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Berninpaimenkoira, nartut 
 
Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 NUO ERI3 
Pieni,erittäin tyypillinen narttu, jolla on tasapainoinen rakenne. Voimakas luusto. Selvästi kulmautunut etu- ja takaosa. Erittäin hyvä karvanlaatu. 

värimerkit ja tumma tan-väri. Tasapainoiset liikkeet, takaraajoissa hyvä potku. 

Alppimajan Rhonda FIN44525/04 NUO EH 
Keskikokoinen narttu, tyypillen pää. Valitettavasti erittäin karvaton. Keskivahva raajaluusto. Etu-ja takaosa vähän kulmautunut. Liikkeessä pitäisi 

takaosassa olla enemmän potkua. Ystävällinen luonne. 

Alpweiden Upon A Dream FIN11930/05 ERI 
Tasapainoisesti rakentunut suurehko narttu jolla voimakas luusto ja tyypillinen pää. Oikea seisoma-asento, hyvät etu- ja takakulmaukset ja jo tässä 

vaiheessa hyvin muodostunut rinta. Keskipitkä turkki, jossa hyvät värimerkit ja tumma tan. Varma ystävällinen luonne. Laajat liikkeet. 

Bernissimo Antonietta FIN15355/05 NUO ERI2 
Oikein rakentunut erittäin tyypillinen narttu. Voimakas luusto. Seisoo edestä oikein, takaa hieman raajat ulospäin. Hyvät etu- ja takakulmaukset. 

Keskipitkä turkki, hyvä väritys ja tumma tan. Ystävällinen luonne. Hieman kinnerahtaat liikkeet. 

Black Amiikos Sieglinde Saene FIN25856/05 NUO HYL 
Pienehkö, hyvin rakentunut narttu, jolla keskivahva raajaluusto. Tyypillinen, vielä hieman kapea pää. Seisoo oikea-asentoisesti, hyvät kulmaukset. 

Kaunis pitkä turkki, hyvät värimerkit ja tumma tan. Vielä hieman löysä etuosa. Valitettavasti koiralla on alapurenta, siksi hylätty. 

Hexa-Han Safiina FIN17722/05 NUO EH 
Tasapainoisesti rakentunut narttu, tyypillinen pää, hieman vaaleat silmät. Oikea seisoma-asento, jo tässä vaiheessa hyvä rintaosa, takaa hieman 

niukasti kulmautunut. Keskipitkä sileä turkki, hyvä väritys ja keskitumma tan. Liikkuu edestä hyvin, takaosassa pitäisi olla enemmän potkua. 

Hexa-Han Shapphire FIN17724/05 NUO ERI4 
Tyypillinen, oikean kokoinen narttu. Erittäin tummat silmät. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja ja oikea seisoma-asento. Hyvin kulmautunut etu- ja takaosa., 

hieman pitkä selkä. Erittäin kaunis turkki. Oikeat värimerkit ja tumma tan. Oikeat tasapainoiset liikkeet. Ystävällinen luonne. 

Janipan Cinder FIN13638/05 NUO ERI1 VASERT 
Keskikokoinen voimakas hyvin rakentunut narttu, tyypillinen pää ja erittäin tummat silmät. Seisoessa selvästi kulmautunut etu- ja takaosa. Voimakas 

luusto. Keskipitkä turkki, oikeat värimerkit ja tumma tan. Laajat liikkeet. 

Kastetassun Angelica FIN47966/04 NUO H 
Suuri, vielä hieman korkearaajaiselta vaikuttava narttu. Tyypillinen pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo tassut ulospäin, keskivahva luusto. Hieman 

niukasti kulmautunut takaa. Takaliikkeet hieman lyhyet. Kantaa oikeaa korvaansa avoimena. 

Ragdolls Ambrosia FIN47435/04 NUO EH 
Keskivahva, tällä hetkellä karvaton narttu, joka vaikuttaa korkearaajaiselta. Tyypillinen vielä hieman kapea pää, jossa tummat silmät ja niukka 

saksipurenta. Seisoo oikein. Keskipitkä hieman laineikas turkki, hyvät värimerkit. Sujuvat liikkeet, ei vielä aivan kiinteä etuosa. 

Rockelstad Odessa FIN50941/05 NUO EH 
Suuri, oikein rakentunut narttu, tyypillinen pää ja erittäin tummat silmät. Seisoo oikein. Voimakas luusto ja keskimääräinen rintaosa. Turkki ei tällä 

hetkellä parhaassa kunnossa. Oikeat värimerkit, tosin tassuissa liikaa valkoista. Laajat liikkeet. 

Alte Sage Bestla FIN26107/04 AVO EH 
Kaunis tyypillinen narttu. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo oikein. Erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset. Voimakas luusto. Erittäin kaunis 

keskipitkä turkki. Oikea väritys ja tumma tan. Laajat liikkeet, mutta narttu peitsaa mielellään. 

Amariina FIN35375/04 AVO H 
Rotumääritelmän alarajalla oleva pieni narttu. Voimakas kallo-osa.Tummat silmät. Hyvä ylä-ja alalinja. Seisoo edestä oikein mutta hieman 

periksiantavin rantein. Takatassut ulospäin asettuneet. Rinta-osa voisi olla paremmin muodostunut. Hyvä turkki ja värijakauma sekä tumma tan. 

Etuliikkeet ovat ok, liikkuu takaa lyhyin askelin. 

Beatrice FIN40125/04 AVO H 
Keskikokoinen oikein rakentunut narttu. Tyypillinen joskin pienehkö pää. Seisoo oikein, kinnernivelet eivät aivan kiinteät. Keskipitkä, hieman 

laineikas turkki, keskitumma tan. Liikkeessä erittäin löysä etuosa, takaliikket ovat hyvät. 

Berndante Dibienne FIN31862/04 AVO ERI 
Suuri voimakas narttu.Tyypillinen pää.Erittäin hyvä ylä-ja alalinja.Seisoo oikein.Hyvin muodostunut rinta. Hyvät etu-ja takakulmaukset. Kaunis 

laineikas turkki, tassuissa erittäin vähän valkoista, tumma tan. Laajat liikkeet, etuosa ei vielä aivan kiinteä. 

Black Amiikos Kirima Kayla FIN26148/04 AVO H 
Keskikokoinen hyvin rakentunut narttu.Tyypillinen pää. Seisoo yhdensuuntaisesti, hyvät etu- ja takakulmaukset. Pitkä laineikas turkki ja keskitumma 

tan. Ei hallitse liikkeitään koska pyrkii vetämään ulospäin, etuosa vaikuttaa löysältä. 

Black Amiikos Pontiana Pris FIN26153/04 AVO H 
Keskikokoinen hyvin rakentunut narttu. Tyypillinen pää ja tummat silmät. Seisoo edestä oikein, takaa raajat ulospäin. Hyvät etu- ja takakulmaukset. 

Hyvä hieman laineikas turkki, oikea väritys ja keskitumma tan. Ei kanna korviaan aivan oikein. Erittäin löysästi askeltavat etuliikkeet. 

Black Indira’s Rosepaw FIN32586/03 AVO EH 
Suuri, hyvin rakentunut narttu.Tyypillinen pää, hieman vaaleat silmät ja avoimet huulet. Seisoo oikein, hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä 

luustonvahvuus. Laineikas keskipitkä turkki, oikea väritys ja keskitumma tan. Tasapainoiset, laajat liikkeet. 

Black Indira’s Unetar FIN19352/03 AVO EH 
Pienehkö hyvin rakentunut narttu. Tyypillinen voimakas pää ja tummat silmät.Seisoo oikein, selvästi kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas luusto. 

Laajat liikket, hieman maa-ahtaat etuliikkeet. 

Bollbölen Filippa FIN42721/04 AVO EH 
Keskisuuri narttu. Tyypillinen pää. Hieman avoimet ja hieman taakseasettuneet korvat  häiritsevät ilmettä. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Hieman pitkä 

selkä. Seisoo oikein, voimakas luusto ja selvät kulmaukset. Keskipitkä melkein sileä turkki ja hyvä väritys, tumma tan väri. Sujuvat, maatavoittavat 

liikkeet. 

Charonjen Occean Fever FIN13807/03  AVO EH 
Pieni, tällä hetkellä hieman karvaton narttu. Tyypillinen pää ja tummat silmät. Tasapainoinen rakenne, seisoo oikein, selvät kulmaukset. Luusto voisi 

olla voimakkaampi.Keskipitkä hieman laineikas turkki, joka ei tällä hetkellä parhaimmassa kunnossa. Sujuvat laajat liikkeet. 

Fridkullas Regina FIN12652/03 AVO H 
Hyvin rakentunut suuri narttu. Tyypillinen pää, tummat silmät. Seisoo edestä oikein, takaa raajat ulospäin. Hieman niukat takakulmaukset. Keskipitkä 

laineikas turkki, hyvä väritys ja tumma tan väri. Liikkeet voisivat olla laajemmat. 

Fridkullas Rhonda FIN12654/03 AVO EH 



Tasapainoisesti rakentunut suuri narttu, hieman ylipainoa. Tyypillinen pää ja tummat silmät. Seisoo oikein, selvästi kulmautunut ja hyvä rintaosa. 

Pitkä laineikas turkki, oikea väritys ja hieman vaalea tan väri. Sujuvat laajat liikkeet, liikkeessä hieman pehmeä selkä. 

Fridkullas Romance FIN12651/03 AVO EH 
Suuri, erittäin tyypillinen narttu. Oikea rakenne. Seisoo yhdensuuntaisesti, hyvin muodostunut rinta. Hyvä luustonvahvuus ja etu-ja takakulmaukset. 

Erittäin kaunis sileä turkki, mutta hieman vaalea tan väri. Liikkeessä vasen takaosa näyttää lamautuneelta. 

Goldbear’s Primrose FIN40653/04 AVO ERI1 PN2 SERT 
Keskikokoinen oikein rakentunut narttu. Erittäin ilmeikäs ja tyypillinen pää. Seisoo oikein. Voimakas luusto ja selvästi kulmautunut edestä ja takaa. 

Erittäin kaunis hieman laineikas turkki, oikeat värimerkit ja tumma tan. Sujuvat laajat liikkeet. 

Gristan Cantana FIN32693/02 AVO EH 
Keskikokoinen voimakas narttu. Voimakas pää. Hieman nouseva selkälinja. Seisoessa hieman ulospäin asettuneet eturaajat ja pehmeät välikämmenet. 

Takaraajat myös hieman ulkokierteiset. Voimakas luusto. Voimakkaasti kihartuva pitkä turkki. Liikkuu hieman haluttomasti, etuosa ei ole aivan 

kiinteä. 

Gristan Cheritha FIN32696/02 AVO ERI 
Keskikokoinen voimakas narttu. Tyypillinen pää, hieman avoimet huulet. Eturaajat seistessä suorat, hieman pehmeät välikämmenet, takaraajat 

kiertyvät hieman ulospäin. Voimakas luusto. Kaunis hieman laineikas karvapeite, oikea värijakauma ja tumma tan. Sujut, tosin haluttomat liikkeet, 

koira on tuhdissa kunnossa. 

Hexa-Han Queeny Nita FIN44777/03 AVO H 
Suuri hieman kevyt narttu. Hieman kapea mutta kokonaiskuvaan sopiva pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Oikea seisoma-asento. Luusto voisi olla vankempi. 

Hyvät etu- ja takakulmaukset. Keskipitkä, melkein sileä turkki, oikeassa eturaajassa paljon valkoista. Keskiruskea tanväri. Lyhyet etuliikkeet (hieman 

melovat). 

Hexa-Han Rhea Regina FIN27039/04 AVO T 
Keskikokoinen harmonisesti rakentunut narttu. Tyypillinen pää, ei aivan tiiviit huulet. Lyhyt, suora selkä. Oikea seisoma-asento ja keskivahva luusto. 

Hieman laineikas keskipitkä turkki. Pää ei valitettavasti ole aivan määritelmän mukainen, oikealla puolella valkoinen ulottuu pitkälle eikä mustan ja 

valkoisen välillä ole ruskeaa. Vasen puoli erittäin niukasti värittynyt. Etuliikkeet lyhyet (melovat) , takaliikkeet hyvät. 

Mantelisilmän Onabella FIN27271/04 AVO ERI 
Keskikokoinen harmonisesti rakentunut narttu. Tyypillinen pää ja tummat silmät. Oikea seisoma-asento, voimakas luusto, selvät etu- ja 

takakulmaukset. Kaunis hieman laineikas turkki ja erittäin hyvä väritys. Keskiruskea tan. Oikeat liikkeet, hieman korkealla kannettu häntä. 

Maroussia Rosa-Raffaella FIN25508/01 AVO EH 
Keskikokoinen oikein rakentunut narttu.Tyypillinen pää ja tummat, tosin hieman pienet silmät. Oikea seisoma-asento. Voimakas luusto. Hyvä rinta. 

Hieman laineikas turkki, oikea värijakauma, tumma tan-väri. Etuliikkeet tassuahtaat, myös takaliikkeet ahtaat. 

Maroussia Zacher FIN16640/04 AVO ERI2 SERT FIN MVA 
Keskikokoinen, erittäin harmonisesti rakentunut narttu.Tyypillinen npää, tummat silmät ja kuivat huulet. Oikea seisoma-asento, välikämmenet ei 

aivan kiinteät. Voimakas luusto ja selvät kulmaukset. Kaunis melkein sileä turkki ja oikea värijakauma ja tumma tan-väri. Sujuvat laajat liikkeet. 

Nelisilmän Tyrsky FIN17442/00 AVO H 
Suuri hyvin rakentunut narttu.Tyypillinen, tosin hieman kapea pää ja tummat silmät. Ei aivan tiiviit ja vähän pigmentoituneet huulet vaikuttavat 

häiritsevästi. Oikea seisoma-asento mutta rinta voisi olla kehittyneempi. Hyvät kulmaukset. Löysät etuliikkeet (melovat). 

Riccarron Hyacintti FIN40907/02 AVO ERI3 
Pienehkö, erittäin tyypillinen narttu. Ilmeikäs pää ja keskiruskeat silmät. Huulet voisivat olla kuivemmat. Tasapainoinen rakenne, oikea seisoma-

asento ja voimakas luusto. Erittäin selvät takakulmaukset. Hieman laineikas turkki, hyvä värijakauma ja tumma tan-väri. Laajat liikkeet, hieman maa-

ahtaat etuliikkeet. 

Riccarron Isabell FIN36420/03 AVO ERI4 
Harmonisesti rakentunut keskikokoinen narttu.Tyypillinen pää, tummat hieman pyöreät silmät.Oikea seisoma-asento. Hyvin muodostunut rinta ja 

voimakas luusto. Keskipitkä hieman laineikas turkki, hyvä värijakauma ja tumma tanväri. Sujuvat laajat liikkeet, hieman maa-ahtaat etuliikkeet. 

Sungates Berniitta FIN27908/04 AVO EH 
Keskikokoinen oikein rakentunut narttu.Tyypillinen pää ja erittäin tummat silmät. Oikea seisoma-asento, hyvin muodostunut rinta ja oikeat 

kulmaukset. Erittäin kaunis keskipitkä turkki, oikeat värimerkit ja tumma tan-väri. Takaliikket ovat hyvät, etuliikkeet lyhyet ja melovat. 

Thalys v.d. Buut Vrij Hoeve FIN11527/06 AVO EH 
Keskikokoinen erittäin hyvin rakentunut narttu. Tyypillinen hieman kapea pää. Keskiruskeat silmät. Oikea seisoma-asento ja hyvä luuston vahvuus ja 

selvät kulmaukset. Hyvin muodostunut rinta. Kaunis keskipitkä turkki, hyvät värimerkit ja tumma tan-väri. Erittäin laajat ja sujuvat liikkeet. Häntä on 

viimeisen kolmanneksen osalta ulospäin kääntynyt ja hieman jäykkä. 

Xantran Ava-Ambrella FIN34597/04 AVO EH 
Keskikokoinen harmonisesti rakentunut narttu. Tyypillinen pää ja tummat silmät. Oikea seisoma-asentoa, takaraajat hieman ulospäin. Keskivahva 

luusto, hyvä rinta ja hieman pitkä selkä. Kaunis melkein sileä turkki, oikeat värimerkit ja keskitumma tan-väri. Etuliikkeet eivät ole aivan oikeanlaiset 

ja maa-ahtaat, takaliikkeet kinnerahtaat. 

Zsuzsa von der Zimmerei FIN36625/03 AVO H 
Suuri voimakas nattu.Tyypillinen pää ja tummat silmät. Oikea rakenne, voimakas luusto, oikea seisoma-asento. Hyvin muodostunut rinta, häntä on 

hyvin lyhyt. Melkein sileä pitkä turkki, hyvät värimerkit ja tumma tan-väri. Haluttomat maa-ahtaat etuliikket ja hieman ulospäin kiertyneet 

kyynärpäät. 

Zweierteam Ixora FIN39830/04 AVO ERI 
Pienehkö harmonisesti rakentunut narttu.Tyypillinen pää ja keskiruskeat silmät. Oikea seisoma-asento, hyvä luustonvahvuus ja selvät kulmaukset. 

Hyvin muodostunut rinta. Keskipitkä hieman laineikas turkki, oikeat värimerkit ja tumma tan-väri. Laajat tasapainoiset liikkeet ja hieman leikkivät 

kyynärpäät. 

Alte Sage Akorina Fürzwei FIN20199/03 VAL ERI 
Keskikokoinen tyypillinen narttu. Tummat silmät ja kaunis pää.Erittäin hyvä ylä-ja alalinja.Oikea seisoma-asento, hyvin muodostunut rinta,keskipitkä 

sileä turkki.Sujuvat etu-ja takaliikkeet, tosin takaliikkeissä voisi olla vielä hieman enemmän potkua. Hieman korkealla kannettu häntä. 

Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI 
Keskikokoinen, erittäin hyvin rakentunut narttu. Tyypillinen pää. Yhdensuuntainen seisoma-asento,mutta välikämmenet eivät aivan kiinteät. 

Voimakas luusto ja selvät kulmaukset.Erittäin kaunis hieman laineikas turkki ja tumma tan-väri.Eturaajojen liikkeet eivät ole aivan 

oikeanlaiset,etenkin toivoisin vasemman eturaajan liikeradan olevan suorempi. Takaliikkeet ovat oikeat. 

Bernario Roberta FIN36637/01 VAL ERI 
Voimakas tyypillinen narttu.Erinomainen ylä-ja alalinja. Seisoo edestä oikein, takaa raajat ulospäin.Voimakas luusto.Selvät kulmaukset.Ihanteellinen 

sileästi laineikas turkki, oikeat värimerkit ja tumma tan. Hyvät etuliikkeet. Takaliikkeet kinnerahtaat. 

Bernario Violetta FIN45732/03 VAL ERI2 PN3 
Keskikokoinen.Erittäin tyypillinen narttu jolla oikea rakenne.Oikea seisoma-asento ja voimakas luusto.Pitkä melkein sileä turkki, oikeat värimerkit ja 

tumma tan.Oikeanlaiset laajat liikkeet. 

Berndante Bibi-Bonnier FIN13917/01 VAL ERI 



Voimakas keskikokoinen narttu.Tyypillinen pää ja tummat silmät.Huulet eivät aivan kuivat.Oikea seisoma-asento mutta välikämmenet eivät ole aivan 

kiinteät. Selvät etu-ja takakulmaukset.Pitkä hieman laineikas turkki.Tassuissa vähän valkoista mutta tumma tan-väri.Laajat likkeet ja maa-ahtaat 

etuliikkeet. 

Cei-Cei Ancelina FIN39806/01 VAL ERI 
Keskikokoinen hyvin rakentunut narttu.Kaunis tyypillinen pää.Keskiruskeat silmät,ei aivan kuivat huulet.Seisoo oikein.Välikämmenet ei aivan 

kiinteät.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Keskipitkä hieman laineikas turkki.Oikeat värimerkit.Rinta ei ole aivan kiinteä.Takaliikkeissä voisi olla 

enemmän potkua. 

Maroussia Prada-Prinzessa FIN30077/00 VAL ERI3 PN4 
Keskikokoinen harmonisesti rakentunut narttu.Kaunis tyypillinen pää.Seisoo oikein.Voimakas luusto.Hyvin muodostunut rinta ja oikeat 

kulmaukset.Kaunis keskipitkä hieman laineikas turkki, oikeat värimerkit ja tumma tan. Oikeanlaiset liikkeet. 

Oberland’s Allie FIN17083/01 VAL ERI4 
Harmonisesti rakentunut erittäin tyypillinen narttu.Seisoo oikein.Voimakas luusto ja erittäin selvät kulmaukset.Ihanteellinen heikosti laineikas 

oikeanpituinen turkki, erittäin hyvät värimerkit ja tumma tan.Sujuvat laajat,tosin hieman haluttomat liikkeet. 

Riccarron Gold Fever FIN22229/01 VAL ERI1 PN1 ROP 
Keskikokoinen erittäin hyvän tyyppinen narttu.Harmoninen rakenne.Erittäin voimakas luusto.Seisoo oikein.Selvät kulmaukset.Ihanteellinen hieman 

laineikas turkki,oikeat värimerkit ja tumma tan. Oikeat laajat liikkeet. 

Riccarron Just Gold FIN34138/01 VAL ERI 
Keskikokoinen harmonisesti rakentunut narttu.Hieman pitkä selkä.Tyypillinen pää, tummat silmät.Seisoo oikein.Voimakas luusto.Hyvät etu- ja 

takakulmaukset.Hieman lyhyt turkki.Oikeat värimerkit ja tumma tan.Rinta ei ole aivan kiinteä,muuten oikeat liikkeet. 

Riccarron LaFayette FIN19280/04 VAL ERI 
Harmonisesti rakentunut keskikokoinen voimakas narttu.Hyvä pää ja tummat silmät.Seisoo oikein.Hyvin muodostunut rinta ja selvät 

kulmaukset.Erittäin kaunis melkein sileä turkki.Etuliikkeet hieman maa-ahtaat, muuten liikkuu oikein. 

Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI 
Suuri voimakas kaikenkaikkiaan vielä nuorelta vaikuttava narttu.Tyypillinen pää,mutta huulet ei aivan tiiviit.Tummat silmät,oikea seisoma-

asento.Voimakas luusto ja hyvät etu-ja takakulmaukset.Tällä hetkellä turkiton, mutta kauniit värimerkit ja tumma tanväri.Sujuvat laajat liikkeet. 

Zweierteam Carlina FIN16377/99 VAL ERI 
Tyypillinen, nuorelta vaikuttava narttu.Hyvä koko.Oikea rakenne.Seisoo yhdensuuntaisesti ja hyvä luuston vahvuus.Oikeat etu-ja 

takakulmaukset.Keskipitkä hieman laineikas turkki, oikeat värimerkit ja tumma tan.Laajat liikkeet, etuosa ei aivan kiinteä. 

Zweierteam Dicentra FIN38927/00 VAL ERI 
Keskikokoinen narttu.Hyvinmuodostunut pää ja tummat silmät.Suorat raajat, hieman nouseva selkälinja ja erittäin hyvä alalinja.Hyvä 

luustonvahvuus.Rinta ok. Erittäin kaunis hieman lainekas turkki, oikeat värimerkit ja tumma tan. Sujuvat liikkeet,hieman löysä etuosa. 

Bernario Jovanka FIN32139/97 VET EH4 
Voimakas tyypillinen narttu.Oikea koko ja kaunis pää.Harmoninen rakenne.Suorat raajat ja voimakas luusto.Hieman niukat takakulmaukset.Erittäin 

kaunis laineikas turkki, pään ruskeat merkit hieman haalistuneet, muuten hyvät värit.Sujuvat liikkeet, etuliikkeet hieman sidotut. 

Hennalessin Deidamia FIN45516/96 VET ERI2 
Melkein 10 vuotias, erittäin hyväntyyppinen narttu.Oikea rakenne. Yhdensuuntaiset raajat. Voimakas luusto.Hyvinmuodostunut rintaosa.Hyvät etu-ja 

takakulmaukset.Erittäin kaunis melkein sileä turkki, hyvät värimerkit ja kirkkaat värit. Ikä ei näy koirassa. 

Janipan Dala FIN13869/97 VET ERI1 ROP-VET 
Voimakas suuri narttu.Kaunis tyypillinen pää.Harmoninen rakenne.Seisoo oikein.Hyvät etu-ja takakulmaukset ja voimakas luusto.Erittäin kaunis 

hieman laineikas turkki, kirkkaat värit ja tumma tan.Erittäin sujuvat ja laajat liikkeet. 

Nelisilmän Quelle FIN12707/98 VET ERI3 
Keskikokoinen tyypillinen harmonisesti rakentunut narttu.Erittäin hyvä ylä-ja alalinja.Oikea seisoma-asento ja voimakas luusto.Selvät 

kulmaukset.Hieman laineikas keskipitkä turkki.Oikeat laajat liikkeet. 

Xara van de Klaeverhoeve FIN13345/99 VET EH 
Suuri hyvin rakentunut narttu.Tyypillinen hieman kapea pää.Erittäin tummat silmät.Oikea seisoma-asento.Voimakas luusto.Hyvät etu-ja 

takakulmaukset.Hieman laineikas keskipitkä turkki ja hyvät värimerkit.Narttu on hieman arka eikä tunne oloaan kotoisaksi kehässä.Hieman 

steppaavat ,muuten hyvät liikkeet. 

 

ANGELINA FINKE-MEYER, SAKSA 
 
Berninpaimenkoira, urokset 
 
Rival Attraction’s Obelix Obbo FIN20507/06  PEN 5-7KK PEK1 KP PU2 pentu 
5 kk vanha, ikäänsä vastaavassa kehitysvaiheessa.Hyvä muoto.Ilmeikäs pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Erittäin tummat silmät.Pitää 

tarkkaavaisena korvia oikeassa asennossa.Sujuvat liikkeet, takaa hieman ahtaat.Erittäin ystävällinen luonne. 

Black Indira’s Yamahazzu FIN23515/06 PEN 7-9 KK  PEk3 
9 kk vanha, ikäänsä vastaavassa kehitysvaihessa oleva nuori uros. Oikea väritys.Hyvä luustonvahvuus.Ilmeikäs nuoren koiran pää.Täysi hampaisto ja 

saksipurenta.Tummat silmät.Oikea korvien kantoasento.Löysähköt liikkeet.Tällä hetkellä takakorkea, takaosa hieman ahdas.Ystävällinen luonne. 

Maroussia Edelstein FIN10616/06 PEN 7-9KK PEK1 KP PU1 pentu VSP-pentu 
8 kk vanha, erittäin hyvin kehittynyt nuori uros.Hyvä anatominen rakenne. Ilmeikäs uroksen pää.Täysi hampaisto, saksipurenta.Tummat silmät, 

luomet vielä hieman avoimet.Oikea korvien asento.Yhdensuuntainen seisoma-asento ja yhdensuuntaiset liikkeet, takaosa vielä hieman 

ahdas.Ystävällinen luonne. 

Vinkizz Leonardo FIN17719/06 PEN 7-9 KK PEK2 
7 kk vanha, ikäänsä vastaavalla tavalla kehittynyt nuori uros.Tyypillinen pää, hieman avoimet silmät,tänään hieman tulehtuneet.Hampaista puuttuu 

ylhäältä yksi incissiivi, joka ilmeisesti on juuri murtunut.Kannattaisi hankkia tälle eläinlääkärin todistus. Sujuvat liikkeet.Ystävällinen luonne. 

 

Berninpaimenkoira, nartut 
 
Atelier’s Kamomilla FIN15324/06 PEN 5-7 KK PEK3 KP 
Voimakas,luustoltaan vahva, hieman liikaa ruokittu narttu.Ilmeikäs pää, voimakas purenta, tummat silmät.Oikea korvien asento.Yhdensuuntainen 

seisoma-asento, hyvät kulmaukset.Yhdensuuntaiset liikkeet.Hyvä potku.Ystävällinen luonne. 

Black Amiikos Hadewig Hiska FIN20771/06 PEN 5-7KK PEK- 
5 kk vanha, ikäänsä vastaavassa kehitysvaiheessa oleva, tällä hetkellä takakorkea narttu.Ystävällinen nartun pää.Voimakas purenta.Silmäluomet 

hieman löysät ja hieman tulehtuneet.Oikea korvien asento.Oikea seisoma-asento.Oikeat liikkeet, hieman taipumusta peitsaukseen.Ystävällinen 

luonne. 

Fridkullas Valentina FIN17470/06 PEN5-7 KK PEK1 KP PN1 pentu ROP pentu 



6 kk vanha, erittäin harmoniset mittaushteen omaava narttu jolla erittäin ilmeikäs pää.Voimakas purenta.Tummat silmät.Erittäin hyvät 

silmäkulmat.Yhdensuuntainen seisoma-asento.Hyvä luuston vahvuus.Hyvät kulmaukset.Yhdensuuntaiset liikkeet ja hyvä potku.Ystävällinen luonne. 

Fridkullas Vendela FIN17471/06 PEN5-7KK PEK4 KP 
6 kk vanha, ikäänsä vastaavassa kehitysvaiheessa oleva narttupentu.Voimakas pää ja purenta. Tummat silmät ja erittäin hyvät silmäkulmat.Oikea 

korvien asento.Yhdensuuntainen seisoma-asento.Oikeat kulmaukset, vielä hieman löysät mutta yhdensuuntaiset liikkeet.Ystävällinen luonne. 

Rival Attraction’s Oxana Opera FIN20508/06 PEN5-7KK PEK2 KP 
5 kk vanha, ikäänsä vastaava normaali pentu.Erittäin hyvä rakenne.Hyvä luuston vahvuus.Erittäin ilmeikäs pää.Voimakas purenta.Tummat silmät, 

tänään hieman tulehtuneet.Yhdensuuntainen seisoma-asento.Oikeat kulmaukset.Yhdensuuntaiset liikkeet, hyvin hallinnassa.Takaa hieman 

tassuahdas.Ystävällinen luonne. 

Black Indira’s Yanita FIN23518/06 PEN 7-9 KK PEK4 KP 
8 kk vanha, jo hyvin voimakas narttu.Hyvä rakenne, voimakas, tällä hetkellä hieman pitkä pää.Täysi hampaisto, tasapurenta.Seisoo edestä oikein, 

takaa tassut hieman ulospäin.Oikeat liikkeet, takaosa hieman ahdas.Ystävällinen luonne, koira ei saa missään nimessä lihoa enempää. 

Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 PEN 7-9 KK PEK3 KP 
8,5 kk vanha voimakas, erittäin hyvin kehittynyt narttu.Kaunis pää, erittäin hyvät silmäkulmat.Tummat silmät.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Hyvä 

rakenne.Yhdensuuntainen seisoma-asento.Oikeat kulmaukset.Yhdensuuntaiset tasapainoiset liikkeet.Ystävällinen luonne. 

Fridkullas Unnur FIN10073/06 PEN 7-9 KK PEK- 
8 kk vanha, tällä hetkellä hieman korkearaajainen, mutta kuitenkin oikein rakentunut narttu.Kaunis nartunpää, joka on vielä kapea.Tummat hyvin 

asettuneet silmät.Oikea korvien asento.Yhdensuuntainen seisoma-asento.Sujuvat liikkeet.Ystävällinen luonne. 

Hennalessin Jaquenetta FIN14480/06 PEN 7-9 KK PEK2 KP 
7 kk vanha nuori narttu, erittäin hyvät ääriviivat.Kaunis nartun pää. Täysi hampaisto ja saksipurenta.Hyvin asettuneet tummat silmät.Suora 

selkälinja.Yhdensuuntainen seisoma-asento.Yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä potku.Ystävällinen luonne. 

Maroussia Enya-Edelina FIN10620/06 PEN 7-9 KK PEK- 
8 kk vanha, erittäin hyvin kehittynyt, jo harmoninen nuori narttu. Ilmeikäs, voimakas pää, jossa kuono-osan valkoinen toispuoleisuus ei häiritse. 

Erittäin hyvin asettuneet tummat silmät. Täysi hampaisto ja saksipurenta. Yhdensuuntainen seisoma-asento. Yhdensuuntaiset liikkeet ja hyvä 

työntö.Ystävällinen luonne. 

Maroussia Esprit FIN10621/06 PEN 7-9 KK PEK- 
Jo tässä vaiheessa erittäin tasapainoisesti kehittynyt narttu.Voimakas pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta. Hyvin asettuneet tummat silmät.Tasainen 

selkälinja.Yhdensuuntainen seisoma-asento.Yhdensuuntaiset liikkeet ja hyvä työntö.Ystävällinen luonne. 

Vinkizz Lollipop FIN17720/06 PEN 7-9 KK PEK1 KP PN2 pentu 
7 kk vanha voimakasluustoinen narttu.Erittäin hyvä muoto.Voimakas kaikin puolin.Tyypillinen pää.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Erittäin hyvä 

selkälinja.Yhdensuuntainen seisoma-asento. Voimakkaat yhdensuuntaiset liikkeet ja erittäin hyvät kulmaukset. Ystävällinen luonne. 

Astana FIN48537/05 JUN EH 
Keskikokoinen, anatomisesti oikein rakentunut narttu. Oikeat värimerkit. Tällä hetkellä ei täydessä turkissa. Ilmeikäs nartun pää, oikeat 

yksityiskohdat. Täysi hampaisto ja saksipurenta. Riittävä rinnanmuodostus. Oikea alalinja, selkä hieman vetäytynyt. Yhdensuuntainen seisoma-

asento. Oikeat kulmaukset. Yhdensuuntaiset liikkeet, joskin etuosa vielä selvästi löysä. Ystävällinen luonne. 

Berminas Bebbiliina FIN52755/05 JUN ERI 
Tasapainoiset mittasuhteet, voimakas narttu, oikea väritys. Hieman laineikas turkki. Ilmeikäs nartun pää, jossa oikeanlaiset yksityiskohdat. 

Mustanruskeat silmät. Hyvä rintaosa. Oikea ylä- ja alalinja. Yhdensuuntainen seisoma-asento.Liikkuu sujuvasti hyvällä potkulla, joskin etuosa ei ole 

vielä täysin kiinteä. Koira pitäisi esittää paremmin. Ystävällinen luonne. 

Berndante Elo-Veena FIN33274/05 JUN EVA 
Anatomisesti oikein rakentunut narttu, jonka purentaa ei voi tarkastaa. Ilmeikäs nartun pää kaikkine yksityiskohtineen.Ikää vastaava 

rinnanmuodostus. Erittäin hyvä alalinja, selkä ei täysin kiinteä. Seisoo yhdensuuntaisin raajoin. Liikkuu sujuvasti, etuosa on vielä löysä. Esittämistä ja 

hampaiden näyttöä tulee harjoitella, koska muuten erittäin hyvälle koiralle ei voi tänään antaa arvostelua. 

Berndante Esme-Ralda FIN33275/05 JUN ERI 
Keskikokoinen kompakti erittäin tyypillinen narttu. Hieman laineikas turkki. Oikea väritys. Ilmeikäs voimakas nartun pää kaikkine 

yksityiskohtineen.Moitteeton alalinja ja rinnanmuodostus.Selkä ei aivan kiinteä. Seisoo yhdensuuntaisin raajoin. Laajat liikkeet ja hyvä ptku, etuosa 

on vielä löysä. Esittämistä tulee harjoitella. 

Black Amiikos Quennie Quita FIN25843/05 JUN EH 
Keskikokoinen anatomisesti oikein rakentunut narttu. Hieman laineikas turkki. Tan-väri saisi olla intensiivisempi. Ilmeikäs nartun pää kaikkine 

yksityiskohtineen. Ikää vastaava rinnanmuodostus. Oikea alalinja. Selkälinja hieman nouseva, koska etuosa on takaosaa voimakkaammin 

kulmautunut. Seisoo yhdensuuntaisesti. Liikkuu sujuvasti mutta potkua voisi olla enemmän, hieman heikot ranteet. Ystävällinen luonne. 

Cei-Cei Cindy Crawford FIN43167/05 JUN ERI4 
Voimakas harmoniset mittasuhteet omaava narttu. Hieman laineikas turkki. Voimakas tyyppiin sopiva pää. Voimakas niska. Oikea ylä- ja alalinja. 

Seisoo yhdensuuntaisesti. Laajat liikkeet ja hyvä työntö, takaosa hieman ahdas. Ystävällinen luonne. Niukka saksipurenta. 

Eosz van’t Pachthof FIN11529/06 JUN ERI3 
Tasapainoiset mittasuhteet omaavan pienehkö narttu. Runsas turkki. Erittäin tyypillinen ja ilmeikäs nartun pää, kaikki yksityiskohdat oikein.Erittäin 

hyvä niska. Ikää vastaava jo selvä rinta. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo yhdensuuntaisesti. Liikkuu tasapainoisesti ja koordinoidusti. Ystävällinen 

luonne. 

Fonacot’s Hasty Hilary FIN39976/05 JUN EH 
Keskikokoinen anatomisesti oikein rakentunut tyypillinen narttu. Runsas turkki. Ilmeikäs nartun pää kaikkine yksityiskohtineen. Koira esitetään 

hieman tuhdissa kunnossa. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Oikea rintaosa. Seisoo yhdensuuntaisesti. Laajat liikkeet ja hyvä potku, joskin valitettavasti 

lavat sidotut. Ystävällinen luonne. 

Fridkullas Trixie FIN26046/05 JUN ERI1 SERT 
Harmoniset mittasuhteet omaava voimakas narttu.Hyvä luustonvahvuus.Ilmeikäs ja voimakas nartun pää. Tasapurenta. Hyvä rintaosa. Moitteeton 

alalinja, selkä ei vielä aivan kiinteä. Seisoo yhdensuuntaisesti. Laajat ja tasapainoiset liikkeet. Aavistuksen pehmeät ranteet. Ystävällinen luonne. 

Funatic Ultima Thule FIN48506/05 JUN EH 
Pienehkö, anatomisesti oikein rakentunut nuori narttu.Hieman laineikas turkki.Vielä hieman kapea, ilmeikäs, tyyppiin sopiva pää kaikkine 

yksityiskohtineen.Tasapurenta.Oikea ylä- ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Ranteet ei aivan kiinteät. Liikkuu sujuvasti hyvällä potkulla. Lavat ja 

kyynärpäät vielä löysät. Ystävällinen luonne. 

Janipan Hera FIN52979/05 JUN EH 
Suuri,anatomisesti oikein rakentunut, tällä hetkellä korkearaajaiselta vaikuttava narttu.Oikea väritys.Hieman laineikas turkki.Hieman pitkä nartun pää, 

oikein asettuneet silmät.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Riittävä rinnanmuodostus.Oikea ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Koordinoidulta 

vaikuttavat liikkeet, oikein hyvä potku, kaikilta osin ikää vastaava ja koosta johtuen vielä hieman löysä. Ystävällinen luonne. 

Life Spring’s Goldhill FIN24496/05 JUN EH 



Pienehkö, anatomisesti oikein rakentunut narttu, joka on tällä hetkellä karvaton. Keskivahva luusto.Ilmeikäs pää, tyyppiin sopiva pää kaikkine 

yksityiskohtineen. Niukka rintaosa.Oikea alalinja, selkä vielä pehmeä.Seisoo yhdensuuntaisesti.Narttu ravaa sujuvasti, joskin vetää hieman selkäänsä. 

Hieman pehmeät ranteet. Ystävällinen luonne. 

Life Spring’s Ilia FIN50623/05 JUN EH 
Voimakas anatomisesti oikein rakentunut ilmeikäs narttu.Oikea väritys.Voimakas pää kaikkine yksityiskohtineen.Hyvä rintaosa.Oikea 

alalinja.Hieman nouseva ylälinja johtuu siitä että etuosa on takaosaa paremmin kulmautunut. Seisoo yhdensuuntaisesti.Liikkuu yhdensuuntaisesti 

joskin potkua voisi olla enemmän.Ystävällinen luonne. 

Mettänpeikon Hertta-Ässä FIN43658/05 JUN EH 
Keskikokoinen anatomisesti oikein rakentunut narttu.Hieman laineikas turkki.Ilmeikäs hieman siro pää kaikkine yksityiskohtineen.Ikää vastaava 

rintaosa.Oikea ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Luusto voisi olla selvempi.Liikkuu laajasti,takaa hiema ahtaasti,koska lavat ovat hieman 

sidotut.Ystävällinen luonne. 

Myrstigens Taiga FIN41544/05 JUN EH 
Keskikokoinen anatomisesti oikein rakentunut narttu, joka on tällä hetkellä karvaton. Oikea väritys, kylläinen tan-väri. Voimakas pää, huulet eivät 

sulkeudu aivan ihanteellisesti.Niukka rinta.Oikea ylä-ja alalinja. Seisoo yhdensuuntaisesti edestä, takatassut hieman ulospäin.Laajat liikkeet, joskin 

iästä johtuen voisivat olla kiinteämmät.Ystävällinen luonne.Tasapurenta. 

Myrstigen Tindra FIN41543/05 JUN EH 
Suurehko,anatomisesti oikein rakentunut erittäin hyvän tyyppinen narttu.Voimakas pää.Oikein asettuneet silmät ovat hyvin vaalet, tosin vielä 

hyväksyttävissä. Niukka rintaosa. Oikea ylälinja. Pitkä selkä ei ole vielä aivan kiinteä. Seisoo edestä yhdensuuntaisesti, takatassut hieman ulospäin. 

Kontrolloidut liikkeet, takaosa selvästi ahdas. Ystävällinen luonne. 

Piharinteen Taica FIN30478/05 JUN ERI 
Keskikokoinen, tasapainoiset mittasuhteet omaava narttu, joka on tällä hetkellä turkiton.Ilmeikäs pää kaikkine yksityiskohtineen.Oikea 

rintaosa.Erittäin hyvä ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti. Laajat liikkeet ja hyvä potku. Hieman pehmeät välikämmenet. Ystävällinen luonne. 

Niukka saksipurenta. 

Piharinteen Tosca FIN30479/05 JUN EH 
Suurehko anatomisesti oikein rakentunut nuori narttu.Hyvä luustonvahvuus.Sileä turkki.Voimakas ilmeikäs pää kaikkine yksityiskohtineen.Ikää 

vastaava rintaosa.Oikea ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti. Yhdensuuntaiset liikket ja hyvä potku, kantaa tällöin häntäänsä selvästi korkealla, 

osittain selän päällä (rajatapaus). Ystävällinen luonne. 

Riccarron Nami Nami FIN49101/05 JUN EH 
Suurehko, pitkältä vaikuttava antomisesti oikein rakentunut narttu.Hyvä luustonvahvuus.Voimakas ilmeikäs nartun pää kaikkine 

yksityiskohtineen.Ikää vastaava rintaosa.Hyvä ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Laajat takaa hieman ahtaat liikkeet. Kantaa häntäänsä melkein 

selän päällä. Ystävällinen luonne. 

Riccarron Octopussy FIN52420/05 JUN ERI 
Keskikokoinen anatomisesti oikein rakentunut hieman pitkältä vaikuttava narttu.Oikea väritys, kylläinen tan-väri.Tällä hetkellä erittäin 

karvaton.Voimakas tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen.Ikää vastaava rintaosa.Oikea ylä-ja alalinja.Yhdensuuntaiset laajat liikkeet, erittäin 

hyvä potku. Hieman periksiantavat välikämmenet.Ystävällinen luonne. 

Riccarron Ofelia Oops FIN52421/05 JUN EH 
Pienehkö anatomisesti oikein rakentunut narttu.Oikea väritys.Hieman laineikas turkki.Hieman siro tyyppiin sopiva pää kaikkine 

yksityiskohtineen.Ikää vastaava rintaosa.Oikea ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti. Yhdensuuntaiset sujuvat liikkeet ja vielä selvästi löysä 

etuosa.Ystävällinen luonne.Niukka saksipurenta. 

Rockelstad Opera S28894/2005 JUN EH 
Hieman sirolta vaikuttava, tällä hetkellä täysin karvaton nuori narttu.Oikea väritys.Ilmeikäs nartun pää kaikkine yksityiskohtineen.Vielä niukka 

rinnanmuodostus.Oikea ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti. Sujuvat laajat liikkeet, tänään vielä erittäin hallitsemattomat. Liikkeitä on 

harjoiteltava. Ystävällinen tyytyväinen luonne. Koiran tulee vielä kehittyä kauttaaltaan. 

Valkeakoivun Delightful FIN28035/05 JUN EH 
Pienehkö tasapainoiset mittasuhteet omaava tyypillinen narttu.Melkein sileä karvapeite.Voimakas ilmeikäs nartin pää kaikkine 

yksityiskohtineen.Hyvä rintaosa.Erittäin hyvä ylä- ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkeet voisivat olla hallitummat, 

hieman sidotut lavat.Ystävällinen luonne. 

Vinkizz Kissme FIN50196/05 JUN ERI 
Kompakti tasapainoiset mittasuhteet omaava narttu.Runsas karvapeite.Tyypillinen ilmeikäs pää kaikkine yksityiskohtineen.Niukka saksipurenta.Hyvä 

rintaosa.Moitteeton ylä- ja alalinja.Mahtavat kulmaukset.Seisoo yhdensuuntaisesti. Laajat liikkeet, hieman pehmeät välikämmenet.Ystävällinen 

luonne. 

Vinkizz Kit Kat FIN50197/05 JUN EH 
Pieni, rotumääritelmän alarajalla oleva, harmoniset mittasuhteet omaava narttu, jolla voisi olla enemmän kaulaa. Ilmeikäs tyypillinen pää kaikkine 

yksityiskohtineen. Hyvä rintaosa. Oikea ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Oikeat kulmaukset. Laajat liikkeet, ikää vastaava löysä etuosa. 

Ystävällinen luonne. 

Zweierteam Jakaranda FIN30261/05 JUN ERI 
Pienehkö harmoniset mittasuhteet omaava tyypilline narttu. Voimakas ilmeikäs pää kaikkine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä rintaosa. Oikea ylä-ja 

alalinja.Erittäin hyvät kulmaukset.Seisoo yhdensuuntaisesti.Hieman pehmeät välikämmenet.Liikkuu tasapainoisesti hyvällä potkulla, etuosa ikää 

vastaavasti ei vielä aivan kiinteä.Ystävällinen luonne. 

Zweierteam Kraussiana FIN31952/05 JUN EH 
Pitkältä vaikuttava anatomisesti oikein rakentunut narttu.Oikea väritys.Voimakas tyyppiin sopiva pää kaikkine yksityiskohtineen.Erittäin hyvä 

rintaosa.Oikea ylä-ja alalinja.Selkä  nousee hieman koska etuosa on kulmautunut takaosaa voimakkaammin. Seisoo yhdensuuntaisesti. 

Yhdensuuntaiset liikket ja hyvä potku, joskin sidotut lavat. Ystävällinen luonne. 

 

CHRISTINA BAELEN-BERTEN, BELGIA 
 
Berninpaimenkoira, urokset 
 
Berndante El-Ciril FIN33269/05 JUN EH 
14 kk vanha, keskikokoinen, hyvin rakentunut uros.Hyvä pää, korvat ja purenta. Seisoo edestä hyvin, takaa hieman raajat ulospäin. Eturinta ei ole 

vielä täysin kehittynyt. Hyvä rinnansyvyys. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkeessä takaa hieman ahdas, edestä vielä erittän löysät lavat. Hyvä 

luonne. 

Berndante Eugen-Zack FIN33268/05 JUN EH 
Keskikokoa suurempi uros. Hieman pitkä runko. Hyvä luusto. Seisoo edestä hyvin, takaa hieman raajat ulospäin. Hyvä pää. Tummat silmät. Hieman 

avoimet huulet. Niukka saksipurenta. Hyvä rinnan leveys ja syvyys. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hieman ahtaat takaliikkeet, 

edessä eturaajat kääntyvät sisäänpäin. Selän on tultava voimakkaammaksi liikkeessä. Hyvä luonne. 



Black Amiikos Quatro Quent FIN25842/05 JUN EH 
15 kk vanha keskikokoa suurempi uros.Voimakas luusto.Hyvä pää ja silmät. Takana kannetut korvat. Saksipurenta. Seisoo edestä hyvin, takaa hieman 

raajat ulospäin. Rinnan tulisi olla leveämpi, mutta syvyys on hyvä. Hyvä selkä. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Liikkuu takaraajat 

ulospäin, myös korkealla kannettu häntä. Edessä löysät lavat. Tarvitsee enemmän potkua takaliikkeisiin.Hyvä luonne. 

Black Indira’s Xander FIN36938/05 JUN H 
16 kk vanha keskikokoinen uros. Ikäisekseen raskas pää.Tummat silmät.Alapurenta.Seisoo etu- ja takaraajat hieman ulospäin.Rinnassa vähän 

valkoista.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Liikkeessä hieman periksiantava selkä, takaa hieman ahdas.Tarvitsee enemmän 

potkua takaliikkeisiin ja niiden tulee olla laajemmat.Hyvä luonne. Saa H:n purennan vuoksi. 

Black Indira’s Xavier FIN36937/05 JUN EH 
16 kk vanha pienehkö uros.Keskivahva luusto.Hyvä pää.Tummat silmät.Saksipurenta.Hyvä rinnanleveys ja syvyys.Seisoo edestä hyvin takaa hieman 

avoimesti ja jalat rungon alla.Edessä riittävät kulmaukset,takana hyvät. Hieman ahtaat takaliikkeet.Astuu hieman ristiin, etuliikkeet hyvät mutta 

niiden tulee olla laajemmat. Hyvä luonne. 

Fridkullas Triumph FIN26045/05 JUN EH3 
15 kk vanha keskikokoinen, nyt hyvin rakentunut uros.Hyvä luusto.Hyvä värijakauma.Pään tulee vielä muotoutua.Tummat silmät.Niukka 

saksipurenta.Seisoo edestä hyvin,takaa hieman leveästu.Hyvä rinnanleveys ja syvyys.Hyvät etukulmaukset, takana polvi voisi olla paremmin 

kulmautunut.Liikkuu hyvällä askelpituudella.Hyvä potku takaraajassa.Selkä voisi olla kiinteämpi liikkeessä.Hieman lyhyt häntä.Hyvä luonne. 

Funatic Utopia FIN48502/05 JUN EH2 
10 kk vanha.Keskikokoa pienempi uros.Hyvä värijakauma ja tumma tan-väri.Kaunis pää.Tummat silmät.Hyvät korvat.Saksipurenta.Seisoo edestä ja 

takaa hyvin.Ikäisekseen hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvä ylä-ja alalinja.Hyvät etu-ja takakulmaukset. Liikkessä riittävän leveä ja tehokas takaraajan 

potku. Etuosa hieman löysä lavasta mutta laajat liikkeet. Hyvä luonne. 

Life Spring’s Fantastico FIN24497/05 JUN EH 
16 kk vanha. Keskikokoinen uros, jolla on hyvä substanssi.Kaunis värijakauma.Hyvä pää,silmät ja korvat.Saksipurenta.Seisoo edestä hieman 

ahtaasti,takaa hyvin.Hyvä rinnanleveys ja syvyys.Hyvä selkä.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Liikkeessä hieman korkeallakannettu häntä ja hieman 

ahdas takaa.Etuosa ei vielä aivan kiinteä.Liikkeet voisivat olla laajemmat.Hyvä luonne. 

Plaudite Great Vagabond FIN34287/05 JUN EH 
14 kk vanha.Keskikokoa suurempi uros,jonka pitäisi olla vielä voimakkaampi.Seisoo edestä hyvin,takaa hieman raajat ulospäin.Hyvä pää,silmät ja 

korvat.Saksipurenta.Hyvä rinnanleveys ja syvyys.Hieman pitkä runko.Riittävät etukulmaukset,kinner voisi olla paremmin kulmautunut.Liikkuu takaa 

ahtaasti ja hieman ulospäin astuvin tassuin, edessä vielä löysät lavat.Selkä ei ole vielä täysin kiinteä.Hyvä luonne. 

Riccarron Nano Nano FIN49099/05 JUN ERI1 PU4 SERT 
10 kk vanha.Keskikokoinen uros,jolla on hyvä substanssi.Ilmeikäs pää.Hyvät korvat,silmät ja purenta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvät etu-ja 

takakulmaukset.Riittävän leveät takaliikkeet.Hyvä takaraajan potku.Edessä vielä löysät lavat.Selkä ei ole liikkeessä vielä täysin kiinteä.Hyvä 

luonne.Kokonaiskuvan vuoksi saa erinomaisen. 

Riccarron Napoleon FIN49100/05 JUN EH 
10 kk vanha.Keskikokoinen uros.Seisoo edestä hyvin,takaa raajat ulospäin.Hyvä luusto.Pään tulisi olla voimakkaampi.Hyvät silmät ja 

korvat.Saksipurenta.Rinnan tulisi olla leveämpi,siinä on riittävä syvyys.Riittävät etukulmaukset,polvikulmaukset voisivat olla paremmat.Takaliikkeet 

hieman ahtaat,edessä löysät lavat ja välikämmenet.Liikkeessä ei vielä kiinteä selkä.Hyvä luonne. 

Riccarron Occo Puco FIN52417/05 JUN EH4 
9 kk vanha.Hyvin rakentunut uros,jonka tulisi olla voimakkaampi.Hyvät silmät ja korvat.Saksipurenta.Seisoo edestä ja takaa hieman raajat 

ulospäin.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Voisi olla edestä paremmin kulmautunut,takakulmaukset hyvät.Liikkuu takaa hieman ahtaasti ja edessä löysät 

lavat.Hyvä luonne. 

Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 NUO EH 
18 kk vanha.Keskikokoinen uros,jonka tulisi olla voimakkaampi.Hyvä pää,silmät ja korvat.Saksipurenta.Eturinnan tulee vielä kehittyä.Hyvä rinnan 

syvyys.Hieman pitkä runko.Riittävät etu-ja takakulmaukset.Hieman pehmeät kintereet.Takaliikkeet riittävän leveät, edestä ei vielä aivan kiinteä.Hyvä 

luonne. 

Alpweiden Top Style FIN50191/04 NUO EH4 
20 kk vanha.Hyvin rakentunut uros,jolla on voimakas luusto.Hieman periksiantavat kintereet.Hyvä pää ja korvat.Niukka saksipurenta.Rinta voisi olla 

leveämpi,mutta siinä on riittävä syvyys.Riittävät etu-ja takakulmaukset.Liikkuu takaa riittävän leveästi, edessä löysät lavat ja periksiantava 

selkä.Liikeiden on tultava laajemmiksi.Hyvä luonne. 

Black Indira’s Viljami FIN49304/04 NUO EH3 
Hieman vajaa 2 v.Keskikokoinen uros.Hyvä luusto.Seisoo edestä hyvin,takaa hieman raajat ulospäin.Hyvä pää,silmät,korvat.Saksipurenta.Hyvä 

rinnan leveys ja syvyys.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Liikkuu takaa hyvin,edestä ei vielä aivan kiinteästi ja kintereet antavat hieman periksi.Hyvä 

luonne. 

Hexa-Han Shredder FIN17720/05 NUO EH 
18 kk vanha, keskikokoa suurempi.Seisoo oikea eturaaja ulospäin,takaraajat hieman alla.Hyvä pää,silmät ja korvat.Niukka saksipurenta.Vasemmassa 

eturaajassa hieman liikaa valkoista.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Riittävät etu-ja takakulmaukset.Liikkuu takaa hieman ahtaasti,edestä ei aivan 

kiinteästi.Takaraajassa pitäisi olla enemmän potkua.Hyvä luonne. 

Hexa-Han Skywalker FIN17721/05 NUO EH2 
18 kk vanha keskikokoinen uros.Hyvä pää ja silmät.Hieman avoimena kannetut korvat.Huulet ei aivan tiiviit.Saksipurenta.Seisoo raajat 

ulospäin.Hyvä selkälinja.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Riittävät etu-ja takakulmaukset.Tänään ei parhaimmassa karvapeitteessä.Liikkuu takaa hieman 

tassuahtaasti, edestä hieman periksiantava välikämmen.Hyvä luonne. 

Ridon Hennet Ambassador EST-02567104 NUO EH1 
Hieman vajaa 2 v.Hyvin rakentunut keskikokoinen uros.Voimakas luusto.Hieman pehmeät kintereet.Seisoo edestä hyvin,takaa raajat ulospäin.Hyvä 

rinnan leveys ja syvyys.Vielä hieman takakorkea.Hyvä pää,korvat,silmät.Saksipurenta.Takaliikkeet riittävän leveät.Tarvitsee enemmän potkua 

takaliikkeisiin.Etuliikkeet vielä hieman löysät.Hyvä luonne. 

Av Myreborg Sampo FIN29629/01 AVO ERI 
5 vuotta vanha keskikokoa suurempi uros.Vahva luusto.Seisoo edestä hyvin,takaa raajat ulospäin.Hyvä pää ja silmät,hieman avoimena kannetut 

korvat.Saksipurenta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvät kulmaukset edessä ja takana.Liikuu hieman kinnerahtaasti,edessä hieman pehmeät 

välikämmenet.Hyvä luonne. 

Berndante Chocco FIN39235/03 AVO EH 
3 vuotta vanha keskikokoa suurempi uros.Voimakas luusto.Seisoo edestä hyvin,takaa raajat hieman ulospäin.Voisi olla lyhyempi rungoltaan,selkä ei 

ole aivan kiinteä.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Riittävät kulmaukset edessä,takaosassa voisi olla paremmat polvikulmaukset.Liikkuu takaa hieman 

kinnerahtaasti,edestä ei aivan tiiviit kyynäspäät.Liikkeiden tulee olla laajemmat.Selän on vahvistuttava liikkeessä.Hyvä luonne. 

Bernoban Jätkänshakki FIN33803/04 AVO ERI 
24 kk vanha hyvin rakentunut uros.Seisoo edestä ja takaa hyvin.Hyvä pää,silmät ja korvat.Huulet voisivat olla tiiviimmät ja paremmin 

pigmentoituneet.Saksipurenta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Riittävät etukulmaukset,hyvät takakulmaukset.Liikkuu hyvällä askelpituudella,mutta 

selkä ei ole täysin kiinteä.Hyvä luonne. 



Black Indira’s Rafter FIN32583/03 AVO EH 
3 vuotta vanha keskikokoa suurempi hieman raskatekoinen uros.Seisoo eturaajat hieman ulospäin,takaraajat hyvin mutta hieman leveästi.Hyvä 

pää.Hieman avoimena kannetut korvat.Saksipurenta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvät etukulmaukset.Kintereet voisivat olla paremmin 

kulmautuneet.Liikkeessä pehmeät kintereet ja takaosassa on vähän potkua, etuliikkeet lyhyet ja löysät lavat.Hyvä luonne. 

Black Indira’s Umberto FIN19351/04 AVO ERI 
2,5 vuotias keskikokoa pienempi hyvin rakentunut uros.Hyvä luusto.Seisoo edestä ja takaa vielä hyvin.Hyvä pää,korvat ja silmät.Hieman avoimet 

huulet.Niukka saksipurenta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Seisoessa hyvä selkä.Liikkuu edestä ja takaa hieman ahtaasti ja selän tulisi olla 

kiinteämpi.Hieman löysät lavat.Hyvä luonne. 

Bollbölen Forrest Gump FIN42719/04 AVO EH 
2 vuotias keskikokoinen uros,jonka tulee vielä vankistua.Hieman pitkä selkä.Pää ei ole vielä täysin muotoutunut.Hyvät silmät,korvat ja 

purenta.Eturinta ei ole vielä täysin muotoutunut.Hyvä rinnan syvyys.Etukulmaukset voisivat olla paremmat ja polvien enemmän 

kulmautuneet.Liikkuu takaa ahtaasi ja kantaa häntäänsä korkealla.Etuosa vielä hyvin löysä.Liikkeiden tulee olla laajemmat ja saada takaosaan 

enemmän potkua.Hyvä luonne. 

Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 AVO ERI 
2 vuotias hyvin rakentunut uros.Hyvä luuston vahvuus.Seisoo edestä ja takaa vielä hyvin.Hyvä pää ja hieman avoimena kannetut korvat.Purenta 

ok.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Runko voisi olla lyhyempi.Selkä ei ole aivan kiinteä.Riittävät etu-ja takakulmaukset.Liikkuu takaa hieman ahtaasti, 

edestä löysät lavat ja pehmeät välikämmenet.Hyvä askelpituus.Hyvä luonne. 

Fridkullas Sitting Bull FIN33683/04 AVO EH 
2 vuotias hyvin rakentunut uros.Kaunis karvapeite.Hyvä pää,korvat ja purenta.Eturinnan tulee vielä kehittyä.Hyvä rinnan syvyys.Seisoo eturaajat 

ulospäin, takaa hyvin.Seisoessa hyvä selkä.Riittävät etu-ja takakulmaukset.Liikkuu takaa riittävän leveästi,etuliikkeet eivät aivan optimaaliset johtuen 

suljetuista kyynärpäistä.Liikkeiden tulee olla laajemmat. 

Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO ERI4 
3 vuotias keskikokoinen uros.Seisoo edestä vielä hyvin,takaa hieman raajat ulospäin ja leveästi.Hyvä pää,korvat,silmät ja purenta.Etuosa ja polvet 

voisivat olla paremmin kulmautuneet.Seisoessa hyvä selkä.Hieman ahtaat takaliikkeet.Hyvä askelpituus.Liikkeessä ei aivan kiinteä selkä.Etuosa 

hieman löysä.Hyvä luonne. 

Hexa-Han Pax FIN20788/03 AVO EH 
3 vuotias hyvänkokoinen uros,jonka tulee vankistua.Seisoo eturaajat hieman ulospäin.Rinta voisi olla leveämpi,mutta siinä on riittävä 

syvyys.Välikämmenet eivät ole aivan kiinteät.Hyvä pää,silmät.Hyvin asettuneet korvat.Hyvä purenta.Riittävät etu-ja takakulmaukset.Takaliikkeet 

vielä hyvät,etuosassa löysät lavat.Liikkuu suljetuin kyynärpäin.Hyvä luonne. 

Hexa-Han Robbie Ruben FIN27037/04 AVO EH 
2 vuotias keskikokoa suurempi uros.Voimakas luusto.Hyvä pää,silmät,korvat ja purenta.Seisoo edestä hieman raajat ulospäin, takaraajat hieman 

rungon alla. Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvä selkä.Eturintaa voisi olla enemmän.Riittävät etukulmaukset,hyvät takakulmaukset.Liikkuu takaa 

hieman tassuahtaasti ja potkua voisi olla enemmän.Edessä suljetut kyynärpäät, jolloin liikkeistä ei tule riittävän laajat.Hyvä luonne. 

Janipan Xseri FIN17731/03 AVO EH 
3 vuotias keskikokoinen hyvin rakentunut uros.Hyvä luusto.Seisoo edestä ja takaa hyvin.Hyvä pää.Hieman avoimena kannetut korvat.Hyvät 

silmät.Saksipurenta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Selkä ei ole aivan suora.Hyvät etu- ja takakulmaukset.Liikkuu takaa ja edestä hieman ahtaasti, 

kyynärpäät ei aivan tiiviit.Selkä voisi olla kiinteämpi.Hyvä luonne. 

Janipan Xsorro FIN17732/03 AVO ERI 
4 vuotias hyvin rakentunut uros,jolla on kaunis väritys.Hyvä pää.Hieman avoimena kannetut korvat.Hyvät silmät.Saksipurenta.Seisoo edestä ja takaa 

vielä hyvin.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvät etu- ja takakulmaukset.Liikkeessä takaosa ei aivan kiinteä, etuosa hieman löysä.Selkä voisi olla 

kiinteämpi liikkeessä.Hyvä luonne. 

Life Spring’s Casimir FIN11977/03 AVO ERI 

3,5 vuotias hyvin rakentunut uros.Hyvä luusto.Seisoo raajat hieman ulospäin.Hyvä pää,silmät,korvat.Saksipurenta.Rinta voisi olla hieman 

leveämpi,mutta siinä on riittävä syvyys.Seisoessa hyvä selkä.Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut,riittävästi kulmautunut takaosa.Riittävän leveät 

liikkeet,edestä hieman löysät.Liikkeiden tulisi olla laajemmat.Hyvä luonne. 

Maroussia Bonzo FIN29337/04 AVO ERI 

2 vuotias keskikokoa pienempi hyvin rakentunut uros.Vielä hieman takakorkea.Seisoo edestä ja takaa hyvin.Hyvä pää.Hieman avoimena kannetut 

korvat.Hyvät silmät.Huulet voisivat sulkeutua paremmin.Hyvä purenta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Riittävät etu-ja takakulmaukset.Liikkuu takaa 

hyvin,edessä hieman pehmeät välikämmenet ja löysät kyynärät.Hyvä luonne. 

Maroussia Zephyr-Zeus FIN16646/04 AVO EH 
2,5 vuotia hyvin rakentunut uros.Seisoo edestä ja takaa raajat ulospäin.Hyvä luusto.Hyvä pää ja korvat.Tummat silmät.Saksipurenta.Symmetriset 

pään värimerkit.Hyvä rinnanleveys ja syvyys.Seisoessa hyvä selkä.Hyvät etu- ja takakulmaukset.Liikkuu takaa kinnerahtaasti ja raajat ulospäin. 

Edessä sidotut kyynärät jolloin koira ei pysty liikkumaan vapaasti.Selkä ei ole aivan kiinteä.Rauhallinen luonne. 

Private-Stefal Bundy EST-01621/04 AVO ERI1 PU3 SERT FIN MVA 

2 vuotias hyvin rakentunut ja värittynyt uros.Hyvä pää.Tummat silmät.Hyvät korvat.Niukka saksipurenta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Seisoo edestä 

hyvin,takaa raajat hieman ulospäin.Voimakas luusto.Riittävät kulmaukset edessä,hyvät takakulmaukset.Liikkuu edestä ja takaa riittävän leveästi.Hyvä 

takaraajan potku.Hyvä askelpituus,mutta selkä voisi olla hieman kiinteämpi.Hyvä luonne. 

Riccarron Leonardo FIN19278/04 AVO ERI2 VASERT 

3 vuotia keskikokoinen hyvin rakentunut uros.Hyvä väritys.Hyvä luusto.Hyvä pää,silmät ja korvat.2 limittäistä alahammasta,mutta purenta on 

oikea.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Seisoo hyvin. Liikkuu edestä ja takaa riittävän leveästi ja hyvällä potkulla.Hyvä 

askelpituus.Hyvä luonne. 

Riccarron Mickey Mouse FIN25728/04 AVO ERI3 
2 vuotias hyvin rakentunut uros.Hyvä luusto.Seisoo edestä hyvin,takaa raajat hieman rungon alla.Hyvä pää,silmät,korvat ja purenta.Hyvä rinnan 

leveys ja syvyys.Hyvät kulmaukset.Seistessä hyvä selkä.Liikkuu edestä ja takaa riittävän leveästi ja hyvällä askelpituudella.Etuosa hiema löysä.Hyvä 

luonne. 

Valkeakoivun Comeback FIN36630/01 AVO ERI 

5 vuotias keskikokoinen hyvin rakentunut uros.Tumma pään väritys.Hyvät silmät,korvat ja purenta.Seisoo edestä ja takaa hieman raajat 

ulospäin.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Riittävät etu-ja takakulmaukset.Hyvät takaliikkeet ja hyvä takaraajan potku.Hieman periksi antavat 

välikämmenet.Hyvä luonne. 

Xantran Al-Akrapovic FIN34595/04 AVO ERI 

2-vuotias hyvin rakentunut keskikokoinen uros.Seisoo edestä vielä hyvin,takaa raajat ulospäin.Hyvä pää,silmät,korvat.Saksipurenta.Hyvä rinnan 

leveys ja syvyys.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Liikkuu hieman kinnerahtaasti,etutassut kääntyvät sisäänpäin ja välikämmenet eivät ole aivan 

kiinteät.Hyvä luonne. 

Zweierteam Hibiscus FIN15974/04 AVO ERI 



2,5 vuotias keskikokoa suurempi hyvin rakentunut uros.Hyvä väritys.Hyvä luusto.Hyvä pää,silmät ja korvat.Saksipurenta.Seisoo edestä hieman raajat 

ulospäin, takaa vielä hyvin.Hyvä rinnen leveys ja syvyys.Edessä riittävät kulmaukset, kintereet voisivat olla paremmin kulmautuneet.Etuliikkeet 

hieman löysät.Hyvä luonne. 

Riccarron Lancelot FIN19276/04 VAL EH 

2,5 vuotias hyvin rakentunut uros.Hyvä pää.Hyvät silmät, mutta oikeanpuoleinen silmäluomi sulkeutuu liikaa.Hyvä luusto.Seisoo edestä ja takaa vielä 

hyvin.Hyvä ylälinja.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvät etukulmaukset.Polvikulmaukset voisivat olla paremmat.Liikkuu takaa hyvällä potkulla ja 

riittävän leveästi, mutta liikkeessä korkea häntä.Hyvä luonne.Silmien takia saa erittäin hyvän. 

Zweierteam Cereus FIN16381/99 VAL ERI 

7,5 vuotias hyvin rakentunut keskikokoinen uros.Hyvä pää.Hyvät korvat,silmät ja purenta.Huulet voisivat olla tiiviimmät.Seisoo edesta ja takaa 

hyvin.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvä selkä.Hyvät etukulmaukset,kintereet voisivat olla paremmin kulmautuneet.Hyvät etu- ja takaliikkeet.Hyvä 

askelpituus ja potku.Hyvä luonne. 

Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI 
4 vuotias keskikokoinen hyvin rakentunut uros.Seisoo edestä hyvin,takaraajat hieman ulospäin.Hyvä pää.Hyvät korvat ja silmät.Saksipurenta.Hyvä 

rinnan leveys ja syvyys.Riittävät etukulmaukset,hyvät takakulmaukset.Seisoessa hyvä selkä.Liikkuu edestä ja takaa hieman tassuahtaasi.Hyvä 

askelpituus.Hyvä luonne. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI2 PU2 

2 vuotias keskikokoinen hyvin rakentunut uros.Hyvä väritys.Seisoo hyvinVoimakas luusto.Hyvä pää,silmät ja korvat.Purennassa kaksi hammasta 

tasapurennassa.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvä ylä-ja alalinja.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Liikkuu edestä ja takaa riittävän leveästi ja hyvällä 

potkulla.Laajat liikkeet.Hyvä luonne. 

Cei-Cei Ayrton FIN38984/01 VAL ERI 

4 vuotias keskikokoinen hyvin rakentunut uros.Seisoo edestä ja takaa hyvin.Karvapeite ei tänään paras mahdollinen.Hyvä pää,silmät,korvat ja 

purenta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Seisoessa hyvä selkä.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Liikkuu edestä ja takaa hieman ahtaasti, mutta hyvällä 

potkulla.Hyvä luonne. 

Maroussia Othello-Octave FIN25348/00 VAL ERI3 
6 vuotias hyvin rakentunut keskikokoinen uros.Hyvä luusto.Seisoo edestä ja takaa hyvin.Hyvä ylä- ja alalinja.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Kaunis 

pää.Hyvät silmät,korvat ja purenta.Hyvät etu- ja takakulmaukset.Liikkuu hieman kinnerahtaasti hyvällä potkulla.Liikkeet voisivat olla 

laajemmat.Erittäin hyvä luonne. 

Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI 

5 vuotias hyvät mittasuhteet omaava uros.Seisoo edestä vielä hyvin,takaraajat hieman ulospäin.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvä ylä- ja 

alalinja.Hyvä pää ja silmät.Hieman avoimena kannetut korvat.Purenta ok.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Seisoessa selkä ok.Liikkuu takaa hieman 

ahtaasti, hieman periksiantavat välikämmenet. 

Rajaköörin Dohvelisankari FIN31778/02 VAL ERI 

4 vuotias hyvin rakentunut uros.Hyvä väritys.Hyvä pää,silmät ja purenta.Huulissa hieman pigmenttipuutosta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Hyvät etu- 

ja takakulmaukset.Liikkuu takaa riittävän leveästi,edessä hieman löysät lavat.Hyvä askelpituus.Hyvä luonne. 

Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VAL ERI4 
5 vuotia hyvin rakentunut utos.Seisoo edestä hyvin,takaa hieman leveästi.Kaunis pää.Hyvät silmät,korvat ja purenta.Hyvä rinnan leveys ja 

syvyys.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Seisoessa hyvä ylä- ja alalinja.Liikkuu takaa riittävän leveästi ja hyvällä potkulla.Etuosa voisi olla 

kiinteämpi.Hyvä luonne. 

Riccarron Garfield FIN29995/01 VAL ERI1 PU1 VSP 
5 vuotias hyvät rungon mittasuhteet omaava uros.Kaunis ilmeikäs pää, hyvät silmät,korvat ja purenta.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Seisoo edestä ja 

takaa hyvin.Liikkuu riittävän leveästi edestä ja takaa ja hyvällä potkulla.Hyvä askelpituus.Hyvä luonne. 

Riccarron Hubba Bubba FIN40903/02 VAL ERI 

3 vuotias hyvin rakentunut voimakasluustoinen uros.Hieman lyhyt kaula.Raskas pää.Hyvät korvat ja purenta.Huulet voisivat sulkeutua 

paremmin.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Riittävät etukulmaukset,hyvät takakulmaukset.Liikkuu hieman kinnerahtaasti ja liikkeet voisivat olla 

laajemmat.Selkä voisi olla liikkeessä kiinteämpi.Tarvitsee hieman lisää temperamenttia. 

Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 VAL ERI 

2 vuotias hyvin rakentunut uros.Hyvä väritys.Seisoo edestä ja takaa hyvin.Hyvä luusto.Kaunis pää.Hyvät silmät ja korvat.Saksipurenta.Hyvä rinnan 

leveys ja syvyys.Hyvät etu-ja takakulmaukset.Liikkuu hyvin hyvällä askelpituudella ja potkulla ja riittävän laajasti. 

Riccarron Lucky Luke FIN19275/04 VAL ERI 

2 vuotias keskikokoa suurempi hyvinrakentunut voimakasluustoinen uros.Seisoo edestä ja takaa hyvin.Hyvä pää,silmät,korvat.Purenta on ok vaikka 

kaksi alahammasta on limittäin.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Runko voisi olla lyhyempi.Riittävät etukulmaukset,polvikulmaukset voisivat olla 

paremmat.Liikkeessä korkea häntä.Hieman pehmeät välikämmenet.Hyvä luonne. 

Stenhöjdens Calippo FIN44141/04 VAL ERI 
6 vuotias keskikokoa suurempi uros.Hyvä luusto.Seisoo hyvin.Hyvä pää,silmät,korvat.Saksipurenta.Pään värityksessä pigmenttiläiskiä.Hyvä rinnan 

leveys ja syvyys.Hyvä ylä-ja alalinja.Hieman tassuahtaat liikkeet.Liikkuu hyvällä askelpituudella ja takaaraajan potkulla.Hyvä luonne. 

Ferry v. Gabiar FIN13252/98 VET EH1 
9 vuotias ikäisekseen vielä hyvän rakenteen säilyttänyt uros.Hyvä pää.Keskiruskeat silmät.Hieman avoimena kannetut korvat.Purenta ok.Seisoo 

edestä hyvin, vasen takaraaja hieman ulospäin.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Ikäisekseen vielä hyvä selkä.Hyvät etu ja takakulmaukset.Hieman 

estyneet takaliikkeet ja hieman pehmeät kintereet.Hieman pehmeät välikämmenet.Rauhallinen luonne. 

Kennel Hexa-Han KAS4 (Shapphire,Shredder,Pasifix,Robbie Ruben) 
Kaikilla koirilla on samanlainen leveä pää ja hyvä pään väritys.Rinta voisi olla leveämpi.Samanlainen luusto.Seisovat edestä hieman raajat 

ulospäin,takaa hyvin.Edessä ja takaa normaalit kulmaukset.Liikkeet hieman ahtaita ja voisivat olla laajempia edestä.Hyvät luonteet. 

Kennel Maroussia KAS2 KP (Othello-Octave,Bonzo,Prada-Prinzessa,Zacher) 
Hyvät rakenteet ja vahva luusto.Seisovat kaikki ok edestä ja takaa.Hyvä rinnan syvyys.Hyvä ylälinja.Kaikilla samanlainen pää ja pään väritys.Kaikki 

liikkuvat hieman ahtaast,hyvä takaraajojen potku,edessä hieman löysät lavat.Hyvät luonteet. 

Riccarron KAS1 KP (Garfield,Gold Fever,Just Gold,La Fayette) 
Kaikilla koirilla on samantyyppiset päät ja hyvät ilmeet, tummat silmät, hyvin asettuneet korvat.Hyvä vahva luusto.Hyvät rinnan leveys ja 

syvyys.Seisovat edestä ja takaa oikein.Liikkuvat riittävän leveästi, tehokkaasti ja riittävällä askelpituudella.Kaikilla hyvät luonteet. 

Zweierteam KAS3 (Jakaranda,Ixora,Dicentra,Carlina) 
Kaikki koirat ovat keskikokoa pienempia.Keskivahva luusto.Hyvät päät,tummat silmät.Hyvä rinnan leveys ja syvyys.Seisovat edestä ja takaa 

hyvin.Hyvä selkälinja.Hieman ahtaat takaliikkeet,etuosat voisivat olla kiinteämmät.Hyvät luonteet. 

Oberland’s Allie JÄL1 KP (Occo Puco,Ofelia Oops,Hubba Bubba,Kroisos Pennonen) 
Kaikilla koirilla on samanlaiset ilmeet, tummat silmät ja hyvä pigmentti.Hyvin asettuneet korvat.Urokset ja nartut erottuvat hyvin toisistaan.Kaikilla 

on voimakkaat luustot.Seisovat edestä ja takaa ok.Kaikilla on hyvä rinnan leveys ja syvyys.Nartuilla on hyvä potku takaliikkeissa ja laajat etuliikkeet. 

Riccarron Frog Prince JÄL2 (koiria ei merkitty arvostelulomakkeeseen) 



Kaikilla on ilmeikkäät päät,hyvät pigmentit.Hyvä luustonvahvuus.Seisovat edestä hyvin,takaa ok.Hyvä rinnan syvyys.Hyvät etu- ja 

takakulmaukset.Liikkuvat riittävän leveästi,etuliikkeet voisivat olla laajemmat.Hyvät luonteet. 

 


