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Bernerdalens Gulliver S53171/99 AVO EH2 
Ihana tyyppi ja koko. Tasapainoinen, erittäin hyvä luuston ja rungon voimakkuus. Hyvä kallon ja kuono- osan mittasuhde. Hieman 

liian avoimet silmät joissa kuitenkin hyvä väritys. Kaula olisi voinut olla pidempi, oikea selkä ja hännänkiinnitys. Hieman avoin 

turkki. Hyvät värit. Voisi liikkua pidemmällä askeleella sekä vakaammin niin edestä kuin takaa. 

Kalle Kaluha av Hiselfoss S32415/03 AVO ERI1 PU2 SERT VARACA 
Ihana koko mutta hieman pitkä selkäinen. Erittäin hyvä pää jossa vahva kallo, oikea otsapenger, vahva kuono- osa. Sopiva kaula. 

Hyvä rinnan syvyys. Oikea alalinja. Hyvin kiinnittynyt häntä. Runkoon sopiva luusto. Vakaasti kulmautunut takaosa. Kaunis turkki ja 

väri. Hieman ohut. Liikkuu ihanalla vauhdilla. 

Bernerdalens Quatro FIN12601/04 VAL ERI1 PU1 VSP CACIB 
Hyvin tasapainottunut ja harmooninen. Hyvä koko ja tyyppi. Ihanat rungon mittasuhteet. Vielä hieman kapea päästään ja kallon tulee 

vahvistua. Hyvä kuono- osa, ihana kaula ja selkä. Oikea häntä, hyvä rintakehä ja alalinja. Erittäin hyvät raajat ja tassut. Liikkuu 

ihanalla askeleella. Hieman epävakaasti takaa. Oikea väri. Hyvin hoidettu turkki. 

Maroussia Othello- Octave FIN 25348/00VAL EH2 
Kompakti tyyppi jossa hyvä voimakkuus. Kauniisti muotoutunut pää jossa hyvin muotoutunut kallo ja kuono- osa. Liian lyhyt kaula, 

hyvä selkälinja. Hyvä rinnan syvyys, liian suora ja lyhyt olkavarsi, liian suorat kinnerkulmaukset. Liikkuu liian lyhyellä askeleella. 

Oikea turkin rakenne, kauniit värit.  

Riccarron LaFayette FIN19280/04 NUO ERI1 PN2 VASERT VARACA 
Ihana tyyppi. Erittäin hyvä sukupuolileima. Erittäin hyvät pään mittasuhteet, oikea otsapenger, hieman isot ja liian avoimet silmät. 

Ihana kaula ja vakaa selkä, erittäin hyvä runko. Ihana eturinta. Eturaajat olisivat voineet olla hieman vahvemmat. Oikea turkin rakenne 

ja kaunis väri. Liikkuu ihanan vauhdikkaasti ja säteilevästi. 

Alppimajan Nana FIN25756/02 AVO T 
Aavistuksen pitkä ja kevytrakenteinen narttu. Hieman kapea kallo, hyvä kuono- osa, liian lyhyt kaula. Ei aivan vakaa ylälinja. 

Takakorkea johtuen huonosti kulmautuneesta takaosasta. Hyvä selän ja lanneosan leveys. Suorat eturaajat jotka voisivat olla 

vahvemmat välikämmenistä. Erittäin kaunis turkki ja väri. Ihana temperamentti. 

Maroussia Verdina FIN23138/03 AVO EH2 
Hyvä koko ja vahvuus. Hyvät korkeuden ja pituuden mittasuhteet. Ihana kallo ja kuono- osa. Hieman vaaleista silmistä huolimatta 

hyvä ilme. Lyhyt selkä jossa putoava risti mikä aiheuttaa liian korkealla kannetun hännän. Hyvä rintakehä. Hyvin kulmautunut 

takaosa. Liian lyhyt olkavarsi joka aiheuttaa liikkeessä avoimen etuosan. Seisoo hieman ranskalaisittain. Ihana väritys. Hyvä turkin 

rakenne mutta vielä kesänutussa. 

Von Engel´s Ideal Design S24855/05 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB FINMVA 
Erittäin hyvin tasapainottunut narttu jossa ihanat bernin ääriviivat, tosin hieman liian pitkä lanneosaltaan. Erittäin narttumainen hyvä 

kallo jossa sopiva otsapenger. Toivoisin vahvemman alaleuan keskipitkä kaula vahva napakka ylälinja jossa oikein kiinnittynyt ja 

kannettu häntä. Hyvä rungon syvyys. Ihana luusto. Kauniit värit hyvin hoidettu kaunis kiiltävä turkki. Liikkuu ihanan vauhdikkaasti ja 

sätelevästi. 

Enslige Evelina av Hiselfoss N00550/01 VAL EH2 
Iso hieman urosmainen narttu. Vahva pää erittäin hyvät kallon ja kuono- osan mittasuhteet. Hieman liikaa valkoista päässä. Toivoisin 

pidempää kaulaa. Hyvä runkoinen ja hyvä eturinta. Ihana luusto jossa hyvät tassut. Liikkuu vauhdikkaasti ja hienolla askelpituudella 

tosin hieman avoimesti edestä. Ei parhaassa turkissa, kesänutussa. 

Riccarron Gold Fever FIN29999/01 VAL ERI1 PN3 
Hyvin tasapainottunut narttu, hyvä sukupuolileima, ihanat mittasuhteet. Erittäin kaunis pää jossa hienot kallon ja kuono- osan 

mittasuhteet. Ihana kaula ja ylälinja. Oikein kiinnittynyt häntä. Hyvä runkoinen, hyvä luusto jossa vakaa hyvin kulmautunut takaosa. 

Hyvin hoidettu turkki. Vapaat liikkeet. Hieno berni. 


