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Dacosen Boogieman 34114/06 JUN H
11-kuinen, mittasuhteiltaan hyvä uros. Päässä hyvät mittasuhteet. Pään tulee vielä voimistua.
Hyväasentoiset korvat, hyvin kauniit tummat silmät. Ikäisekseen riittävä rintakehätilavuus. Hieman
niukat etu-ja takakulmaukset. Sopiva raajaluusto. Riittävä askelpituus, peitsaa mielellään. Liikkeessä
köyristää lanneosaa. Luisu lantio häiritsee ylälinjaa. Hyvin kauniit värimerkit. Lupaava vielä hieman
kiharainen karva. ? jäykkä hännänpää. Mukava bernin luonne.
Janipan Hercules 52978/05 JUN H
1,5 vuotias, keskikokoinen, mittasuhteiltaan hyvä uros. Mittasuhteiltaan hyvä urosmainen pää,
hyväasentoiset korvat, näkyvät vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Hieman löysät huulet. Erinomainen
ylälinja, niukat etu-ja takakulmaukset. Vahva raajaluusto. Rintakehän tulee voimistua kauttaaltaan.
Hyvä askelpituus. Etuliikkeissä löysyyttä. Häntä nousee liikkuessa. Karva ei parhaassa kunnossa.
Kauniit värimerkit. Eloisa, hieman kuriton luonne.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 JUN EH1
Keskikokoa pienempi, tyypiltään ja voimakkuudeltaan erinomainen junioriuros. Erinomainen lupaava
uroksen pää, jossa oikea, miellyttävä bernin ilme. Ikäisekseen tilava rintakehä, erinomainen ala-ja
ylälinja. riittävät etu- ja erinomaiset takakulmaukset. Voimakas raajaluusto. Riittävä askelpituus.
Peitsaa mielellään. Hieman luisu lantio ja häntä nousee hieman liikkeessä. Varsin lupaava junioriuros.
Erinomainen karva ja väri.
Riccarron Pink Panther 25406/06 JUN EH2
13-kuinen, mittasuhteiltaan hyvä junioriuros. Kaunis pään profiili, pää saa vielä leventyä,
hyväasentoiset korvat, silmät voisivat olla tummemmat, hieman pigmenttirikkoa huulissa. Lyhyehkö
kaula. Seistessä hyvä ylälinja. rintakehän ja eturinnan tulee voimistua. Niukat etu- ja hyvät
takakulmaukset. Sopiva raajaluusto. Lupaava karva, kaunis väri. Erinomainen askelpituus.
Etuliikkeissä löysyyttä. Hieman lyhyt lantio ja häntä nousee liikkeessä. Miellyttävä luonne.
Riccarron Pluto 25405/06 JUN EH3
Keskikokoa pienempi, keskivahva uros, jonka pään tulee leventyä, erityisesti kuono-osaltaan.
Hyväasentoiset korvat. Silmien tulisi olla tummemmat. Lyhyt kaula, lupaava rintakehän tilavuus.
Niukat etu- hyvät takakulmaukset. Riittävä raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelmitalla vaivattomasti.
Hieman kapeat takaliikkeet. Lyhyt lantio ja hieman pitkä lanneosa. Häntä nousee liikkeessä. Hieman
kihartuva karva, kauniit värimerkit. Miellyttävä luonne.
Fridkullas Ural 10068/06 NUO H
Pienikokoinen, vielä kovin kevyt nuori uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet,
mutta pään tulee leventyä kauttaaltaan hieman. Alaskiinnittyneet suurehkot korvat, hyvin kauniit
silmät. Hyvä ylälinja, lyhyt kaula. Niukat etu- hyvät takakulmaukset. Rintakehän tulee voimistua
kauttaaltaan. Riittävä raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Karva ei parhaassa kunnossa tänään.
Kauniit värimerkit. Eloisa, ystävällinen luonne.
Riccarron Occo Puco 52417/05 NUO ERI1 PU3 SERT
Keskikokoa pienempi, keskivahva uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Urosmainen, mittasuhteiltaan
ja voimakkuudeltaan erinomainen, liioittelematon pää. Hyväasentoiset korvat, hyvin kauniit tummat
silmät. Riittävä rintakehän voimakkuus. Hyvä ylälinja, ? riittävät kulmaukset, hyvä raajaluusto. Hyvä
askelpituus. Hyvä karva ja väri. Etuliikkeissä vielä löysyyttä. Miellyttävä ystävällinen luonne.
Tempting Amber’s Actual Prince 52081/05 NUO EH2
Keskikokoinen, mittasuhteiltaan hyvä uros. Urosmainen pää, jossa kauniit pehmeät linjat ja oikea
bernin ilme. Hyväasentoiset korvat, kauniit tummat silmät. Riittävä rintakehän syvyys, leveyttä ja
eturintaa saa tulla lisää. Niukat etu-, hyvät takakulmaukset, sopiva raajaluuston voimakkuus.
Erinomainen askelpituus liikkeessä. Etuliikkeet vielä kovin holtittomat. Erinomainen häntä. Kaunis
karva ja väri. Miellyttävä luonne.
Tempting Amber’s Alpha Deluxe 52079/05 NUO EH3
Keskikokoinen, hieman pitkärunkoinen uros, jolla lupaava urosmainen voimakas pää. Hyvät korvat,
keskiruskeat silmät, kirsu voisi olla mustempi, huulissa pigmenttirikkoa. Rintakehän tulee vielä
voimistua. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä luuston voimakkuus. Tasapainoiset riittävät kulmaukset.
Erinomainen askelpituus. Lupaava liikunta. Hyvä karva ja kaunis väri. Miellyttävä luonne.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI2 PU2
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen valiouros. Kaunisilmeinen pää, jossa kuono voisi olla
voimakkaampi. Keskikokoa pienempi. Kaunis ylälinja. riittävä rintakehän voimakkuus. Sopiva
raajaluusto. Tasapaoiset kulmaukset. Kaunis häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella vaivattomasti.
Kaunis karva ja väri. Miellyttävä luonne.

Black Indira’s Ladykiller 40583/01 AVO H
Voimakk. oikea, hieman pitkärunkoinen uros, jolla voimakas, hyvin urosmainen pää. Vahva kuono,
hyväasentoiset korvat, kauniit silmät. Voimakas kaula. Hyvä rintakehän syvyys. Eturinta voisi olla
näyttävämpi. Hieman pitkä lanneosa. Lyhyt jyrkkä lantio häiritsee etenkin liikkeessä. Riittävä
raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Kihartuva(voimakk.) karva ei parhaassa kunnossa tänään. Hyvät
värimerkit. Sopiva askelpituus. Palkintosija johtuen lantiosta.
Huuko 37276/01 AVO ERI1 PU4 VASERT
Mittasuhteiltaan ja voimakkuudeltaan erinomainen keskikokoinen uros. Urosmainen kaunisilmeinen
pää, jossa oikeat mittasuhteet ja pehmeät piirteet. Kaunis ylälinja. tasapainoiset kulmaukset. Riittävä
raajaluusto. Hyvä rintakehä, leveä ja riittävä eturinta. Hyvä askelpituus. Häntä nousee liikkeessä turhan
ylös. Karva ei parhaassa mahdollisessa kunnossa. Kaunis väri. Miellyttävä luonne.
Lapinlauhan Henkka 41522/03 AVO EH2
Pienikokoinen, hieman matalaraajaisen vaikutelman antava, keskivoimakas uros. Hyvin urosmainen
pää, jossa oikeat mittasuhteet. Hyvät korvat, silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä rintakehän
voimakkuus. Hieman pitkä lanneosa. Juuri riittävät etu- ja takakulmaukset. Sopiva raajaluusto. Hyvä
askelpituus. Löysyyttä etuliikkeissä. Hyvä karva ja väri. Hyvin vilkas ystävällinen luonne.
Merry Mistel’s Renzo 44821/04 AVO EH4
Pienikokoinen, keskivahva mittasuhteiltaan hyvä uros. Voimakas, piirteiltään pehmeä urosmainen pää,
jossa hyvät korvat ja kauniit silmät. Lyhyt kaula. Eturinnan tulisi olla voimakkaampi. Niukat etu- ja
riittävät takakulmaukset. Köyristää hieman lanneosaa liikkeessä. Hyvä häntä. Karva ei ihan parhaassa
kunnossa. Laadultaan hyvä karva. Hyvät värimerkit. Iloinen, ystävällinen luonne. Hyvä askelpituus.
Momandan Rantanplan 30897/03 AVO EH3
Keskikokoa pienempi, hieman pitkärunkoinen uros. Kaunispiirteinen, voimakas hyvä urosmainen pää.
Keskiruskeat silmät. Lyhyehkö kaula. Eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Pitkä lanneosa. Niukat etuerinomaiset takakulmaukset. Riittävä raajaluusto. Kaunis häntä. Erinomainen askelpituus.
Yhdensuuntaiset, vaivattomat liikkeet. Hyvä karva ja kaunis väri. Miellyttävä luonne.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS2
Mittasuhteiltaan ja voimakkuudeltaan erinomainen, keskikokoa pienempi valiouros, jolla
kaunispiirteinen ja voimakkuudeltaan sopiva urosmainen pää, jossa kauniit yksityiskohdat ja
miellyttävä ilme. Kauniit rungon ääriviivat. Sopiva luustonvoimakkuus. Tasapainoiset kulmaukset.
Erinomainen häntä. Erinomainen karva ja väri. Ystävällinen, iloinen luonne. Mallikelpoinen liikunta.
Erinomainen askelpituus.
Alpigiano Celesta Chiara 37860/06 JUN EH1
9-kuinen, mittasuhteiltaan erinomainen, keskikokoinen, keskivahva narttu. Hyvin narttumainen pää,
jossa otsapenger tulisi olla merkitympi. Hyväasentoiset korvat. Silmien tulisi olla tummemmat.
Huulissa pigmenttirikkoa. Erittäin lupaava runko. Eturinnan tulee luonnollisesti vielä täyttyä.
Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva raajaluusto. Kaunis häntä. Pitkäaskelinen, lupaava liikunta. Lupaava
kaunis karva ja väri. Miellyttävä luonne. Rungoltaan erittäin lupaava.
Maroussia Fedine 13082/06 JUN H
Vielä hyvin kevyt juniorinarttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet, mutta pää
vielä kauttaaltaan kevyt. Turhan vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Riittävät tasapainoiset kulmaukset.
Raajaluusto voisi olla voimakkaampi. Rintakehän tulee kehittyä kauttaaltaan. Kevyt liikunta, hyvä
askelpituus. Karva ei parhaassa mahdollisessa kunnossa. Hyvä väritys. Miellyttävä luonne.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 JUN EH2
Keskikokoinen, mittasuhteiltaan erinomainen juniorinarttu, jolla vielä kauttaaltaan kapea pää. Hyvä
pään sivuprofiili. Hyvä ylälinja. lupaava rungon tilavuus. Hyvä raajaluusto. Niukat etu- hyvät
takakulmaukset. Kaunis häntä. Lupaava liikunta. Selkä elää liikkeessä voimakkaasti. ? luonne.
Hampaiden näytössä kurittomuutta. Tässä vaiheessa lupaava runko. Kiharuutta karvassa. Kauniit
värimerkit.
Janipan Giselle 42589/05 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Hyvin narttumainen pää, jossa kuono-osan tulisi olla
voimakkaampi. Hyvät korvat. Kauniit silmät. Kaunis ylä-ja alalinja. Ikäisekseen sopiva rintakehän
voimakkuus ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävä raajaluuston voimakkuus. Kaunis häntä.
Erinomainen karva ja väri. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Yhdensuuntaiset etu-ja takaliikkeet.
Hyvä luonne.
Janipan Hera 52979/05 NUO EH
Kookas, ? karvassa esitetty narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa ? ilme.
Hyvät korvat, kauniit silmät. Rintakehä saa vielä voimistua ?. Riitt. tasap. kulm. hyvä raajaluusto. Hyvä
askelpituus. Kaunis väri. Karva lähtenyt. Miellyttävä luonne.

Lumumba Abla 46789/05 NUO EH4
Keskikokoa pienempi, mittasuhteiltaan erinomainen keskivahva narttu. Kaunisilmeinen, hyvin
narttumainen pää, joka voisi olla leveämpi. Hyvät korvat, silmät voisivat olla tummemmat. Kauniit
rungon ääriviivat. Rintakehän tulee vielä leventyä ja eturinnan kehittyä. Riittävät etu- ja hyvät
takakulmaukset. Riittävä raajaluusto. Lupaava liikunta. Kaunis karva ja väri.
Lumumba Amelie 46790/05 NUO ERI2
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, joka esitetään tänään karvattomassa kunnossa.
Hyvin narttumainen pää, jossa oikeat mittasuhteet. Kookkaat hyväasentoiset korvat, kauniit silmät.
Lyhyehkö kaula. Riittävä rintakehän voimakkuus. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset, riittävät
kulmauksetsopiva raajaluusto. Hyvä liikunta. Kaunis väri. Hyvä luonne.
Lumumba Angel 46788/05 NUO ERI3
Keskikokoa pienempi, keskivahva narttu, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvin narttumainen
mittasuhteiltaan erinomainen pää. Hyvät korvat, hyvin kauniit silmät ja ilme. Pigmenttirikkoa huulissa.
Riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset. Kokoon nähden sopiva raajaluusto. Eturinnan tulisi olla
täyteläisempi. Tasapainoinen liikunta ja hyvä askelpituus, kääntää takakäpäliä sisäänpäin. Niukassa
karvassa(karvanlähtö). Kauniit värimerkit. Hyvä luonne.
Tempting Amber’s Alpine Princess 52082/05 NUO EH
1,5-vuotias, kookas, mittasuhteiltaan hyvä narttu. Hyvin narttumainen ilmeikäs pää, joka saa vielä
leventyä. Hyvät korvat ja kauniit silmät. Hyvä rintakehän syvyys. Leveyttä ja eturintaa saa tulla lisää. ?
luisu lantio, köyristää lanneosaa liikkeessä. Riittävät kulmaukset ja raajaluusto. Hyvä askelpituus.
Hieman kapeat takaliikkeet. Miellyttävä luonne.
Alpweiden Just Beautiful 31887/01 AVO EH
Kookas, voimakkuudeltaan erinomainen narttu. Mittasuhteiltaan hyvä nartun pää, jossa kuono-osa voisi
olla voimakkaampi. Hyvät korvat, hieman pyöreät keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Hyvä rintakehän
syvyys. Eturinta voisi olla näyttävämpi. Riittävät etu- ja takakulmaukset. Lyhyt luisu lantio häiritsee
ylälinjaa erityisesti liikkeessä. Hyvä askelpituus. Tasapainoinen luonne. Riittävä karva, hyvä väri.
Bernissimo Antonietta 15355/05 AVO ERI
Keskikokoinen, voimakkuudeltaan sopiva narttu, jolla kauniit rungon ääriviivat. Hyvin narttumainen
pää, joka voisi olla paremmin täyttynyt silmien alta. Hyvä rintakehän syvyys, riittävä eturinta. Hieman
pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva raajaluusto. Hyvä askelpituus. Liikkuu takaa hieman
pihtiasentoisesti. Erinomainen karva ja väri. Rauhallinen luonne.
Goldbear’s Papaya 40652/04 AVO ERI1 PN2 VASERT
Hyvin voimakas, mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Voimakas nartun pää, jossa hyvä ilme. Hieman
alaskiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät. Erinomainen rintakehän tilavuus. Tasapainoiset
kulmaukset, vahvat raajat. Erinomainen askelpituus. Etuliikkeissä löysyyttä. Muhkea karva. Kaunis
väritys. Miellyttävä luonne.
Janipan Bea 39261/04 AVO ERI3
Keskikokoinen, voimakkuudeltaan oikea narttu, jolla hyvin kaunis nartun pää, jossa oikeat
yksityiskohdat. Kaunis, voimakas kaula. Erinomainen ylälinja. hyvä rintakehä. Hieman pitkä lanneosa.
Tasapainoiset kulmaukset, sopiva raajaluusto. Erinomainen häntä. Hyvä askelpituus. Hieman
pehmeyttä selässä. Hyvä karva, kaunis väritys. Miellyttävä luonne.
Lapinlauhan Justiina 10057/05 AVO EH
Keskikokoinen, keskivahva narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Narttumainen pää, joka voisi olla
kuono-osaltaan leveämpi. Erinomainen ylälinja. sopiva rintakehän tilavuus. Eturinta voisi olla
näyttävämpi. Tasapainoiset riittävät kulmaukset, riittävä raajaluusto. Riittävä askelpituus. Hyvä karva.
Hieman nokisuutta eturaajoissa, muutoin kaunis väritys. Miellyttävä luonne.
Ragdolls Ambrosia 47435/04 AVO ERI4
Keskikokoinen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvin kaunis nartun pää, jossa kuono voisi olla
aavistuksen voimakkaampi. Hyvät korvat, kauniit silmät. Kaunis ylälinja. hyvä rintakehän syvyys.
Eturinta voisi olla näyttävämpi. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävä raajaluuston voimakkuus. Karva ei
ole parhaassa mahdollisessa kunnossa. Hieman nokisuutta etukäpälissä, muutoin kaunis väritys.
Liikkuu erinomaisella askelpituudella ja ponnekkaasti. Miellyttävä luonne.
Ragdolls Aquamarine 47432/04 AVO EH
Keskikokoinen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Narttumainen, mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvät
korvat, silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä rintakehän syvyys, leveyttä ja eturintaa saisi olla
enemmän. Riittävä raajaluusto. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Kaunis häntä. Hyvänlaatuinen
tänään turhan niukka karva. Kaunis väri. Päässä valkoinen menee suupielen yli. Miellyttävä luonne.
Ragdolls Attractive 47437/04 AVO ERI2 PN4
Keskikokoa pienempi, tyypiltään ja voimakkuudeltaan erinomainen narttu. Mittasuhteiltaan
erinomainen nartun pää, jossa selvä otsapenger. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyväasentoiset

korvat. Pigmentti voisi olla voimakkaampi huulissa. Lyhyehkö kaula. Sopiva rintakehän voimakkuus.
Vahva raajaluusto. Riittävät, tasapainoiset kulamukset. Erinomainen karva. Päässä paljon valkoista,
niskassa pieni valkoinen alue, muutoin hyvä väri. Miellyttävä luonne. Liikkuu hyvällä askelpituudella
ja yhdensuuntaisesti.
Xantran Ava-Ambrella 34597/04 AVO EH
Voimakkuudeltaan oikea, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla voimakaspiirteinen nartun pää. Otsa voisi
kaareutua enemmän. Hyväasentoiset korvat, keskiruskeat silmät. Hyvä rintakehän syvyys, eturinnan
tulisi olla näyttävämpi. Hieman pitkä lanneosa. Riittävä raajaluusto, riittävät kulmaukset. Erinomainen
askelpituus, etuliikkeissä löysyyttä ja takaliikkeissä kapeutta. Esitetään hieman niukassa
karvapeitteessä. Kaunis väri. Hyvä luonne.
Bernario Roberta 36637/01 VAL ERI1 PN3
Mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen valionarttu, jolla sopiva rungon tilavuus. Kaunispiirteinen,
hyvin narttumainen pää. Hyväasentoiset korvat, kauniit tummat silmät. Eturinta voisi olla näyttävämpi.
Sopiva raajaluusto ja riittävät kulmaukset. Erinomainen askelpituus. Hieman pihtiasentoiset takaraajat.
Kaunis karva ja väri. Miellyttävä luonne.
Rajaköörin Aitonainen 34823/98 VET ERI1 ROP-VET
Yli 8-vuotias erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet.
Hyvin narttumainen, mittasuhteiltaan oikea pää, joka voisi olla voimakkaampi. Lyhyehkö kaula. Hyvä
rintakehän syvyys ja leveys. Eturinta voisi olla näyttävämpi. Hieman luisu lantio. Riittävä raajojen
luusto. Niukat etu- ja riittävät takakulmaukset. Riittävä askelpituus. Erinomainen karva, kaunis väri.

