
20190915 Porvoo K, KUMPUMÄKI VELI-PEKKA 

52619/18 Aurinkomyrskyn Alejandro JUN EH3 

Vielä hyvin ujo ja varautunut uros, joka kasvanut raajakorkeuteensa, mutta rintakehä ja runko eivät 

ole seuranneet perässä. Sopiva luusto. Vielä kauttaaltaan kapea pää. Silmät saisivat olla 

tummemmat. Kuono kaipaa vahvuutta. Suorat olkavarsi ja köyhä eturinta. Kääntää etutassujaan 

ulospäin. Hyvä ylälinja. Riittävät takakulmaukset. Hyvä turkki ja väri. Liikkeiden tulisi olla 

ulottuvammat ja tehokkaammat. 

46366/18 Merry Mistel’s Welmur JUN ERI1 SA PU2 SERT 

Komea nuori uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet, tasapaino ja hyvä vahva luusto. Erittäin 

hyväilmeinen pää. Loiva otsapenger. Kauniit tummat silmät. Eturinta saa vielä täyteläistyä. Hyvä 

ylälinja ja takaosa. Erittäin hyvä karvapeite ja väri. Letkeät hyvät liikkeet. Erinomainen olemus. 

37114/18 Vinkizz Zorel JUN ERI2 SA PU3 VASERT 

Vielä hieman ujo. Erittäin hyvät mittasuhteet ja tasapainon omaava nuori uros, jolla hyvä luuston 

vahvuus. Erittäin kaunisilmeinen pää. Hyvä eturinta ja rintakehän muoto. Kaunis ylälinja, joka 

pysyy myös liikkeessä. Erinomainen takaosa ja häntä. Erittäin hyvälaatuinen karvapeite ja väritys. 

Liikkuu ja esiintyy hyvällä ponnekkaalla askeleella. 

11505/18 Goldbear’s Fernando Alonso NUO ERI1 

Hyvät mittasuhteet. Rungoltaan vahva. Voimakas luusto. Kaipaa hieman lisää kulmauksia ja 

tummemman kirsun. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kallon leveys. Alaleuka saisi olla leveämpi. 

Tasapurenta. Hyvä rintakehä. Erittäin hyvä ylälinja ja häntä. Tänään ei parhaassa turkissaan. 

Liikkuu hieman epävakaasti edestä. Mukava luonne. 

27234/16 Vuorenpeikon Pernod AVO ERI1 

Urosmainen. Rungoltaan hivenen pitkä. Luustoltaan vahva. Turhan vaaleat silmät pilaavat ilmettä. 

Loiva otsapenger. Kuono voisi olla täyteläisempi. Suorat olkavarret ja eturinta voisi olla 

voimakkaampi. Hyvä rintakehän pituus. Riittävät takakulmaukset. Hieman lyhyt häntä. Hyvä 

karvapeite ja väri. Liikkuu erittäin hyvin ja ponnekkaasti sivulta katsottuna. Hieman epävakaasti 

edestä. Miellyttävä luonne. 

23707/17 Vuorenpeikon Tofu AVO EH2 

Urosmainen. Luonteeltaan hieman varautunut. Hyvät rungon mittasuhteet. Luusto saisi olla 

järeämpää. Hieman kapea kallo ja pitkä kuono. Silmät voisivat olla tummemmat ja ilme lempeämpi. 

Hyvä rintakehä. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä takaosa ja häntä. Liikkuu hieman epävakaasti edestä. 

Runsas, hyvälaatuinen karvapeite. Hyvä väritys. 

47229/16 Vinkizz Liukas Lennart VAL ERI2 SA PU4 

Vahva ja urosmainen. Erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä avoin olemus. Vahva luusto. Erittäin 

hyväilmeinen urosmainen pää. Hyvä ylälinja, joka pysyy myös liikkeessä. Hyvät rintakehä ja 

eturinta. Vahva takaosa. Ei tänään parhaassa turkissaan. Hyvä väritys. Tahtoo peitsata, mutta 

päästyään liikkeelle liikkuu hyvällä ja vetävällä askeleella. 

42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI1 SA PU1 VSP 

Hyvin mallikas, tasapainoinen ja urosmainen kokonaisuus, jolla erittäin hyväilmeinen vahva pää. 

Kaunis ylälinja, joka pysyy myös liikkeen aikana. Erinomainen eturinta. Vahva luusto. Hyvä 

rintakehän malli. Erittäin hyvin kulmautunut takaosa, jota käyttää myös liikkeessä. Kaunis turkki ja 

väritys. Erittäin tehokkaat sivuliikkeet. Hieman epävakaat edestä. Mahtailee hieman hännällään. 

20646/18 Bernderas Angelina Bibienne NUO EH1 

Kookas, vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kokoonsa kasvanut, mutta tasapaino ei ole vielä 

löytynyt ja se näkyy liikkeissä. Hyvin kehittynyt runko ikäisekseen. Hieman suora olkavarsi. 



Kaipaa eturintaa. Vielä kauttaaltaan kapea pää. Hyvät tummat silmät. Hyvä ylälinja. Turkki 

vaihtumassa eikä tänään parhaimmillaan. Iloinen meininki, mutta kovin epävakaat etuliikkeet. 

50584/14 Chic Choix Diamantina Von Zwiss AVO EH2 

Kauniisti liikkuva narttu, joka kaipaa enemmän luustoa. Kauttaaltaan kapea pää. Otsapenger saisi 

olla voimakkaampi. Hyvät tummat silmät. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hieman suora 

olkavarsi. Hyvä ylälinja, joka pysyy myös liikkeessä. Riittävät takakulmaukset. Hyvä turkki ja väri. 

Hieman epävakaat etuliikkeet, muuten hyvä meininki. 

47364/17 Sky Paws Crystal Champagne AVO EH3 

Luonteeltaan iloinen narttu, joka esitetään tänään hyvin ”alastomana”. Vaikuttaa huomattavan 

hintelältä. Hyvin narttumainen pää ja ilme. Seistessä hyvä ylälinja. Hieman suorat olkavarret ja 

eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvä takaosa ja häntä. Askel voisi olla pidempi ja häntä 

matalammalla liikkeen aikana. Esiintyy hyvin. 

47239/16 Vinkizz Wallflower AVO ERI1 SA PN2 SERT MVA 

Erinomaiset mittasuhteet ja tasapaino. Vahva luusto. Erinomainen rintakehä. Pää saa vielä 

täyteläistyä kauttaaltaan. Hyvät tummat silmät. Erittäin kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa 

ja hyvä häntä. Erittäin hyvälaatuinen karvapeite ja väritys. Kauniit tehokkaat sivuliikkeet, edestä 

hieman epävakaat. 

20324/17 Funatic Beauty Is The Beast VAL ERI2 SA PN3 

Hyvin rakentunut. Tasapainoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet ja vahva luusto. 

Narttumainen, hyväilmeinen pää. Erittäin hyvä rintakehä ja eturinta. Kaunis ylälinja ja hyvä 

takaosa. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman epävakaasti edestä. Hyvä 

luonne. 

42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI1 SA PN1 ROP 

Hyvin kaunis kokonaisuus. Ensiluokkaiset mittasuhteet. Erinomainen luuston vahvuus ja 

kauttaaltaan leveä runko. Erinomainen narttumainen pää ja hyvä ilme. Erinomainen rintakehä. 

Kaunis vakaa ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Erittäin tehokkaat sivuliikkeet. Etuliikkeiden 

tulisi olla yhdensuuntaisemmat. Hyvä turkki ja väri. 

29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI3 SA 

Kaunis, hyvin rakentunut. Letkeästi liikkuva kauniisti värittynyt narttu, jolla erinomaiset 

mittasuhteet. Runko saa vielä levetä. Narttumainen hyvä pää, mutta silmät saisivat olla 

tummemmat. Kaunis ylälinja. Kauttaaltaan hyvin kulmautunut. Erittäin hyvä karvapeite. Liikkuu 

hyvällä askeleella sivulta katsottuna, mutta epävakaasti edestä ja kääntää tassujaan sisäänpäin. 

Ihana luonne. 

60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN4 VET ROP 

Upeassa kunnossa ikäisekseen. Erittäin hyvin rakentunut tasapainoinen narttu, jonka ikää ei voisi 

arvata. Erinomainen vahva luusto. Narttumainen pää. Loiva otsapenger. Kaunis ylälinja ja 

erinomainen häntä myös liikkeessä. Runsas, tänään hieman laineikas karvapeite. Kauniit 

tasapainoiset sivuliikkeet. Hieman epävakaat etuliikkeet. 

Kennel Vinkizz (Zorel, Standard, Wallflower, Supreme) KASV1 KP ROP KASV 

3 eri yhdistelmää. Erittäin tasokas ja tasainen kasvatustulos. Kaikilla oikeat mittasuhteet. Hyvät 

luustot, ilmeet ja asenteet. Erittäin hyvät karvapeitteet ja tehokkaat liikkeet. Lämpimät onnittelut! 


