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Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 JUN EH1 

Sopusuhtainen, lupaava juniori, jolla hyvät mittasuhteet ikäisekseen (1v), hyvä pää, 
hyvä leveä purenta, hyvä luusto, hyvät etukulmat ja etuliikkeet, nätit käpälät, hieman 
lyhyt jyrkkä lantio ja häntä kiertyy ylös. Kihartuva turkki ja tahtoo seistä takaraajat 
suorana ja on silloin takakorkea. 
Bernarossa Bono 42111/05 JUN T 

Hyvin lyhytrunkoinen, tyydyttävää tyyppiä oleva, hentoluustoinen. Kapea pää, hyvin 
kapea purenta, joka on vähän vino, hyvät etukulmat, lyhyt jyrkkä lantio ja häntä 
nousee pystyyn, kihartava turkki. 
Janipan Bemari 39266/04 AVO ERI1 PU1 SERT VSP 

Tasapainoinen erinomaista tyyppiä oleva uros, joka liikkuu kaikin puolin hyvin. Hyvä 
pää, ilme, korvat ja purenta. Kallo vähän taaksepäin luisu, normaalit kulmaukset ja 
liikkuu kaikin puolin hyvin. 
Wunderbär Baron 45472/03 AVO EH2 

Vähän lihasköyhä uros, jolla narttumainen kapea pää, kapea purenta, etuasentoiset 
lavat ja vähän jäykät etuliikkeet, seisoo ulkokierteisin käpälin, takakulmaukset 
riittävät, liikkuu ahtaasti takaa ja selkä painuu liikkeessä, juuri pesty. 
Bernarossa Baronessa 42112/05 JUN EH2 

Pentumainen hiven pelokas narttu, pitkä kuono-osa ja korkea kapea kallo. Raajojen 
kulmaukset tulee olla voimakkaammat ja runko turhan lyhyt. Seisoo ja liikkuu 
takaraajat pihdissä, edestä paremmin. 
Momandan Suhmura Sandra 41547/05 JUN EVA 

Sopusuhtainen, vankka narttu, kallo vielä kapea, muuten hyvä pää, riittävän tummat 
silmät, hyvä purenta, hyvä ylälinja, mutta turkki kihartaa, hyvä luusto, seisoo suorin 
takakulmin, vähän jyrkkä lantio ja häntä nousee liikkeessä, mutta ei liian korkealle. 
Ulkokirteiset etukäpälät, ontuu edestä, joten liikkeitä ei voida arvostella. 
Riccarron Octobussy 52420/05 JUN EH1 

Sopusuhtainen, pentumainen 9kk narttu, jolla on ikäisekseen hyvä pää, hyvä ylälinja, 
riittävä luusto, ulkokirteiset etukäpälät, liikkuu hyvin, todella kihara turkki. 
Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 NUO EH2 

Minimittainen, hyvät mittasuhteet, mutta vaikuttaa vähän matalaraajaiselta. Hyvä pää 
ja ilme, hyvin kapea purenta. Normaalit kulamukset ja liikkuu hyvin. 
Bernarossa Aprilia 20955/05 NUO ERI1 PN2 SERT 
Sopusuhtainen, hyvin liikkuva narttu. Pää hiven pitkä ja kapea. Hyvä runko, ylälinja. 
hyvin kulmautunut ja liikkuu kaikin puolin hyvin. Kantaa häntänsä hyvin. 
Maroussia Aida 19384/04 AVO EH2 

Erittäin hyvätyyppinen narttu, korkea kallo ja vähän eteenpäin laskeva kuonon selkä, 
silmät lähellä toisiaan, kapea purenta. Hyvä etuosa, takakulmat riittävät, vähän 
töpöttävät takaliikkeet. Pälyilevä. 
Bernario Viviane 45733/03 AVO EH1 

Sopusuhtainen narttu, jolla erinomainen ilmeikäs pää. Hyvä runko ja luusto ja liikkuu 
sivusta katsoen erittäin hyvin. Seisoo takaraajat pihdissä ja liikkuu samoin takaa. 
Sivuliikkeet erinomaiset. 
Bernario Roberta 36637/01 VAL ERI1 PN1 ROP 

Sopusuhtainen vähän pullukka 5v narttu, joka liikkuu sivulta erittäin hyvin. Hyvä 
ilmeikäs pää ja hyvin kiinnittyneet korvat. Normaalit kulmaukset, tahtoo seistä 
takaraajat pihdissä, mutta liikkuu hyvin. 
 


