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Alpenbach Zorro FIN21378/05  JUN ERI 1 PU2 SERT 

Erittäin hyvän tyyppinen uros, jonka toivoisin hieman kookkaammaksi. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä 

ylälinja ja selkä. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin. Luonne ok. 

Alpigiano Beato Baran FIN13920/05  JUN ERI 3 
Erittäin hyvän tyyppinen uros. Kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä ilme. Riittävä kaula 

ja rungon kehitys. Erinomainen selkä. Vahva luusto. Hyvät kulmaukset ja liikkeet. Hyvä luonne. 

Alpweiden Unbelievable FIN11924/05  JUN ERI 4 

Hyvän kokoinen uros, jolla hyvä pään muoto ja voimakkuus. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja 

selkä. Hyvin kehittynyt rintakehä ikäisekseen. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu normaalisti. 

Häntä hieman korkea liikkeessä. 

Plaudite Great Verve FIN34289/05  JUN EH 

Hyvän tyyppinen nuori uros. Miellyttäväilmeinen pää, jonka tulee vielä kehittyä. Riittävä kaula. 

Rungon tulee vielä kehittyä ja eturinnan voimistua. Vielä hieman takakorkea. Vahva luusto. Voisi olla 

hieman paremmin kulmautunut. Liikkuu normaalisti, mutta kantaa häntänsä melko pystyssä. Hyvä 

luonne. 

Shedcape Zarek FIN31818/05  JUN ERI 2 
Hyvän kokoinen uros, jolla maskuliininen pää. Hyvä ilme ja tummat silmät. Hieman lyhyt kaula. 

Rungon tulee vielä kehittyä ja eturinnan voimistua. Toivoisin hieman paremmat kulmaukset sekä 

edessä että takana. Liikkuu normalisti, mutta kantaa häntänsä turhan korkealla selän päällä. Hyvä 

luonne. 

Maroussia Chrysler-Cowboy Fin45493/04  NUO ERI 1 PU3 VASERT 

Hyvän tyyppinen uros, jolla oikeanmallinen pää. Hyvä ilme. Silmät voisivat olla asteen tummemmat. 

Riittävä kaula. Hyvä selkä ja runko. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 

Merry Mistel’s Renzo FIN44821/04  NUO ERI 2 

Hyväntyyppinen uros. Pään tulee vielä hieman kehittyä kallo-osaltaan. Silmät voisivat olla asteen 

tummemmat. Riittävä kaula. Rungon tulee vielä kehittyä. Hieman luisu lantio. Hyvä luusto. Riittävät 

kulmaukset. Liikkuu normaalisti. 

Denny van’t Stokerybos FIN42526705  AVO ERI 1 PU4 

Erittäin voimakasrakenteinen riittävän kokoinen uros, jolla voimakas maskuliininen pää. Silmät 

voisivat olla hieman tummemmat. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä suora ylälinja. Hyvin kehittynyt 

runko. Erittäin voimakas luusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu normaalisti. 

Shedcape Wagner FIN26630/02  AVO ERI 2 

Hyvän kokoinen, voimakas rakenteinen uros. Voimakas maskuliininen pää. Valkoinen kuonossa voisi 

olla symmetrisempi. Riittävä kaula. Tilava runko. Vahva luusto. Voisi olla hieman paremmin 

kulmautunut. Hyvä karvapeite. Liikkuu normaalisti. Melko korkea hännän asento liikkeessä.  

Atelier’s Drosselbart FIN45092/02  VAL ERI 1 PU1 VSP 

Erittäin hyvän tyyppinen uros. Miellyttäväilmeinen pää. Hyvä silmien väri. Riittävä kaula. 

Erinomainen selkälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä rintakehä. Vahva luusto. Riittävästi kulmautunut. 

Hyvät liikkeet. Hyvä hännän asento. Kaunis karva. 

Alpigiano Beato Barandola FIN13921/05  JUN ERI 4 

Hyvä tyyppi ja koko. Narttumainen pää. Hieman suuret silmät. Ilmettä kirkastaisi hieman runsaampi 

valkoinen. Riittävä kaula. Rungon tulee vielä kehittyä. Hieman takakorkea selkälinja. Hyvä luusto. 

Hieman pehmeät ranteet. Riittävästi kulmautunut. Vielä löysät etuliikkeet, hyvä sivusta. Luonne ok. 

Beneco’s Binja FIN20929705  JUN EH 

Hyvän tyyppinen narttu, jonka pään tulee vielä kehittyä. Silmät saisi olla tummemmat. Hyvä kaula. 

Rungon tulee vielä kehittyä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Kantaa häntäänsä turhan korkealla. 

Valitettavasti hyvin ohuessa turkissa tänään karvanlähdön takia. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. 

Beneco’s Cara FIN25682/05  JUN ERI 3 

Hyvän tyyppinen narttu, jonka pään tulee vielä kehittyä. Hyvä kaula. Runko vielä melko kevyt. 

Sopusuhtainen luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu kauniilla askeleella. Kantaa häntänsä turhan 
korkealla. 

Bernissimo Antonietta FIN15355/05  JUN ERI 1 VASERT 

Erittäin hyvän tyyppinen narttu. Pään tulee vielä kehittyä. Hyvä kaula. Tilava runko. Vahva luusto. 

Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin, mutta hännän asento liian korkea. Silmät saisivat olla asteen 

tummemmat. 



Shedcape Zalda FIN 31820/05  JUN EH 

Hyvän tyyppinen narttu. Pää vielä melko kapea. Riittävä kaula. Rungon tulee kehittyä. Hieman luisu 

lantio. Riittävä luusto ja kulmaukset. Vielä melko kapeat liikkeet. Häntä voisi olla suorempi. Iloinen 

luonne. 

Shedcape Zaria FIN31821/05  JUN ERI 2 

Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Pää vielä kapea ja toivoisin tummemman silmien värin. Hyvä 
kaula ja selkä. Rungon tulee vielä kehittyä. Riittävä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. 

Vaatii vielä kehittymisaikaa. 

Eosz van’t Pachthof FIN11529/06  NUO ERI 2 

Hyvän tyyppinen narttu, jolla hieman pieni, mutta sievä pää. Silmät voisivat olla asteen tummemmat. 

Riittävä kaula. Hyvä selkälinja ja rintakehä. Vahva luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja 

takaa. Riittävä askelpituus. Hyvä hännän asento. 

Hexa-Han Shapphire FIN17724/05  NUO ERI 1 PN4 SERT 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Pään tulee hieman kehittyä. Silmät saisivat olla asteen 

tummemmat. Hyvä kaula ja selkä. Rungon tulee vielä hieman kehittyä. Hyvä luuston vahvuus. Hieman 

pysty olkavarsi. Takakulmat riittävät. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä hännän asento. 

Beneco’s Panda FIN24599/99  AVO ERI 3 

Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla hyvämuotoinen ja –ilmeinen pää, mutta hieman lihasköyhä 
kallo-osa. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä rintakehä. Vahva luusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu 

normaalisti, askel voisi olla hieman pidempi. Hyvä luonne. 

Ditte van’t Pachthof FIN10803/05  AVO ERI 2 

Sopivan kokoinen, erittäin hyvän tyyppinen narttu. Hyvä pään muoto, joskin kallon lihakset voisivat 

olla selvemmät. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin kehittynyt rintakehä. Sopusuhtainen luusto. 

Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. 

Fonacot’s Gritty Giannina FIN19659/03  AVO ERI 

Voimakasrakenteinen kookas narttu, joka voisi olla hieman feminiinisempi. Voimakas pää. Hieman 

vaaleat silmät. Tilava runko. Selkälinja saisi olla hieman suorempi. Vahva luusto. Riittävät kulmaukset. 

Kaunis karva. Liikkuu ahtaasti takaa. Turhan korkea häntä liikkeessä. Hyvä luonne. 

Goldbear’s Papaya FIN40652/04  AVO ERI 
Voimakasrakenteinen erittäin hyvän tyyppinen narttu. Voimakas pää, joka voisi olla hieman 

narttumaisempi. Hyvä kaula. Tilava runko. Vahva luusto. Riittävät kulmaukset. Hieman 

raskasliikkeinen. Melko hyvä hännän asento. Saisi olla jäntevämpi kokonaisuus. 

Riccarron Madam Tosca FIN25734/04  AVO ERI 4 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä feminiininen pää. Silmät saisivat olla tummemmat. 

Hyvä kaula, selkä ja rintakehä. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin, mutta saisi esiintyä 

hieman vapaammin. 

Shedcape Wilma FIN26636/02  AVO EH 

Hyvän kokoinen narttu. Hieman kevytrunkoinen kokonaisuus. Melko hyvä pää. Hyvä kaulan pituus. 

riittävä luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut. Kantaa häntäänsä turhan korkealla liikkeessä. 

Selkälinja voisi olla hieman suorempi. Hyvä luonne. 

Shedcape Xenia FIN27678/04  AVO ERI 1 
Voimakasrakenteinen erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen. Voimakas hyvä muotoinen pää. Hyvä 

kaula ja selkä. Tilava runko. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut. Hyvä karva. Liikkuu erittäin hyvin. 

Kantaa häntänsä kauniisti. 

Shedcape Xinna FIN27679/04  AVO ERI 

Hyvän kokoinen narttu, jolla hyvä pää sekä silmien väri. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Kauniisti 

kannettu häntä. Rungon tulisi vielä kehittyä ja eturinnan voimistua. Sopusuhtainen luusto. Hyvät 

takakulmat. Liikkuu kauniisti sivusta. Hyvä luonne. 

Beneco’s Qapri FIN36961/01  VAL ERI 3 PN3 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla kaunis feminiininen pää. Erinomainen runko. Hyvä 

kaula ja selkä. Sopusuhtainen luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu hieman leveästi edestä, muutoin 

erittäin hyvin kauniilla askeleella. Hyvä hännänasento. Korkealaatuinen narttu. 

Riccarron Just Gold FIN34138/03  VAL ERI 1 PN1 ROP 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla kaunismuotoinen ja –ilmeinen pää. Erinomainen 

kaula, selkä sekä hännänkiinnitys ja –asento. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Toivoisin hieman 

pitemmän peitinkarvan. Liikkuu erittäin hyvin pitkällä vetävällä askeleella. Korkealuokkainen narttu. 

Hyvä luonne. 



Shedcape Walma FIN26632/02  VAL ERI 2 PN2  

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Erinomainen feminiininen pää, jossa kaunis ilme. Hyvä 

kaula ja selkä. Erinomainen tilava runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Kauniit mittasuhteet. Liikkuu 

kauniisti tehokkaalla askeleella. Hyvä hännän asento. Korkealaatuinen narttu. 

Shedcape Wenla FIN26635/02  VAL ERI 4 

Voimakas hyvän tyyppinen narttu. Hyvä pää, tummat silmät. Kaula voisi olla hieman pitempi. Hyvä 
selkä ja rinatkehä. Hieman luisu lantio. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu normaalisti. Ei 

parhaassa karvassa tänään. 

Janipan Dala FIN13869/97  VET EH 1 

Erittäin hyvän kokoinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Miellyttävä pää. Suora selkä. Tilava rintakehä. 

Hyvä luusto ja etuosa. Takaosa ei enää näyttelykunnossa, lihakset kadonneet ja liikkuu voimattomasti. 

Kennel Shedcape    I KP 

Wagner,Zaria, Walma,Wenla 

Ryhmä hyvän tyyppisiä ja kokoisia bernejä, joilla hyväilmeiset päät. Hyvät kaulat ja selkälinjat. 

Riittävä volyymi rintakehässä. Hyvät luustot ja takakulmat. Liikkuvat hyvällä pitkällä askeleella. 

 

   


