
HELSINKI 20060917  Satu Ylä-Mononen 
 

Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 JUN ERI2 

Erinomainen koko. Erinomainen, vahva uroksen pää. Hyvä purenta. Huulipigmentti 

voisi olla tummempi. Hyvä kaula. Lupaava runko ja eturinta. Riittävä luusto ja 

raajojen kulmaukset. Liikkeessä häntä kiertyy sivulle. Liikkuu hyvällä askelpituudella 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Kaunis, pitkä uroksen turkki. Hyvät värimerkit. 

Tan-väri voisi olla hieman tummempi. Hyvä luonne. 

Berndante El-Ciril 33269/05 JUN EH3 

Hyvä koko. Vahva uroksen pää. Hyvät silmät, hieman löysät silmäluomet ja huulet. 

Hyvä purenta. Vielä niukka eturinta. Lyhyt kaula. Hyvä luusto ja runko. Riittävästi 

kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella vielä löysästi 

edestä. Melko lyhyt oikeanlaatuinen turkki, hyvät värimerkit. Ystävällinen luonne. 

Fridkullas Triumph 26045/05 JUN ERI1 PU4 

Keskikokoinen. Erinomaiset mittasuhteet. Vahva, oikeanmallinen uroksen pää. 

Hieman pyöreät silmät. Hyvä purenta. Hieman lyhyt kaula. Erinomainen eturinta ja 

runko. Riittävä luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Lyhyt, mutta oikein kannettu 

häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella yhdensuuntaisesto edestä, erinomaisen 

leveästi takaa. Hieman lyhyt oikeanlaatuinen turkki. Erinomaiset värimerkit. 

Erinomainen avoin luonne. 

Piharinteen Taco 30473/05 JUN H 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Vahva, hyväilmeinen uroksen pää. Hyvä purenta. 

Hieman löysät huulet. Kaunis kaula ja ylälinja. vahva luusto. Vielä niukka eturinta. 

Hyvin kulmautuneet raajat. Kaunis, matala kinner. Liikkuu hyvällä askelpituudella, 

vielä hieman löysästi edestä. Valitettavasti liikkeessä häntä nousee liian voimakkaasti 

rullalle selän päälle mikä vaikuttaa palkintosijaan. Hyvä turkki ja värimerkit. 

Ystävällinen luonne. 

Berndante Eugen-Zack 33268/05 NUO EH1 

Erinomainen koko. Vahva pää. Hyvä purenta. Pyöreät silmät. Silmäluomet saisivat 

olla tiiviimmät. Löysät huulet. Kirsupigmentti ei vielä täydellinen. Riittävä luusto. 

Hyvä kaula. Vielä niukka eturinta. Niukasti kulmautuneet raajat. Ikäisekseen 

erinomainen runko. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä turkki ja väri. 

Ystävällinen luonne. 

Berndante Chocco 39235/03 AVO ERI2 PU3 

Erinomainen koko ja sukupuolileima. Vahva pää. Kauniit, tummat silmät. Hyvä 

purenta. Pienet hampaat. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta ja runko. Vahva luusto. 

Riittävästi kulmautuneet rajat. Kääntää seistessä varpaita ulospäin. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella, hieman leveästi edestä. Hyvä turkki ja väri. 

Bollbölen Fransiskus 42716/04 AVO EH 

Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Hieman pyöreät silmät ja 

taakse kiinnittyneet korvat. Riittävä kaula. Erinomainen eturinta. Hyvä runko. 

Erinoaminen vahva luusto. Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella, vielä löysästi edestä. Kaunis turkki ja väritys. Ystävällinen luonne. 

Funatic Vuitton 32298/04 AVO ERI1 PU2 SERT 

Keskikokoinen, aavistuksen matalaraajainen uros. Vahva uroksen pää. Kauniit silmät. 

Hyvät korvat. Toivoisin tiiviimmät huulet ja paremman huulipigmentin. Kaunis kaula. 

Hyvä selkä. Erinomainen runko. Hyvä eturinta. Voimakkaasti kulmautuneet raajat. 

Erinomainen matala kinner. Liikkuu erinomaisella askelpituudella yhdensuuntaisesti 

edestä ja takaa. Erinomainne häntä. Kaunis turkki. Hieman vaalea tan-väri. 

Ystävällinen luonne. 



Ridon Hennet Ambassador EST02567/04 AVO ERI3 

Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta. Kauniit tummat silmät. Kuono-osa 

voisi olla aavistuksen voimakkaampi. Erinomaiset tiiviit huulet. Hyvä kaula. Riittävä 

eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Erinomaisen tehokkaat liikkeet. 

Kauniit värimerkit. Valitettavasti ei parhaassa turkissa. 

Valkeakoivun Comeback 36630/01 AVO EH4 

Keskikokoinen, vankka, vahvapäinen uros. Kaunisilmeinen pää. Kauniit silmät. 

Erinomainen huulipigmentti. Hyvä purenta. Vahva luusto. Riittävä eturinta. 

Erinomainen runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella. Selkä pyörii voimakkaasti liikkuessa. Edestä liikkuu löysästi ja 

leveäasti. Erinomainen uroksen turkki. Tummat värimerkit. Ystävällinen luonne. 

Maroussia Sidney 33925/01 VAL ERI1 PU1 VSP 

Kaunis vahva valiouros. Vahva, kaunisilmeinen uroksen pää. Taakse kiinnittyneet 

korvat. Riittävä kaula. Hyvä eturinta. Erinomainen, vahva runko. Hyvin kulmautuneet 

raajat. Erinomainen häntä. Kauttaaltaan yhdensuuntaiset, erinomaiset liikkeet. Kaunis 

turkki ja väri. 

Astana 48537/05 JUN H 

Erinomainen koko. Kaunis, nuoren nartun pää. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä kaula. 

Hyvä luusto. Lupaava, vahva runko. Niukasti kulmautuneet eturaajat, voimakkaasti 

takaa. Hyvä häntä. Liikkuu tänään kovin lyhyellä askeleella ja köyristää liikkeessä 

voimakkaasti selkää. Voimakkaasti laskeva lyhyt lantio. Tänään lyhyt, mutta 

oikealaatuinen turkki. Hyvät värimerkit. Ystävällinen luonne. 

Berminas Bebbiliina 52755/05 JUN EH3 

Vankkarakenteinen juniorinarttu, joka esitetään hieman tuhdissa kunnossa. Vahva 

pää. Hieman pyöreät silmät. Hyvä luusto. Erinomainen eturinta. Leveä runko. 

Riittävästi kulmautuneet rajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman sidotusti 

edestä. Liikkeessä häntä nousee turhan korkealle. Erinomainen turkki. Hyvät 

värimerkit. Ystävällinen luonne. 

Bianco-Neri Afterglow 47612/05 JUN EH4 

Pienikokoinen, hyvin rakentunut narttu. Oikeailmeinen, mutta vielä hieman kevyt pää. 

Hyvä purenta ja silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. vahva luusto. Lupaava eturinta. Hyvä 

runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Kaunis, matala kinner. Ikäisekseen erinomaiset 

liikkeet. Kantaa liikkeessä häntäänsä turhan pystyssä. Hyvä turkki. Nokiset 

värimerkit. Ystävällinen luonne. 

Bianco-Neri Anniegetyourgun 47614/05 JUN ERI2 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvät silmät ja purenta. Suuret korvat. Kuono-osa 

saa vielä vankistua. Erinomainen kaula ja ylälinja. hyvä eturinta. Tuhti runko. 

Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, vielä hieman 

löysästi edestä. hYvä häntä. Ystävällinen luonne. 

Fridkullas Ultra Bra 10069/06 JUN ERI1 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Lupaava juniorinarttu, jolla oikeanmallinen pää. Hieman 

vaaleat silmät. Hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. riittävä luusto. Hyvä runko ja 

lupaava eturinta. Hyvä häntä. Kaunis, pitkä turkki. Tan-värin tulisi olla tummempi. 

Ystävällinen luonne. Ikäisekseen hyvät liikkeet. 

Valkeakoivun Delightful 28035/05 JUN H 

Hyvä koko. Vahva juniorinarttu, jolla vahva pää. Hyvä purenta. Pyöreät silmät. 

Kaunis kaula ja ylälinja. erinomainen eturinta ja runko. Vahva luusto. Hyvin 

kulmautuneet raajat. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta liikkeessä valitettavasti 

häntä nousee liian korkealle ja kiertyy selän päälle lähes rullalle. Liikkuu tällä 

hetkellä vielä turhan löysästi edestä. Lyhyessä turkissa. Kauniit värimerkit. 



Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 NUO ERI3 

Hyvät mittasuhteet. Vahva, oikeanmallinen nartun pää. Hyvä purenta. Turhan pyöreät 

silmät. Hyvä kaula. Vahva luusto. Hyvä eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. 

Hyvä matala kinner. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä vielä löysästi. Kaunis 

turkki ja väri. Ystävällinen luonne. 

Bernarossa Amethyst 20954/05 NUO EVA 

Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen pää. Vaaleat silmät. Hyvä 

purenta. Riittävä kaula. Hyvä eturinta. Tuhdissa kunnossa oleva runko. Keskivahva 

luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Kaunis turkki, vaalea tan-väri. 

Pään väritys voisi olla puhtaampi. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta 

valitettavasti ontuu toista eturaajaa. Ystävällinen luonne. 

Bernissimo Antonietta 15355/05 NUO ERI1 

Erinomainen koko ja vahvuus. Vankka pää. Hyvä ilme. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja 

ylälinja. vahva luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä runko. Liikkuu erinomaisella 

askelpituudella, hieman ahtaasti takaa. Liikkeessä häntä nousee selkälinjan 

yläpuolelle. Kauniit värimerkit. Oikeanlaatuinen, hieman lyhyt turkki. Ystävällinen 

luonne. 

Brookbend Betha 14589/05 NUO EH4 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä purenta. Riittävä kaula. 

Hyvä runko. Riittävä luusto. Riittävästi kulmautuneet eturaajat, niukasti takaa. Hyvä 

häntä ja askelpituus. Liikkuu tällä hetkellä takaa hieman ahtaasti ja edestä löysästi. 

Oikealaatuinen turkki. Kauniit värimerkiy. Ystävällinen luonne. 

Brookbend Brynja 14588/05 NUO H 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Oikeailmeinen nartun pää. Hyvä purenta. Vaaleat 

silmät. Riittävä kaula ja luusto. Vahva runko. Niukka eturinta. Riittävästi 

kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, ahtaasti takaa ja 

löysästi edestä. Kaunis turkki ja väritys. Käyttäytyy tänään hieman ujosti. 

Zweierteam Jakaranda 30261/05 NUO ERI2 

Pienikokoinen, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Vahva, oikeailmeinen nartun pää. 

Hieman suuret korvat. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Vahva luusto. Erinomaisesti 

kulmautuneet raajat. Erinomainen runko. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella, hieman löysästi edestä. Erinomainen turkki ja väri. Ystävällinen 

luonne. 

Beakey van’t Pachthof 48100/03 AVO EH 

Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen nartun pää. Hieman pyöreät ja 

vaaleat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Niukka eturinta. Vahva 

runko. Riittävät kulmaukset. Seisoo mielellään varpaita ulospäin kääntäen. Hyvä 

häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella, kovin ahtaasti takaa. Oikeanlaatuinen turkki. 

Hyvät värimerkit. Esitetään tänään tuhdissa kunnossa. Ystävällinen luonne. 

Bergerette 43003/04 AVO EH 

Tuhdissa kunnossa esitetty narttu, jolla hyvät mittasuhtet ja koko. Oikeanmallinen 

pää. Kuono-osa saa vielä täyttyä silmien alta. Hyvä eturinta. Riittävä luusto. Hyvin 

kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkeet kauttaaltaan löysät. Kaunis turkki ja 

väritys. Ystävällinen luonne. 

Berndante Dibienne 31862/04 AVO EH 

Tuhdissa kunnossa esitetty, erinomaista tyyppiä oleva narttu. Oikeanmallinen pää. 

Hyvät silmät. Hieman löysät huulet. Niukka kaula. Hyvä luusto. Hyvä eturinta. Liian 

tuhdissa kunnossa esitetty runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Kaunsi 

turkki. Liikkuu kauttaaltaan löysästi. Ystävällinen luonne. 

Bollbölen Exquisite 18739/04 AVO H 



Hyvä koko ja mittasuhteet. Tiukka purenta. Vielä kauttaltaan kapea pää. Otsapenger 

saisi olla voimakkaampi. Riittävä kaula. Vahva runko. Puutteellinen eturinta. 

Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Hyvä häntä. Liikkuu tällä hetkellä 

valitettavasti kovin löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Kaunis turkki. Vaalea tan-väri. 

Ystävällinen luonne. 

Fridkullas Regina 12652/03 AVO ERI 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva pää. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. vahva 

luusto. Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella 

askelpituudella, löysästi edestä. Hyvä turkki ja väri. Ystävällinen luonne. 

Funatic Versace 32300/04 AVO ERI1 PN1 SERT FIN MVA ROP 

Erinomainen koko ja mittasuhteiltaan kaunis, tasapainoisesti rakentunut narttu. 

Kaunsi pää ja silmät. Hyvä purenta. Erinomainen huulipigmentti. Pään väritys voisi 

olla selvempi. Erinomainen luusto. Erinomaisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen 

matala kinner. Loistavat liikkeet. Ensiluokkainen turkki. Ystävällinen luonne. 

Goldbear’s Primrose 40653/04 AVO ERI2 PN4 

Vankkarunkoinen, erinomainen narttu. Vahva pää. Kuono-osa voisi olla hieman 

voimakkaampi silmien alta. Hyvä purenta ja silmät. Erinomainen vahva luusto. Hyvä 

eturinta. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Liikkeessä selkä saisi olla kiinteämpi. 

Oikealaatuinen, ei parhaimmillaan oleva turkki. Hyvät värimerkit. Ystävällinen 

luonne. 

Maroussia Aida 19384/04 AVO ERI4 

Hyvä koko ja mittasuhtet. Hyvä purenta. Vahva pää. Silmät saisivat olla pienemmät. 

Vahva luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Erinomainen eturinta ja runko. 

Yhdensuuntaiset liikkeet. Voisi liikkua hieman pidemmällä askelpituudella. Hyvä 

häntä. Hyvä turkki ja värimerkit. Ystävällinen luonne. 

Momandan Peggy Sue 23375/02 AVO ERI3 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Hyvä kallo. Hieman kapea kuono-

osa. Pyöreät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. riittävä luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. 

Hyvä eturinta. Erinomainen runko. Hyvä häntä. Kauttaaltaan yhdensuuntaiset liikkeet. 

Kaunis turkki ja väritys. Ystävällinen luonne. 

Amoroosa 19108/01 VAL ERI1 PN3 

Hyvä koko ja mittasuhtet. Vahva oikeanmallinen nartun pää. Vahva luusto ja runko. 

Niukka eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella hieman löysästi edestä. Hyvä turkki ja väri. Ystävällinen luonne. 

Maroussia Tara 12572/02 VAL ERI2 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta ja kallo-osa. Kevyt kuono. Pyöreät silmät. 

Kaunis kaula ja ylälinja. hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. 

Tuhti runko. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, löysästi edestä. Liikkeessä häntä 

nousee selkälinjan yläpuolelle. Pitkä, hyvin hoidettu turkki. Ystävällinen luonne. 

Janipan Dala 13869/97 VET ERI1 PN2 ROP-VET 

9,5 v. ikäisekseen erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Vahva kaunisilmeinen 

nartun pää. Hyvä purenta. Vielä erinomaisessa kunnossa olevat hampaat. Hyvä luusto. 

Riittävät kulmaukset. Ikäisekseen erinomainen turkki ja loistavat liikkeet. 

Erinomaisen hyvässä kunnossa. 

 


