
20200927 Hyvinkää NORD, KUMM HEDI 

48667/19 Bollbölen Quintus JUN EH2 

Urosmainen, voimakas luusto. Hyvin asettunut kaula. Urosmainen pää ja ilme. Oikea purenta, 

tummat silmät. Runko kehittymässä. Hieman kapea edestä. Hieman lyhyt olkavarsi. Suora ylälinja 

Oikein asettunut häntä, mutta kantaa häntäänsä liian korkealla. Kohtalaisesti kulmautunut edestä ja 

erittäin hyvin takaa. Liikkuu ahtaasti takaa. Liikkeiden tulisi olla maatavoittavammat. Oikeanlainen 

turkin laatu. Tarvitsee lisää aikaa. 

37371/19 Ridon Hennet Äike JUN ERI1 SA PU2 SERT NORD VASERT 

Erinomainen koko ja tyyppi. Voimakas luusto. Hyvin asettunut ja kannettu kaula. Urosmainen pää 

ja ilme. Hyvin asettuneet korvat. Oikein asettuneet lavat. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta. 

Voimakas selkä, erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen hännän asento ja kantaa myös hyvin häntänsä. 

Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, erittäin hyvä liikkuja sivulta. 

Oikeanlainen turkki. Hyvin valmisteltu näyttelyyn. Ihastuttava, rodulle ominainen luonne. 

21430/19 Zweierteam Densiflorus NUO ERI1 SA PU3 VASERT 

Hyvin rakentunut, urosmainen. Voimakas luusto. Pitkä, hyvin asettunut kaula. Erittäin hyvä 

rotutyypillinen ja ilmeikäs pää. Hyvin kehittynyt runko. Voimakas ja tasainen ylälinja. Hyvin 

asettuneet lavat. Erinomainen hännän asento ja hännänkanto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu 

yhdensuuntaisesti maatavoittavilla askeleilla itsensä kauniisti kantaen. Rotutyypillinen turkki. 

Hyvin esitetty. 

10749/16 Goldbear’s Camembert AVO ERI3 SA 

5 v. Urosmainen, hyvä koko. Voimakas ja pitkä kaula. Urosmainen pää. Kuono-osa saisi olla 

aavistuksen lyhyempi. Oikea purenta ja korvat. Hyvin kehittynyt runko, joka erittäin hyvässä 

kunnossa. Hyvin asettuneet lavat. Voimakas ja leveä selkä. Oikea ylälinja ja hännän kiinnitys. 

Hyvin kulmautunut. Voimakas liikkuja. Erittäin hyvä turkki. Hyvin esitetty. 

44949/16 Maroussia Volbeat AVO ERI2 SA 

4 v. Voimakkaasti rakentunut. Hyvin asettunut, oikean mittainen kaula. Voimakas ja leveä pää, 

jossa urosmainen ilme. Oikea purenta ja leveä alaleuka. Oikeanmittainen rintakehä. Hyvin 

korostunut eturinta. Voimakas ylälinja, erittäin hyvä hännän kiinnitys. Erinomainen hännänkanto. 

Hyvin kulmautunut. Liikkeiden tulee vakiintua. Oikeanlainen turkki. 

49629/17 Vinkizz Xcellent AVO EH4 

Keskikokoinen uros. Riittävän voimakas luusto. Hyvin asettunut kaula. Urosmainen pää, joka voisi 

olla täyttyneempi silmien alta. Oikea purenta ja korvien asento. Rungon ja etuosan tulee kehittyä. 

Voimakas selkä. Oikea hännänkiinnitys ja hännän kanto. Kohtalaisesti kulmautunut. Liikkuu 

ahtaasti takaa. Tarvitsee enemmän ulottuvuutta liikkeisiin. Oikeanlainen turkki. 

41714/18 Zweierteam Carpinus AVO ERI1 SA PU4 

Erinomainen tyyppi ja koko, voimakas luusto. Erittäin hyvä siluetti. Erittäin hyvän mittainen kaula. 

Erittäin korostunut urosmainen pää, oikea ilme, purenta ja korvien asento. Hyvin asettuneet lavat. 

Oikeanlainen ylälinja. Hieman syvä lanne. Tasapainoiset kulmaukset. Etuliikkeiden tulee vakiintua. 

Erittäin hyvä turkki. Erittäin hyvin esitetty. 

42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI1 SA PU1 NORD SERT ROP 

Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin hyvät mittasuhteet. Tasaisesti rakentunut. Voimakas, hyvin 

asettunut kaula. Erinomainen pää ja ilme. Oikea purenta ja korvien asento. Hyvin kehittynyt runko, 

joka kauniissa kunnossa. Voimakas ja tasainen selkä. Rotutyypillinen ylälinja ja hännänkiinnitys. 

Erinomaiset kulmaukset. On ilo nähdä koiran sivuliikkeet. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. 

Erinomainen turkki ja kunto. Rotutyypillinen uros. 

29637/19 Berondan Felicia’s Heritage JUN ERI3 



Oikeanlainen tyyppi ja koko, narttumainen. Oikeanlaiset mittasuhteet. Kaunis, hyvin asettunut 

kaula. Narttumainen pää, joka saisi olla täyttyneempi silmien alta. Oikeanlainen purenta, silmien 

muoto ja korvien asento. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Erittäin hyvät kulmaukset. Tasainen 

ylälinja, oikeanlainen hännänkiinnitys ja hännän kanto. Erittäin hyvät sivuliikkeet, liikkuu hieman 

ahtaasti takaa. Oikeanlainen turkin laatu. Erittäin hyvin esitetty. 

40339/19 Vinkizz Allmighty JUN ERI2 SA VASERT 

14 kk, voimakkaasti rakentunut, narttumainen. Erinomainen kaula. Rotutyypillinen pää. Oikein 

asettuneet korvat, oikeanlainen silmien muoto ja purenta. Erinomainen runko nuorelle nartulle. 

Hyvin asettuneet lavat. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys, hyvin kannettu häntä. Etuliikkeissä 

saisi olla enemmän ulottuvuutta, voimakkaat takaliikkeet. Erittäin hyvä turkin laatu. Rotutyypillinen 

siluetti säilyy niin liikkeissä kuin seistessä. 

40338/19 Vinkizz Avantgarde JUN ERI1 SA PN4 SERT 

Voimakkaasti rakentunut, tasapainoinen nuori narttu. Erittäin hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä 

kaula, narttumainen pää ja ilme. Oikea korvien kiinnitys ja purenta. Hyvin kehittynyt runko ja 

voimakas rintakehä. Erinomaisen tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen ylälinja ja 

hännänkiinnitys. Liikkuu hieman liian leveästi edestä, erittäin hyvä askelpituus. Oikeanlainen 

rotutyypillinen turkki. Koiralla ja handlerilla erinomainen suhde. 

21435/19 Zweierteam Dulcamara NUO ERI1 SA 

18 kk. Voimakas, erittäin hyvän kokoinen, mutta silti narttumainen nuori narttu. Erinomainen kaula. 

Narttumainen pää ja ilme. Oikea purenta ja korvien asento. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta. 

Erinomaiset kulmaukset. Hieman pitkä lanne. Oikeanlainen ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Iloinen 

häntä. Rotutyypilliset liikkeet. Oikeanlainen turkin laatu. 

48893/19 Amazing Lashes Z Deikowej Doliny AVO ERI1 SA PN1 NORD SERT 

Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin hyvät mittasuhteet. Kaunis ja voimakas kaula. Narttumainen 

pää, joka saisi olla hieman täyttyneempi silmien alta. Oikeanlainen kallo ja korvien asento. 

Voimakas runko ja eturinta. Erinomainen rotutyypillinen ylälinja ja hännän kiinnitys. Erinomaisesti 

asettuneet lavat. Erittäin hyvin kulmautunut. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. 

Erinomaiset sivuliikkeet. Kauniissa kunnossa oleva turkki. 

19952/17 Ayabaya Be Happy AVO EH4 

3,5 v. Voimakas, hieman matalaraajainen. Erinomainen kaula. Narttumainen pää, joka saisi olla 

täyttyneempi silmien alta. Oikein asettuneet korvat. Silmät saisivat olla paremman muotoiset. 

Löysät silmäluomet. Oikea rintakehän pituus, hieman pitkä lanne. Hieman kapea edestä. 

Erinomainen ylälinja. Liian korkealla kannettu häntä. Erittäin hyvät kulmaukset. Kauniissa 

kunnossa oleva turkki. Liikkuu ahtaasti takaa. Hyvin esitetty. 

24489/18 Berniamo Arianna AVO ERI3 

Oikea tyyppi ja koko. Voimakas luusto. Hyvin asettunut kaunis kaula. Hieman kapea pää. Oikea 

purenta. Voimakas runko ja eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Rotutyypillinen ylälinja ja 

hännänkiinnitys. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Erittäin hyvä turkin laatu ja kunto. 

50584/14 Chic Choix Diamantina Von Zwiss AVO EH 

Erittäin hyvä koko, voimakas luusto. Pitkä, hyvin asettunut kaula. Liian kapea pää, joka saisi olla 

täyttyneempi silmien alta. Oikea purenta ja korvien kiinnitys. Runko saisi olla voimakkaampi ja 

eturinta kehittyneempi. Kohtalaisesti kulmautunut. Erittäin hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Turkki 

ei parhaassa kunnossa tänään. Saisi olla rotutyypillisempi, myös liikkeessä. Erittäin hyvin esitetty. 

SE23132/2018 Kronblommas Cho-Cho-San AVO ERI2 

2,5 v. Voimakas. Voimakas hyvin asettunut kaula. Kaunis pää, jossa tyypillinen pehmeä ilme, oikea 

purenta ja korvien asento. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Oikea 

ylälinja ja hännänkiinnitys. Hieman pitkä lanne. Erittäin hyvä turkin laatu. Hyvin esitetty. 



55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof VAL ERI2 SA PN3 

4 v. Hyvin rakentunut, vahva narttu. Hyvin asettunut kaula. Narttumainen pää, joka saisi olla 

hieman täyttyneempi silmien alta, ja otsapenger saisi olla korostuneempi. Oikea purenta ja korvien 

asento. Kauniit silmät. Voimakas runko ja eturinta. Loistavassa kunnossa. Tasapainoiset 

kulmaukset. Leveä selkä, rotutyypillinen ylälinja ja hännänkiinnitys. Iloinen häntä. Erinomainen 

turkki ja kunto. Erinomainen liikkuja joka suunnasta. Ihastuttava luonne. Erittäin hyvin esitetty. 

47237/16 Vinkizz Wannabe VAL ERI1 SA PN2 NORD VASERT 

Kaunis, narttumaisen voimakkaasti rakentunut. Voimakas, kaunis kaula. Erinomainen pää ja 

pehmeä, rotutyypillinen ja ihana ilme. Oikea purenta. Erinomainen kallon muoto ja korvien asento. 

Yksi parhaimmista päistä, joita olen tänään nähnyt. Voimakas runko, hyvin korostunut eturinta. 

Erittäin hyvät kulmaukset. Leveä selkä. Rotutyypillinen ylälinja ja hännänkiinnitys. Runsas turkki. 

Edustaa rotutyypillisiä piirteitä ja luonnetta. 

36501/11 Zweierteam Tazetta VET ERI1 SA VET ROP 

9,5 v. Voimakkaasti rakentunut, narttumainen. Erittäin hyvä kaula. Narttumainen pää, jossa hyvin 

asettuneet korvat. Oikea purenta. Erinomainen runko ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. 

Rotutyypillinen ylälinja ja hännänkiinnitys. Oikea turkin laatu. Liikkuu iän mukaisesti. 

Kennel Vinkizz (Standard, Allmighty, Avantgarde, Wannabe) KASV1 KP ROP KASV 

Kaunis, erittäin rotutyypillinen ryhmä kolmesta yhdistelmästä. Jokaisella erinomaisen kauniit, 

tyypilliset päät, upean pehmeät ilmeet, mahtavat massat ja voimakkaat luustot. Jokainen neljä 

koiraa esitetään erinomaisen kauniissa kunnossa. 


