Berninpaimenkoira, nartut 

 

56673/17 Latolly Top Paris PEK4 KP 

6kk, tasaisesti, kauniisti kasvanut narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis ilme, oikeat pään 

linjat. Purenta ok. Hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Riittävästi ja 



tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva rungon vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvässä 

tasapainossa ikäisekseen. Hyvä väri ja merkit. Ihastuttava olemus ja käytös. 

NHSB3096171 Laurentia V.D. Weyenberg PEN 

6kk. Tasaisesti kasvanut narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, kuono-osa saa täyttyä 

silmien alta. Hyvä silmien muoto. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko. Vahva luusto. Hyvät 

käpälät. Hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta vielä hieman 

lyhyet ja voimattomat liikkeet. Aavistuksen korkea häntä tällä hetkellä. Hyvä väri ja merkit. 

Ihastuttava iloinen olemus ja käytös. 

EST-04298/17 Margarita Nigra Dilemma PEK1 KP ROP-pentu 

6kk. Vahvaluustoinen narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää, jossa kuono-osa 

saa hieman vahvistua. Purenta ok. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Aavistuksen lyhyt ja pysty 

olkavarsi. Ikäisekseen hyvä runko ja eturinta. Vahva luusto ja hyvät käpälät. Riittävästi ja 

tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu ikäisekseen kauniissa tasapainossa ja yhdensuuntaisesti 

itsensä kauniisti kantaen. Hyvä väri ja merkit, tan-väri voisi olla aavistuksen syvempi. 

Rodunomainen olemus ja käytös. 

51801/17 Xatran Kabaree PEK3 KP 

5,5kk. Kauniisti kasvanut, tasapainoinen narttupentu. Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen, 

kaunisilmeinen pää. Hyvä kaula. Ylälinja saa tasoittua. Hyvä runko. Sopiva eturinta. Sopiva 

luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Aavistuksen pehmeä välikämmen vielä tänään. Riittävästi 

kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa. Matala hyvä kinner. Liikkuu hieman leveästi edestä, 

yhdensuuntaisesti takaa. Hyvä sivuaskel. Kinner voisi avautua hieman enemmän. Hyvä väri ja 

merkit. Rodunomainen olemus ja käytös. 

51993/17 Xantran La Cumparcita PEK2 KP 

6kk. Tasapainoisesti kasvanut narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, joka saa vielä 

kehittyä ja vahvistua kauttaaltaan. Aavistuksen kapea alaleuka. Hyvä kaula sekä ylälinja. Hieman 

luisu lantio. Sopiva runko. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät. Niukemmin kulmautunut edestä, 

hyvin takaa. Liikkuu aavistuksen leveästi edestä, yhdensuunaisesti takaa. Ikäisekseen hyvä 

sivuaskel. Hyvä väri ja merkit. Ihastuttava olemus, vielä kovin pentumainen kokonaisuus. 

45774/17 Benivolens Berlinetta Ferrari PEN 

7kk. Hyvä koko ja sukupuolileima. Oikeat pään linjat ja rodunomainen ilme. Kuono-osa saa 

täyttyä silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät, valitettavasti 

koira ei tänään halua, että häneen tutustutaan, jonka vuoksi arvostelu hieman vaikeaa. 

Niukemmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Takaliike pyörii hieman rungon alla. Hyvä väri 

ja merkit. Kyynärpäät taipuvat vielä rungon alle. Hyväraaminen pentu, joka tarvitsee paljon 

aikaa ja ei tänään anna itsestään parasta kuvaa. 

45769/17 Benivolens Bletchley Enigma PEN 

7,5kk. Tasaisesti kasvanut narttupentu, jolla sopiva vahvuus. Vielä hyvin pentumainen pää, 

kuono-osa saa vahvistua. Kauniit silmät. Riittävä kaulan pituus. Sopiva runko. Hyvä luuston 

vahvuus ja tiiviit käpälät. Aavistuksen pysty olkavarsi. Niukemmin kulmautunut edestä, hyvin 

takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hieman lyhyt etuaskel. Erittäin hyvä väri ja merkit. Koira on 



tottumaton tilanteeseen ja aavistuksen välttelevä, mutta ystävällisen oloinen, tarvitsee paljon 

harjoitusta ja tottumusta. 

42296/17 Brookbend Jade PEN 

8kk. Voimakas narttupentu, hyvät mittasuhteet. Tänään vielä hieman takakorkean vaikutelman 

antava. Vahva nartun pää, jossa oikeat linjat. Silmät aavistuksen lähekkäin. Hyvä vahva kaula. 

Tässä vaiheessa vielä pehmeä selkälinja. Pystyhkö lantio, voimakas runko ja eturinta. Kokoon 

sopiva luusto. Hyvät tiiviit käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu 

aavistuksen kapeasti takaa ja edestä vielä kovin löysä. Sopiva sivuaskel, mutta aavistuksen 

voimaton vielä takaa. Hyvä väri ja merkit. Ihastuttava olemus ja käytös. 

42297/17 Brookbend Jambalaya PEK3 

8kk. Narttumainen, tasaisesti kasvanut. Mittasuhteet ok. Oikealinjainen pää, kauniit silmät. 

Kuono-osa saa täyttyä vielä silmien alta. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Leveä lantio. Voimakas 

runko ja eturinta. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti takaa, hieman kerien edestä. Tasainen sivuliike, joskin taakse saa tulla lisää 

voimaa. Hyvä väri ja merkit. Ihastuttava olemus ja käytös. 

47362/17 Sky Paws Cha Cha Chanel PEN 

7,5kk. Tasaisesti kasvanut narttupentu, jolla selvä sukupuolileima. Mittasuhteet nartulle ok. 

Oikealinjainen pää, jossa hyvin sijoittuneet korvat. Tässä vaiheessa aavistuksen löysät 

silmäluomet. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko. Eturinta vielä kesken kehityksen. Kyynärpäät 

taipuvat hieman rungon alle. Aavistuksen luisu lantio. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu vielä kovin kapeasti takaa ja löysästi edestä. Sivuaskel ok. 

Hyvä väri ja merkit. Ihastuttava iloinen olemus ja käytös. 

47361/17 Sky Paws Charming Caroline PEN 

7kk. Tasaisesti kasvanut, hyvät mittasuhteet omaava narttupentu. Vielä hieman kapealinjainen 

pää, jossa melko voimakkaasti korostunut otsapenger. Kuono-osa saa täyttyä silmien alta. 

Aavistuksen löysät alaluomet. Hyvä kaula. Selkälinja ok. Hieman pitkä ja pysty lantio. Riittävä 

rungon vahvuus. Eturinta vielä kesken kehityksen. Sopiva luuston vahvuus. Kyynärpäät painuvat 

hieman rungon alle. Seistessä niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti takaa, edestä vielä löysästi. Sivuliike ok. Hyvä väri, riittävät merkit. 

Ihastuttava olemus. 

47363/17 Sky Paws Crazy Coconut PEK4 

7kk. Kauniisti ja tasapainoisesti kasvanut narttupentu. Hyvä koko ja mittasuhteet sekä 

sukupuolileima. Nartun pää, joka vielä kesken kehityksen. Tänään vielä melko korostunut 

otsapenger. Kuono-osa saa vahvistua silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Aavistuksen löysä 

lantio. Sopiva runko. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. 

Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu tällä hetkellä erittäin leveästi edestä, 

sivuliike hyvä ja kantaa liikkeessä itsensä, kun malttaa. Hyvä väri ja merkit. Hyvät raamit, jotka 

täyttyvät ajan kanssa. 

47364/17 Sky Paws Crystal Champagne PEK2 KP 



7kk. Kauniisti kasvanut narttumainen kokonaisuus. Erittäin kaunisilmeinen narttupennun pää. 

Hyvä silmät. Sopiva vahvuus. Hyvä kaula ja ylälinja. Aavistuksen luisu lantio. Hyvä runko ja 

eturinta ikäisekseen. Hyvä luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin 

takaa. Liikkuu ikäisekseen yhdensuuntaisesti ja tasapainossa. Kaunis väritys. Tasapainoinen 

kokonaisuus. Ihastuttava olemus ja käytös. 

49633/17 Vinkizz Xtreme PEN 

9kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Voimakas narttupentu, jolla oikealinjainen pää. Ilmettä häiritsee 

aavistuksen avoimet silmäluomet. Hyvä vahva kaula. Hyvä ylälinja. Vahva runko. Hyvä luusto ja 

käpälät. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti itsensä hyvin 

kantaen riittävällä askelpituudella. Valitettavasti koira ei halua, että siihen kosketaan tänään. Ei 

kuitenkaan ole hermostunut, väistää vain alta pois. 

ANKC310036275 Zollikon Love Bomb PEK1 KP 

8kk. Tasapainoisesti kasvanut, hyvät mittasuhteet ja koko sekä vahvuus. Oikeat mittasuhteet 

päässä. Hyvät silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä rungon vahvuus. Lupaava eturinta. 

Hieno raajaluusto ja käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä, 

hieman leveästi. Sujuva sivuaskel. Kauniisti itsensä kantaen. Hyvät värit. Hieman laaja 

otsapiirto. Ryhdikäs ja kaunis kokonaisuus. Ihastuttava käytös ja olemus. 

24525/17 Cei-Cei Isolde Kostner JUN ERI3 SA 

12kk. Erinomaista tyyppiä, mittasuhteet nartulle ok. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa hyvät 

mittasuhteet. Rodunomainen ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Hyvä luuston 

vahvuus ja käpälät. Aavistuksen pysty olkavarsi ja niukemmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti sopivalla askelpituudella itsensä hyvin kantaen. Sujuva liike. 

Narttumainen kokonaisuus. Hyvä väri ja merkit. 

20324/17 Funatic Beauty Is The Beast JUN ERI2 SA 

13kk. Ryhdikäs. Narttumainen kokonaisuus. Kauniit ääriviivat. Vahva nartun pää, jossa hyvät 

mittasuhteet ja rodunomainen ilme. Kauniit silmät. Ryhdikäs kaunis kaula. Hyvä runko ja 

eturinta. Erinomainen ylälinja. Vahva luusto ja hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, 

erinomaisesti takaa. Hyvä matala kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, aavistuksen leveästi 

edestä. Sujuva hyvä sivuliike. Hyvä väri ja merkit. 

39275/17 Hillibillies Betty Boop JUN EH 

10kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä nuoren nartun pää, joka saa täyttyä vielä silmien alta. 

Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen sopiva runko. Eturinta saa vielä 

täyttyä. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. 

Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja tällä hetkellä vielä löysästi ja hieman leveästi edestä. Lupaava 

sivuliike. Hyväraaminen nuori narttu, joka tarvitsee aikaa täyttääkseen raaminsa. Hyvä väri ja 

merkit. Ihastuttava luonne ja olemus. 

EST-03307/17 Latolly Top Nature JUN EH 

9kk. Erittäin hyvän tyyppinen narttupentu. Mittasuhteet nartulle ok. Pentumainen nartun pää, 

jossa hyvät mittasuhteet. Suloinen ilme. Hyvä vahva kaula, selkälinja vielä pehmeä. Vahva 

runko. Riittävä eturinta. Sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät. Tänään vielä hieman pehmeä 



välikämmen. Pysty olkavarsi ja niukemmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu hieman 

löysästi ja liikkeet saavat vielä tasaantua. Vielä hyvin pentumainen kokonaisuus. Ihastuttava 

iloinen olemus ja käytös. Hyvä väri ja merkit. Vielä pentuturkissa. Liikkeet määräävät tänään 

palkintosijan. 

ROI17/51210 Lecollinedicaro Querida JUN EH 

13kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Nuoren nartun pää, joka saa vielä vahvistua. Hieman lähekkäin 

olevat silmät. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä leveä lantio. Riittävä runko, 

eturinta saa vielä täyttyä. Hyvä luuston vahvuus. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, edestä hieman leveästi ja löysästi. Sujuva sivuaskel. Karva ei 

parhaassa mahdollisessa kunnossa tänään. Kompakti narttu, jolla hyvät raamit mihin kasvaa. 

Iloinen ja touhukas luonne. Hyvä väri ja merkit. 

24725/17 Life Spring’s Sweet Heart JUN EH 

12kk. Kookas, voimakasrunkoinen narttu. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet. 

Lempeä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Leveä lantio. Voimakas runko, ikäisekseen selvä eturinta. 

Hyvä luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä matala kinner. Liikkuu 

aavistuksen ahtaasti ja voimattomasti takaa ja edestä hieman löysästi. Koira on tänään 

aavistuksen löysässä kunnossa. Kaunisraaminen koira, jonka toivoisin olevan kauttaaltaan 

tiiviimpään kuntoon. Hyvä väri ja merkit. Aavistuksen epäpuhdas takaliikkeessä. 

54777/16 Mettänpeikon Mammog-Rafia JUN H 

16kk. Hyvin narttumainen kokonaisuus. Vielä kevyehkö nartun pää, johon toivoisin aavistuksen 

tummemmat silmät. Hyvät mittasuhteet päässä. Kaunis kaula ja hyvä ylälinja. Sopiva rungon 

vahvuus ja eturinta. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Suora olkavarsi ja niukasti 

kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja sujuvasti. Askeleessa voisi 

olla enemmän voimaa ja pituutta. Kompakti narttu, johon toivoisin hieman lisää vahvuutta ja 

voimaa. Ihastuttava käytös. Upeasti esitetty. Hyvä väri ja merkit. 

54775/16 Mettänpeikon Missi-O JUN ERI 

14kk. Keskikokoa pienempi narttumainen kokonaisuus. Mittasuhteet ok. Kaunisilmeinen nartun 

pää, jossa aavistuksen pyöreät silmät. Oikeat mittasuhteet. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva rungon 

vahvuus. Riittävä eturinta. Sopiva luuston vahvuus ja hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa ja edestä. Sujuva sivuliike, kantaa itsensä 

kauniisti liikkeessä. Ryhdikäs kokonaisuus. Hyvä väri ja merkit. 

52890/16 Riccarron Topaz JUN ERI1 SA 

1,5v. Erinomaista tyyppiä. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen nuoren nartun pää. 

Otsapenger voisi olla hieman selvempi. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja. Hyvä runko, eturinta 

saa vielä täyttyä. Hyvä luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin 

hyvin takaa. Hyvä matala kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti erittäin sujuvalla sivuliikkeellä. 

Rodunomainen kokonaisuus. Hyvä väri ja merkit. 

16589/17 Ridon Hennet Wanda JUN ERI4 

15kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Narttumainen kokonaisuus. Erinomaista tyyppiä. Hyvä nartun 

pää. Hyvä kaula ja erinomainen ylälinja. Sopiva rungon vahvuus. Hyvä eturinta ikäisekseen. 



Hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Hyvä matala kinner. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, edestä hieman kerien. Sujuva sivuliike, kantaa itsensä kauniisti. 

Turkki ei ihan parhaassa kunnossa tänään. Hyvä väri ja merkit. Rodunomainen olemus ja käytös. 

14179/17 Vuorenpeikon Snow Fairytale JUN EH 

15kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Nuori narttu, joka vielä tänään antaa itsestään hieman ilmavan 

vaikutelman. Oikeat pään mittasuhteet, hieman epävarma korvien asento vielä. Kuono-osa saa 

vahvistua varsinkin silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä rungon vahvuus. Eturinta saa 

täyttyä. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä 

matala kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta hieman kapeasti edestä ja takaa. Sujuva 

sivuliike. Kaunisraaminen koira, joka tarvitsee vain aikaa täyttyäkseen. 

14180/17 Vuorenpeikon Snowwhite JUN EH 

15kk. Keskikokoinen, hyvin narttumainen kokonaisuus. Mittasuhteet ok. Oikealinjainen nartun 

pää, jossa kaunis ilme. Oikeinsijoittuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä leveä lantio. 

Sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Hieman kapea eturinta ja kyynärpäät painuvat rungon 

alle. Aavistuksen pysty olkavarsi ja niukemmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu lähes 

yhdensuuntaisesti, mutta kinner on vähän löysä, takaliikkeessä saisi olla enemmän voimaa- 

Erittäin kaunis väri ja merkit. Hyvin esitetty. 

28123/17 Xantran Jubilee JUN EH 

11kk. Keskikokoa oleva narttu. Mittasuhteiltaan antaa hieman lyhyen vaikutelman tänään. Vahva 

nartun pää, jossa oikeat mittasuhteet ja ilme. Vahva kaula, ylälinja seistessä ok. Voimakas runko. 

Hyvä eturinta, vahva luusto ja tiiviit käpälät. Aavistuksen suora olkavarsi ja niukemmin 

kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Melko korkea kinner. Hieman ulkokierteiset eturaajat 

seistessä. Liikkeet vielä kovin pentumaiset ja löysät. Tarvitsee aikaa kiinteytyäkseen. Hyvä väri 

ja merkit. 

55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof NUO ERI4 

Erinomaista tyyppiä oleva keskikokoinen nuori narttu. Mittasuhteet ok. Kaunisilmeinen nartun 

pää, jossa rodunomainen olemus. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva runko. Hyvä eturinta. Hyvä 

luusto ja käpälät. Hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, edestä 

hieman löysästi ja kerien. Sujuva sivuliike, seistessä erittäin kaunis narttumainen kokonaisuus. 

Hyvä väri, merkit ja turkki. Ihastuttava olemus ja käytös. 

41383/16 Funatic Devil Wears Prada NUO ERI2 

18kk. Hyvä koko. Selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen nartun pää, hieman 

pyöreähköt silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva runko. Hyvä eturinta. Hyvä luuston vahvuus. 

Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Hyvä matala kinner. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti sujuvin sivuliikkein itsensä hyvin kantaen. Kantaa häntäänsä ajoittain 

turhankin suurella ylpeydellä. Rodunomainen kokonaisuus. Hyvä syvä tan-väri. Hieman niukat 

valkoiset merkit. 

40117/16 Goldbear’s Digimon NUO EH 

23kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen nartun pää. Hieman pyöreähköt silmät. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Oikea rungon muoto ja vahvuus. Hyvä eturinnan leveys. Hyvä luuston vahvuus. 



Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja löysästi ja kerien edestä, 

joka näkyy myös sivuliikkeessä. Seistessään kaunis kokonaisuus ja rodunomainen olemus. 

Etuliike määrää tänään palkintosijan. Hyvä väri, erinomaisesti esitetty. Ihastuttava olemus ja 

käytös. 

52889/16 Riccarron Testarossa NUO ERI1 SA VASERT 

18kk. Erinomainen tyyppi. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvät silmät. 

Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva leveä 

lantio. Riittävä rungon vahvuus ja eturinta, joka saa vielä täyttyä. Hieman pysty olkavarsi ja 

niukemmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti sujuvalla askeleella 

itsensä kauniisti kantaen. Turkki ei ihan parhaassa kunnossa. Hyvä väri, riittävät merkit. 

47232/16 Vinkizz Custom Sonza NUO ERI3 

19kk. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet narttumainen kokonaisuus. Hyvä nartun pää, jossa 

ilmettä häiritsee hieman pyöreähköt silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä rungon vahvuus ja 

eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Matala kinner. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti takaa, aavistuksen löysästi edestä. Sujuvat sivuliikkeet. Kompakti 

kokonaisuus. Hyvä väri, riittävät merkit. 

47237/16 Vinkizz Wannabe NUO ERI 

19kk. Keskikokoa hieman pienempi vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Melko vahva, 

oikealinjainen nartun pää. Hyvät silmät. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas runko. Hyvä 

eturinta. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Aavistuksen pysty olkavarsi ja niukemmat kulmaukset 

edessä. Hyvin takaa kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, aavistuksen kerien edestä. 

Sujuva sivuliike. Kompakti narttu, joka voisi aavistuksen olla raajakkaampi. Hyvä väri ja merkit. 

11405/15 Albern Unihiecca AVO EH 

3v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Hyvä pään pituus, hyvä ilme ja oikein 

sijoittuneet korvat. Hyvä kaula ylälinja. Sopivan vahva runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. 

Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta voimattomasti 

takaa, edestä hieman kerien. Askeleessa saisi olla hieman enemmän pituutta. Hyvä väri, riittävät 

merkit. Aavistuksen korkealle kiinnittynyt häntä ja onnellisen oloinen kokonaisuus. 

15666/15 Cheerful Black Cointreau AVO ERI 

3v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Oikealinjainen pää, jossa hyvät tummat 

silmät. Hyvä vahva kuono-osa. Vahva kaula. Hyvä ylälinja, aavistuksen luisu lantio. Hyvä runko 

ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Käpälät ok. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, löysästi edestä. Sujuva sivuliike, joskin takatyöntö voisi olla 

voimakkaampi. Tan-väri voisi olla syvempi, muuten hyvä väri. Iloinen olemus ja luonne. 

35080/16 Divabernina All-Time Dream AVO ERI 

2v. Keskikokoinen narttumainen kokonaisuus. Kaunisilmeinen nartun pää. Hyvät tummat silmät. 

Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas runko. Sopiva eturinta. Kyynärpäät voisivat olla 

rungonmyötäisemmät. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Aavistuksen etuasentoinen lapa ja pysty 

olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu hieman löysästi edestä, muilta osin hyvin. 

Kompakti kokonaisuus, johon toivoisin aavistuksen raajakorkeutta. Kaunis turkki, väri ja merkit. 



55590/15 Funatic Euphoria AVO ERI 

2,5v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Hyvä nartun pää, jossa oikea ilme. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Sopiva rungon vahvuus ja eturinta. Pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä 

askelpituudella itsensä hyvin kantaen. Turkki ei ihan parhaassa mahdollisessa kunnossa ja tan-

väri voisi olla aavistuksen syvempi. Muuten hyvät värit ja merkit. Kompakti kokonaisuus. 

Ihastuttava olemus. 

10755/16 Goldbear’s Chardonnay AVO ERI1 SA PN4 SERT 

2,5v. Erinomaista tyyppiä. Ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Oikealinjainen 

nartun pää, hyvä kaula. Erinomainen ylälinja. Sopiva runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. 

Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hieman leveästi edestä, muilta osin 

erinomaisesti. Hyvä turkki, väri ja merkit. Kaunis kompakti kokonaisuus. 

56241/15 Jaarlin California Calling AVO ERI3 

2v. Erinomaista tyyppiä, keskikokoinen, selvä sukupuolileima. Kaunis nartun pää, jossa oikea 

ilme. Hyvät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko. Riittävä eturinta. Hyvä luusto ja 

käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, edestä 

hieman löysästi ja kerien. Sujuva sivuliike itsensä hyvin kantaen. Hyvä väri ja merkit. 

40839/14 Joypaws Hot Habiba AVO HYL 

3v. Keskikokoinen narttu, joka selvästi tottumaton tilanteeseen. Lähestyessä hieman ääntelee, 

joten en halua kiusata koiraa tutkimalla sitä tarkemmin. Ei kuitenkaan hermostunut eikä muulla 

tavoin näytä käytöshäiriöitä, mutta ei halua, että tutkitaan. On utelias ja lähestyy, mutta selkeästi 

ei halua, että kosketaan. Liikkuu hyvällä askeleella, iloisesti. Valitettavasti tänään palkintosija 

hylätty. 

42465/14 Kultaruskan Baltic Spell AVO ERI4 

3v. Hyvä koko. Selvä sukupuolileima. Oikealinjainen nartun pää, jossa rodunomainen ilme. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva runko. Hyvä eturinta. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hieman pysty 

olkavarsi, mutta riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, sujuva 

sivuliike, kantaa itsensä hyvin. Hyvä väri ja merkit. Ihastuttava olemus ja käytös. 

40107/15 Rajaköörin Italian Ihme AVO ERI 

2v9kk. Voimakasrakenteinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Vahva nartun pää, jossa hyvä ilme. 

Vahva kaula, aavistuksen kaareva selkälinja. Pitkähkö lantio. Voimakas runko ja eturinta. Hyvä 

luuston vahvuus ja käpälät. Hieman etuasentoinen lapa ja niukemmin kulmautunut edestä, hyvin 

takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hieman leveästi ja löysästi edestä. Hyvä ylälinja 

liikkeessä. Hyvä väri ja merkit. 

17616/14 Swissdreams Ahsoka AVO EVA 

4v. Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Narttumainen pää, joka voisi olla 

täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja ok. Lyhyt, pysty lantio. Sopiva runko ja riittävä 

eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu takaa 

yhdensuuntaisesti, mutta valitettavasti etuliike ei ole tänään aivan puhdas ja koira selkeästi 

aristaa vasenta etujalkaa. Ihastuttava olemus ja käytös. 



29224/15 Vuorenpeikon Noora AVO H 

3v. Hyvä koko, mittasuhteiltaan hieman pitkähkö. Oikealinjainen nartun pää, jossa 

rodunomainen ilme. Hyvä vahva kaula, aavistuksen pehmeä selkälinja. Hieman pitkä lanne. 

Hyvä rungon vahvuus. Sopiva eturinta, aavistuksen etuasentoinen lapa. Niukemmat kulmaukset 

edessä, riittävästi takana. Hyvä luuston vahvuus. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä. 

Ylälinjan pehmeys näkyy myös liikkeessä. Ihastuttava iloinen olemus ja käytös. Hyvä väri. 

27237/16 Vuorenpeikon Pinot Noir AVO EH 

2v. Keskikokoinen, erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet, erittäin kaunis nartun pää, jossa 

rodunomainen pehmeä ilme. Vahva kaula, hyvä ylälinja ja leveä lantio. Hyvä runko ja eturinta. 

Sopiva luuston vahvuus. Kyynärpäät voisivat olla tiiviimmin rungossa. Hieman etuasentoiset 

lavat ja niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu edestä erittäin leveästi ja löysästi. 

Takaa aavistuksen ahtaasti, etuliike näkyy myös sivuliikkeessä. Liike määrää tänään 

palkintosijan. Seistessään todella kaunis kokonaisuus. 

49395/15 Zweierteam Brexia AVO ERI2 SA 

2v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Ryhdikäs kokonaisuus. Hyvä nartun pää, jossa oikeat 

mittasuhteet. Hyvä ryhdikäs kaula. Hyvä selkälinja. Aavistuksen luisu lantio. Erinomainen 

runko. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu aavistuksen 

löysästi edestä, muilta osin erinomaisesti. Hyvä väri ja merkit. 

36502/11 Zweierteam Tomentella AVO ERI 

6v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikealinjainen pää, jossa rodunomainen ilme ja olemus. Hyvä 

vahva kaula. Ylälinja ok. Vahva runko ja eturinta. Vahva luusto. Pysty olkavarsi ja niukemmat 

kulmaukset edessä, riittävästi takana. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. 

Aavistuksen tumma väritys, mutta merkit ovat oikeissa paikoissa. Rodunomainen kokonaisuus. 

Ihastuttava olemus ja käytös. 

45046/11 Funatic Kiss And Tell VAL ERI 

6v. Keskikokoinen, mittasuhteiltaan hieman pitkä. Oikealinjainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko. Hieman pitkä lanne. Eturinta voisi olla täyteläisempi. 

Vahva luusto. Hyvät käpälät. Hieman etuasentoinen lapa ja pysty olkavarsi. Voimakkaasti 

kulmautunut takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askeleella. Kaunis koira, jolle toivoisin 

hieman enemmän raajakorkeutta. Hyvä väri, merkit löytyvät. 

49004/10 Funatic Nobiz Like Shobiz VAL ERI 

Lähes 8v. Hyvä koko ja mittasuhteet sekä sukupuolileima. Kaunis nartun pää, jossa 

rodunomainen ilme. Vahva kaula, ylälinja ok. Voimakas runko ja eturinta. Vahva luusto, hieman 

pysty olkavarsi ja niukemmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu aavistuksen leveästi 

edestä, muilta osin erittäin hyvin. Hyvä väri ja merkit. 

49459/17 Hickory’s Daddy’s Girl VAL ERI 

3v. Keskikokoinen, selvä sukupuolileima. Ryhdikäs narttu, jolla hyvä pää. Pyöreät silmät 

häiritsevät ilmettä. Hyvä ylälinja, vahva runko. Hyvä eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi 

ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelpituudella itsensä 

hyvin kantaen. Hyvä väri ja merkit. 



43594/14 Riccarron Santa Fe VAL ERI1 SA PN1 ROP 

3v. Hyvä koko ja mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Hyvä nartun pää, jossa hyvä ilme. Vahva 

hyvä kaula. Hyvä ylälinja ja leveä lantio. Erinomainen runko ja eturinta. Hyvin kulmautunut 

edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä matala kinner. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti, hieman leveästi edestä. Sujuvat sivuliikkeet, kantaa itsensä kauniisti. Hyvä 

väri ja merkit. 

43595/14 Riccarron Shangri La VAL ERI3 SA 

4v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvät ääriviivat. Erittäin kaunis nartun pää. Ryhdikäs 

erinomainen kaula. Hyvä ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. 

Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman kerien. Sujuvat 

sivuliikkeet, kantaa itsensä kauniisti. Hyvä väri ja merkit. 

51625/12 Ridon Hennet Norah Jones VAL ERI2 SA PN3 

5v. Keskikokoinen. Mittasuhteet nartulle ok. Kaunis nartun pää, jossa rodunomainen ilme. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Riittävä eturinta. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. 

Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman kerien. Sujuva hyvä sivuliike, 

hienosti itsensä kantaen. Hyvä väri ja merkit. 

29429/15 Tza Tza Tzasmine VAL ERI 

3v. Keskikokoinen, melko vahva narttu. Voimakas nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet. Vahva 

kaula, erittäin hyvä ylälinja ja voimakas runko ja eturinta. Vahva luusto. Kyynärpäät voisivat olla 

rungonmyötäisemmät. Hieman lyhyt ja pysty olkavarsi. Riittävästi ja tasapainoisesti 

kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, edestä avoimin kyynärpäin. Sujuva sivuliike. 

42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI4 SA 

3v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis ja oikealinjainen nartun pää. Hyvä kaula, erinomainen 

ylälinja. Hyvä vahva runko. Hyvä eturinta, sopiva luusto. Hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Liikkuu ahtaasti takaa ja hieman kerien edestä. Sujuva sivuliike, kantaa 

itsensä liikkeessä hyvin. Erinomainen turkki ja väri. 

26230/13 Vuorenpeikon Gismet VAL ERI 

5v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Hyvä pää. Hyvät silmät. Vahva kaula. 

Hyvä ylälinja, aavistuksen luisu lantio. Vahva runko ja eturinta. Hyvä luuston vahvuus ja 

käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman kerien. Sujuva hyvä 

sivuliike. Tan-väri voisi olla hieman syvempi. Muilta osin hyvä väri. 

29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI 

3v. Keskikokoinen, mittasuhteet ok. Oikealinjainen nartun pää. Hyvä ilme. Ryhdikäs kaula ja 

hyvä ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Hieman lyhyt ja 

pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu takaa hyvin, kääntää varpaat hieman 

sisäänpäin edestä. Sujuva sivuliike. Kompakti narttu, jolle toivoisin aavistuksen raajakorkeutta. 

Hyvä väri ja merkit. 

36501/11 Zweierteam Tazetta VAL ERI 

Lähes 7v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Kaunis nartun pää, jossa hyvä ilme. 

Ryhdikäs kaula. Hyvä ylälinja. Oikea rungon muoto ja hyvä ylälinja. Sopiva luusto, hyvät 



käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muilta osin hyvin. Hyvä 

väritys, riittävät merkit. 

43053/13 Zweierteam Vitellina VAL ERI 

4v. Hyvä koko. Mittasuhteiltaan ehkä lyhyehkö. Oikeat pään linjat, narttumainen ilme. Vahva 

riittävä kaula. Hyvä selkälinja, hieman pysty lantio. Sopiva runko ja eturinta. Hyvä luusto ja 

käpälät. Pystyhkö olkavarsi. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman 

kerien. Sujuva sivuliike, joka voisi olla hieman pidempi. Ajoittain turhan ylpeä hännästään. Hyvä 

väri ja merkit. 

60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN2 VET-ROP 

8,5v. Erinomaista tyyppiä. Hyvä koko ja mittasuhteet. Rodunomaiset ääriviivat. Erittäin hienossa 

kunnossa esitetty veteraani. Kaunis pää, jossa rodunomainen ilme. Hyvä kaula, ylälinja, runko ja 

eturinta. Hieno luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti itsensä upeasti 

kantaen. Upea turkki, hieno väri ja turkki. Onnittelut upeakuntoisesta veteraanista. 

57240/08 Black Amiikos Lucretia Luana VET ERI3 

Lähes 10v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikeat pään linjat. Suloinen ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Hyvä vahva runko. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti ikäisekseen hyvällä askeleella. Ikä näkyy hieman takalihaksissa. 

Ihastuttava olemus ja käytös. Onnittelut hyväkuntoiselle veteraanille. Hyvä väri ja merkit. 

49864/11 Fearless Heart Cimberly VET ERI2 

8,5v. Keskikokoinen, narttumainen kokonaisuus. Kaunisilmeinen nartun pää, ryhdikäs hyvä 

kaula. Hyvä ylälinja. Sopiva rungon vahvuus. Hieman niukasti kulmautunut edestä, erittäin 

hyvin takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvässä tasapainossa. 

Hyvässä kunnossa esitetty veteraani, vaikka turkki hieman kevätkuntoinen. Ihastuttava olemus ja 

käytös. 

38110/09 Lipasun Lovelylady VET ERI4 

8v9kk. Keskikokoinen. Hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Hyvä pää, jossa kaunis ilme. Hyvä 

kaula, aavistuksen pehmeä selkälinja. Riittävä runko ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus. 

Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Ikä näkyy hieman takalihaksissa. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti itsensä kauniisti kantaen. Onnittelut hyväkuntoisesta vanhasta rouvasta. Hyvä 

väri ja merkit. 

24444/08 Ronetta’s Ambrosia VET EH 

10v. Hyvä koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa suloinen ilme. Ryhdikäs kaula, hyvä 

ylälinja. Riittävä runko ja eturinta. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Ikäisekseen 

hyvässä lihaskunnossa. Hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hieman 

kapeasti kauttaaltaan. Kevyt sujuva askel. Hieman tummasti värittynyt, merkit löytyvät. Onnea 

upeakuntoisesta veteraanista. 

 

 

 

 



 

 

 

KASVATTAJALUOKAT 

 

Kennel Riccarron (Rolls Royce, Testarossa, Santa Fe, Shnagri La) KASV1 KP 

Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä, 1 uros, 3 narttua. Selkeät sukupuolileimat, 

rodunomaiset koirat, joilla kauniit värit ja merkit. Hyvät luustot. Kauniit käpälät. Hienot 

ylälinjat. Kaikki koirat liikkuvat tasapainossa, hyvällä askeleella ja hyvillä etuliikkeillä. 

Rodunomaiset olemukset ja käytökset kaikilla. Onnittelut kasvattajalle upeasta kasvatustyöstä. 

Kennel Vinkizz (Liukas Lennart, Standard, Custom Sonza, Supreme) KASV2 KP 

2 eri yhdistelmää. Ryhmässä rotutyypillisiä koiria, joilla hyvät päät. Kauniit värit ja merkit. 

Hienot luustot ja käpälät. Hyvät ylälinjat. Koirat liikkuvat hyvällä askeleella itsensä kauniisti 

kantaen. Kaunis tasainen ryhmä. Onnittelut kasvattajalle. 

Kennel Zweierteam (Ulmus, Brexia, Tomentella, Vitellina) KASV3 KP 

Neljästä eri yhdistelmästä. Kaikki samantyyppisiä. Rodunomaiset päät ja ilmeet. Hyväluustoiset, 

suorat raajat ja hyvät takaosat kaikilla. Kaikki liikkuvat hyvässä tasapainossa, itsensä kauniisti 

kantaen. Onnittelut kasvattajalle hienosta kasvatustyöstä. 

  


