20180901 Vantaa RN, KUMPUMÄKI VELI-PEKKA
FI47211/17 Black Amiikos Reinhard Rudolf JUN H
Mukava luonteinen nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet, sopiva luuston vahvuus, kuono-osan tulisi
olla voimakkaampi ja alaleuan leveämpi. Ilme voisi olla pehmeämpi. Hieman lyhyet olkavarret.
Ikäisekseen riittävä rintakehä. Takaosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut. Hyvä väritys,
hieman kihara karvapeite. Liikkuu iloisesti, mutta häntä nousee liian korkealle. Etuaskel liian leveä
ja epävakaa.
FI11505/18 Goldbear´s Fernando Alonso JUN ERI1 SA VASERT
Nuori uros, jolla tiivis hyvin täyttynyt runko ikäisekseen. Vahva luusto. Hyvä pää. Silmät voisivat
olla tummemmat ja kirsu täyteläisemmän musta. Hyvä ylälinja. Erittäin hyvä rintakehä ja hyvä
eturinta. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä häntä. Lupaava karvapeite. Liikkuu kauniisti sivulta
katsottuna, voisi liikkua yhdensuuntaisemmin edestä ja takaa. Esiintyy hienosti.
FI55662/17 Goldbear´s Jade Jensir JUN EH3
Hyvin vilkas luonteinen nuori uros. Rungoltaan hyvin kehittynyt, mutta vielä pehmyt ylälinja.
Erittäin hyvä pää. Ilme kärsii karvattomista silmänympäryksistä. Vahva kuono. Lapa saisi olla
viistompi ja ylälinja suorempi. Takaosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Hieman luisu
lantio. Hyvä karvapeite tulossa. Liikkuu hyvin sivulta katsottuna, hieman ahtaasti takaa.
FI36961/17 Mama´n-Magic Bofur JUN EH4
Kokoonsa kasvanut urosmainen kokonaisuus, jonka tulisi rungoltaan olla tilavampi ja lanne
osaltaan lyhyempi. Vielä kapea pää. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Hyvä rintakehän
muoto mutta täytteet puuttuvat. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Hieman pehmyt selkä ja vaikuttaa
takakorkealta. Tänään vailla karvapeitettä ohuessa kesäturkissa, joka rusehtaa voimakkaasti. Hyvät
sivuliikkeet mutta häntä nousee.
FI19984/18 Maroussia X Power Of Love JUN ERI2
Erittäin hyvin rakentunut uromainen kokonaisuus, jolla lupaava sivukuva. Kaipaa kuitenkin täytteitä
ja tanakamman rungon. Hyvä luuston vahvuus. Erittäin hyvä rintakehä. Kauttaaltaan hyvin
kulmautunut. Erittäin hyvä ylälinja joka pysyy myös liikkeessä. Hyvin kiinnittynyt häntä. Pää vielä
kapea mutta kaipaa lisää stoppia. Hyvät tummat silmät. Hieman haalea kirsu tänään. Hyvä turkki
tulossa. Liikkuu hyvin. Hieman epävakaasti edestä.
FI14897/17 Ridon Hennet Walter NUO ERI1
Muhkean nallemainen uros, jolla erityisen voimakas luusto. Hieman pitkä kuono. Huulet voisivat
olla tiiviimmät. Riittävä stoppi. Avoimet luomet ja näyttää valkoista. Lapa voisi olla viistompi ja
olkavarsi pidempi. Hyvin täyteläinen runko. Hyvä takaosa ja häntä. Turkki ei tänään
parhaimmillaan. Liikkuu hyvin sivulta katsottuna, hieman epävakaasti edestä.
FI47330/16 Apriori Donnerhall AVO ERI1 SA PU3 SERT FI MVA
Komea vahvaluustoinen uros, jolla erinomaisen täyttynyt runko ja vahva luusto. Komea pää ja ilme.
Erinomainen kallon leveys ja vahva kuono. Hyvä ylälinja. Erinomainen rintakehä. Hieman lyhyt
olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaosa ja hyvä häntä. Erinomainen karvapeite ja väri. Kauniit
sivuliikkeet, hieman epävakaat edestä. Esiintyy hienosti.
FI44356/16 Sonza´s Chrystal AVO ERI3 SA

Erittäin hyvät mittasuhteet, urosmainen hieman varautunut käytös. Silmät voisivat olla astetta
tummemmat ja ilme lempeämpi. Erittäin hyvä ylälinja, joka pysyy myös liikkeessä. Hieman suora
olkavarsi ja eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä takaosa ja häntä. Erittäin hyvä karvapeite.
Liikkuu hyvin sivulta katsottuna, hieman epävarmasti edestä.
FI47229/16 Vinkizz Liukas Lennart AVO ERI2 SA PU4
Hyvin komea kauniisti liikkuva uros, jolla erinomaiset mittasuhteet ja tasapaino. Hyvä urosmainen
pää ja ilme. Erittäin hyvä ylälinja, joka pysyy myös liikkeessä. Erinomainen rintakehä. Tanakka
runko. Hyvin kiinnittynyt ja kannettu häntä. Turkki ei parhaimmillaan, mutta hyvän laatuinen.
Erinomainen askel pituus ja oikea asenne.
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI2 SA PU2
Erittäin komea urosmainen kokonaisuus, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vahva luusto. Erittäin hyvä
pää ja ilme. Kaunis ylälinja, joka pysyy myös liikkeessä. Kauttaaltaan hyvin kulmautunut. Erittäin
hyvä rintakehä. Täyteläinen runko. Erittäin hyvä karvapeite ja väri. Kauniit tasapainoiset liikkeet.
FI42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI1 SA PU1 ROP
Erittäin komea uros, jolla erinomaiset mittasuhteet ja tasapaino. Vahva luusto. Hyvin ilmeikäs
urosmainen pää. Erinomainen ylälinja. Hyvin kulmautuneet raajat ja pitkä vetävä askel ja oikea
asenne. Erinomainen karvapeite ja väri.
FI35275/17 Horrible Peloton Paimentyttö JUN H
Ei tänään kunnossa rungoltaan tai karvapeitteeltään. Nuori narttu, joka antaa liian kapean ja
ilmaavan vaikutelman. Rintakehä aivan keskeneräinen. Eturintaa ei ole. Hyvä luusto. Erittäin hyvä
ylälinja. Hyvä narttumainen pää. Tummat silmät saa kuitenkin vielä vahvistua. Rungon tulisi olla
huomattavasti tanakampi, eikä karvattomuus pue sitä. Tulisi liikkua vetävämmällä askeleella.
Massaa ja turkkia ja uusi yritys!
FI47364/17 Sky Paws Crystal Champagne JUN ERI2
Narttumainen hyvin rakentuntut, erittäin hyvät mittasuhteet omaava ja ikäisensä näköinen. Hyvä
feminiininen pää ja ilme. Erittäin hyvä ylälinja. Hieman lyhyt olkavarsi ja saa täyteläistyä
eturinnaltaan. Hyvä takaosa. Hyvä karvapeite, mutta ei tänään parhaimmillaan. Liikkuu ajoittain
hyvinkin, mutta hieman kapean vaikutelman antava.
FI27587/17 Swissdreams Dashar JUN EH3
Kookos narttu, joka ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvät mittasuhteet ja tasapaino. Vielä kovin
kapea pää ja kaipaa otsapengertä. Hyvä luusto. Hieman lyhyt olkavarsi ja liikkuu epävakaasti
edestä. Hyvin kulmautunut takaosa, mutta kantaa häiritsevän korkealla sekä seistessä ja liikkeessä.
Hyvä karvapeite ja väri. Erinomainen asenne.
FI11608/18 Vinkizz Yoko Ono JUN ERI1 SA
Kaunis nuori narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet rungossa. Silmät hieman lähekkäin toisiaan ja
ilme voisi olla lempeämpi. Hyvä ylälinja. Vahva luusto. Hyvä rintakehä. Erittäin hyvä takaosa ja
häntä. Hyvä turkki tulossa. Hyvä sivuliike, vielä edestä epävakaa. Suuret korvat.
FI52889/16 Riccarron Testarossa NUO ERI1 SA PN1 SERT VSP
Erittäin kaunis narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet ja vahva luusto. Narttumainen pää, joka voisi
olla hieman leveämpi. Kauniit silmät. Hyvin kulmautunut lapa ja kaunis vakaa ylälinja.
Erinomainen rintakehä. Hyvin kiinnittynyt ja kannettu pitkä häntä. Erittäin hyvä karvapeite.
Erinomaiset ja vaivattomat liikkeet.

FI55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof AVO ERI2 SA
Kaunis narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hieman etuasentoiset lavat ja löysyyttä
kyynärpäissä. Vahva luusto. Viehättävä ilmeinen narttumainen pää. Erinomainen ylälinja. Vahva,
hyvin kulmautunut takaosa ja hyvä häntä. Turkki ei tänään parhaimmillaan. Hyvät sivuliikkeet ja
asenne. Epävakaat edestä.
FI47232/16 Vinkizz Custom Sonza AVO ERI1 SA PN3 VASERT
Erinomainen kauniisti liikkuva narttu. Erinomaiset mittasuhteet ja tasapaino. Vahva luusto.
Erinomaiset tiiviit käpälät. Hyvä narttumainen pää. Kallo voisi olla hieman leveämpi. Erinomainen
ylälinja ja häntä. Kauniit sulavat liikkeet. Turkki ei tänään täydessä iskussaan.
FI13368/14 Kastetassun Evelyn VAL ERI2 SA
Kaunis narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä täyteläinen runko. Viehättävä narttumainen ilme.
Vahva luusto. Hyvä rintakehä, mutta eturinnassa voisi olla lisää täytettä. Liikkeessä hieman luisu
lantio paljastuu. Erittäin hyvä karvapeite ja väri. Erittäin hyvät liikkeet.
FI29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI1 SA PN2
Kaikin puolin ihastuttava narttu, jolla erinomaiset pitkät sivuliikkeet. Oikeat mittasuhteet ja
erinomainen ylälinja. Erinomainen takaosa ja häntä. Kaunis karvapeite ja väri. Silmät voisivat olla
tummemmat ja olkavarsi viistompi. Erinomainen kokonaisuus.
FIN52737/08 Bellaffen Estelle VET ERI2
Hyvin tanakkarunkoinen päivästään nauttiva 10 vuotias veteraani. Jo hieman lyhyt runko. Erittäin
hyvä pää, mutta vaalea kirsu häiritsee. Hyvät tummat silmät. Hyvä ylälinja. Vahva luusto. Ikä
paljastuu liikkeessä. Taka-askel jo voimaton ja kapea. Hyvä turkin laatu. Iloinen luonne.
FI60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN4 VET ROP
Kaunis vahva veteraani. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Kaunis lempeä ilmeinen pää.
Erinomainen ylälinja. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut takaosa ja hyvä häntä. Muhkea ja hyvä
laatuinen karvapeite. Kauniit sivuliikkeet, epävakaat edestä.
Kennel Vinkizz KASV1 KP
(Liukas Lennart, Standard, Yoko Ono, Custom Sonza)
Upea ryhmä erinomaisia Berninpaimenkoiria. Kaikilla hienot rakenteet, vahvat täyteläiset rungot.
Hyvät ilmeet ja kirsikkana kakun päällä erinomaiset liikkeet. Kasvattaja on selvästi tulkinnut
rotumääritelmän oikein. Onnea ja menestystä myös jatkossa.

