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Berninpaimenkoira, urokset 

 

Bendoran Ace of Funatic FIN26667/06 JUN H 
Erittäin massakas ja hyvän tyyppinen uros. Oikeat värimerkit. Erittäin hyvä karvapeite. Hieman pyöreä päälaki. Takaosa hieman 

ahdas, mutta hyvin kulmautunut. Muuten anatomisesti oikein rakentunut. Lievä alapurenta, minkä vuoksi saa H:n. 

Beneco’s Dumbo Fin44808/06 JUN EH 
Erittäin hyvän tyyppinen. Oikeat värimerkit ja erittäin hyvä karvapeite. Erinomainen pää. Selkä vielä hieman pehmeä. Seisoo etutassut 

hieman ulospäin. 

Benzamin FIN48253/06 JUN ERI 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut nuori uros. Oikeat värimerkit ja erittäin hyvä karvapeite. Sukupuolileiman tulee voimistua. 

Seisoo oikein. Liikkuu sujuvasti, takaliikkeet ovat paremmat kuin etuliikkeet. 

Bernarossa Cherokee FIN40632/06 JUN ERI 
Massakas tyyppi. Erittäin hyvä karvapeite. Hieman liikaa valkoista päässä, epätäydellinen huulipigmentti. Erittäin hyvä pää, syvälle 

asettuneet silmät. Seisoo ja liikkuu ikäänsä vastaavasti, erinomaisesti esitettynä, liikkeessä vain häntä turhan korkealla. 

Bernoban Baarimikko FIN35741/06 JUN EH 
Massakas, suhteellisen pieni, voimakasluustoinen uros. Erittäin hyvä väritys ja karvapeite. Voimakas pää, hieman lyhyt kaula. Etu- ja 

takaraajat hieman ulospäin kääntyneet. Liikkuu erittäin hyvin johtuen erittäin hyvistä kulmauksista. 

Black Amiikos Harbert Hoite FIN20770/06 JUN H 
Erittäin voimakas uros, jolla on hyvä karvapeite. Tyypillinen pää , jossa oikeat yksityiskohdat. Anatomisesti erittäin hyvin 

rakentunut.Seisoo oikein. Liikkeiden esittämisessä näkyy näyttelykokemuksen puute, liikkuu ajoittain ihan hyvin. Muuten niin 

erinomainen koira saa heikon luonteen vuoksi palkinnoksi H:n. 

Bollbölen Ikaros FIN44182/06 JUN H 
Erittäin hyvä väritys ja karvapeite. Tyyppi voisi olla urosmaisempi. Kapea pää jossa vaaleanruskeat silmät. Rintakehää vasten 

painuvat eturaajat. Liikkuu eturaajat sidotusti ja kyynärpäitä heittäen. Erittäin hyvä luonne. 

Fulbright v. Ruschbode FIN39965/06 JUN ERI1 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut massakas uros. Erinomainen väritys ja karvapeite. Mallipää oikeine yksityiskohtineen, 

ainoastaan hieman löysät huulet. Seisoo ja liikkuu erinomaisesti, hienosti esitetty. 

Hennalessin Jamie FIN14474/06 JUN H 
Vielä erittäin kapea uros. Erittäin hyvä väritys ja karvapeite. Kapea pää, josta vielä puuttuu sukupuolileima. Erittäin hyvä ylä- ja 

alalinja. Vajaa rinnanmuodostus. Liikkuu erittäin hyvin. 

Jaarlin Artturi FIN27783/06 JUN ERI4 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut. Oikea väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Erinomainen tyyppi. Mallipää. Laajat, edestä vielä 

hieman löysät, liikkeet. Muuten yksityskohdiltaan erinomainen. 

Maitotytön Vertti FIN43060/06 JUN EH 
Erittäin hyvä tyyppi.Erittäin hyvä väritys ja karvapeite. Erinomainen pää, hieman laskeva lantio. Hieman rintaa vasten painuvat 

eturaajat, jotka ovat liikkeessä sidotut. Muilta yksityiskohdiltaan ikää vastaavasti erittäin hyvä. 

Merry Mistel’s Sierra FIN39376/06 JUN EH 
Erinomainen tyyppi ja hyvin massakas tyyppi. Oikea väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Määritelmän mukainen pää oikeine 

yksityiskohtineen. Hieman rintaa vasten painuvat kyynärpäät, mistä johtuen etuliikkeet eivät ole oikeanlaiset, vaan hieman sidotut. 

Riccarron Pinocchio FIN25404/06 JUN ERI2 
Erittäin suuri ja massakas maskuliininen uros. Erittäin hyvä karvapeite, epäsäännöllinen pään valkoinen väritys. Voimakas 

rotumääritelmän mukainen pää oikeine yksityiskohtineen .Seisoo virheettömästi. Liikkuu erittäin hyvin, mutta ei esitetä koko aikaa 

erinomaisesti. 

Riccarron Pluto FIN25405/06 JUN ERI3 
Keskikokoinen, anatomisesti erinomaisesti rakentunut uros. Erittäin hyvä väritys ja karvapeite. Erinomainen pää. Etuosan tulee vielä 

kiinteytyä, muilta yksityiskohdiltaan oikeantyyppinen. 

Rival Attraction’s Obelix Obbo FIN20507/06 JUN EH 
Erittäin hyvä tyyppi. Oikea väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Hieman niukat kulmaukset. Liikkeessä 

takaosa hieman ahdas ja etuliikkeet hieman löysät. 

Bernarossa Biccu-Wagner FIN42110/05 NUO ERI 
Erittäin massakas tyyppi. Erinomainen karvapeite. Tan-värin tulisi olla tummempi. Voimakas pää, jossa erittäin hyvät mittasuhteet. 

Hyvä ylä- ja alalinja. Virheetön seisoma-asento. Liikkuu pitkin askelin ja oikea-asentoisesti, liikkeessä häiritsee korkealla kannettu ja 

kiertyvä häntä. 

Funatic Utopia FIN48502/05 NUO EH 
Keskikokoinen uros. Hieman vajaa sukupuolileima. Erittäin hyvä karvapeite. Hieman epäsäännöllinen pään väritys. Anatomisesti 

oikein rakentunut. Liikkuu edestä hieman löysästi, mutta takaa erittäin hyvin. Hyvin itsetietoinen luonne. 

Janipan Hercules FIN52978/05 NUO EH 
Erittäin voimakas, massakas uros. Oikea väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Voimakas pää, jossa löysät huulet. Erittäin hyvä ylä- ja 

alalinja. Takaraajat hieman niukasti kulmautuneet. Etuosan tulee vielä kiinteytyä. Muilta yksityiskohdiltaan oikeanlainen. 

Jori v. Bärnerhof EST03094/05 NUO ERI 
Keskikokoinen uros, jolla on oikea massa. Erittäin hyvä väritys ja karvapeite. Erinomaisen muotoinen pää. Hieman lyhyt kaula. Laajat 

ja tarkat liikkeet. Korkealla kannettu häntä. 

Life Spring’s Igor FIN50619/05 NUO ERI4 
Keskikokoinen uros, jossa erittäin hyvä väritys ja karvapeite. Erinomainen pää, jossa erinomainen pigmentti. Huulet eivät täysin 

tiiviit. Seisoo oikein. Liikkuu erittäin hyvin, edestä hieman löysästi, mutta vapaasti. 

Myrstigens Tsar FIN41542/05 NUO EH 
Erittäin hyvät tyyppi. Oikeanlainen väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Erinomainen pää. Hieman suora etuosa, jossa hieman lyhyt 

olkavarsi. Liikkuu edestä hieman löysästi, muilta yksityskohdiltaan oikeanlainen. 



Riccarron Nano Nano FIN49099/05 NUO ERI1 PU3 SERT 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut, massakas uros, jossa on paljon tyyppiä ja ilmettä. Erinomainen väritys ja karvapeite. 

Määritelmän mukainen mallipää. Seisoo oikein ja liikkuu maatavoittavin askelin erinomaisesti esitettynä. 

Riccarron Occo Puco FIN52417/05 NUO ERI3 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut uros. Oikea väritys, karvapeitteen tulisi olla pitempi. Määritelmän mukainen pää. Hieman 

heikko huulipigmentti. Seisoma-asento ja liikkeet esitetään erinomaisesti. 

Tempting Amber’s Actual Prince FIN52081/05 NUO ERI2 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut. Oikea väritys ja erittäin tumma tan-vöri. Erinomainen karvapeite. Voimakas uroksen pää, jossa 

erinomaiset mittasuhteet ja tumma pigmentti. Hieman syvälleasettuneet erittäin tummat silmät. Seisoo ja liikkuu erinomaisesti, vain 

etuosan tulisi olla hieman tiiviimpi. 

Black Amiikos Quatro Quent FIN25842/05 AVO EH 
Erittäin suuri uros. Erinomainen väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Erinomainen pään muoto, hieman avoimet huulet. Rinta on kapea 

ja hieman suorat kulmaukset, sen vuoksi liikkeiden laajuus on keskinkertainen. 

Black Indira’s Ladykiller FIN40583/01 AVO ERI 
Suuri, massakas uros, jolla oikea väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Erittäin hyvä pää ja matala otsapenger. Rinnan tulisi olla leveämpi 

ja selän vielä hieman kiintempi. Muilta yksityiskohdiltaan oikeanlainen. Liikkuu laajoin askelin. 

Black Indira’s Sherwood FIN32980/03 AVO EH 
Massakas uros, jolla on oikea väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Oikeanlainen uroksen pää oikeine yksityiskohtineen. Hieman löysät 

huulet. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Oikeanlainen rinnanmuoto. Seisoo etutassut hieman ulospäin. Takaraajoissa tulisi olla enemmän 

potkua (hieman niukat takakulmaukset) 

Bollbölen Frans Emil FIN42717/04 AVO ERI 
Erittäin massakas uros, jossa on paljon tyyppiä ja urosmainen ulme. Oikea väritys ja erinomainen karvapeite. Erinomainen pään muoto 

oikeine yksityiskohtineen. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo ja liikkuu erittäin hyvin. 

Bollbölen Fransiskus FIN42716/04 AVO ERI2 VASERT 
Hyvin masskas ja uroksen sukupuolileiman omaava keskikokoinen uros. Erinomainen väritys ja karvapeite. Määritelmän mukainen 

pää oikeine yksityiskohtineetn. Seisoo ja liikkuu oikein. Erinomaisesti esitetty. 

Bollbölen Gibson FIN20965/05 AVO ERI 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut uros.Erinomainen väritys ja karvapeite. Päälaen tulisi olla voimakkaampi. P1 ylhäällä 

vasemmalla on kaksinkertainen. Seisoo oikein ja liikkuu vapaasti ja laajoin askelin. Erinomaisesti esitetty. 

Borthosbenjamin FIN47707/04 AVO ERI 
Erittäin voimakas uros, oikea väritys ja erinomainen karvapeite. Raskas, urosmainen pää. Hieman avoimet luomet. Löysät huulet. 

Erittäin korkealla kannettu häntä. Seisoo oikein ja liikkuu kontrolloidusti ja laajoin askelin. Erinomaisesti esitetty. 

Fridkullas Sarmander FIN33679/04 AVO ERI 
Erittäin voimakas uros. Oikea väritys ja karvapeite. Erinomainen pään muoto. Hiemen pehmeät kintereet. Takaraajat hieman niukasti 

kulmautuneet, josta johtuen takaliikkeiden työntö on keskinkertainen. Muilta yksityiskohdiltaan oikeanlainen, tosin heiluttaa 

häntäänsä hieman jäykästi. 

Fridkullas Sitting Bull FIN33683/04 AVO ERI 
Erittäin massakas, luustoltaan voimakas, selvän sukupuolileiman omaava uros. Oikea väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Erittäin 

voimakas pää, jossa oikeat mittasuhteet. Erinomainen ylä- ja alalinja. Etuosa hieman painunut rintaa vasten ja sen vuoksi etuliikkeet 

eivät ole oikeanlaiset. Muilta yksityiskohdiltaan oikeanlainen. 

Fridkullas Sleepy Sleeper FIN33682/04 AVO ERI4 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut, massakas ja luustoltaan vahva uros. Erinomainen väritys ja karvapeite. Mallipää, jossa 

erinomaiset mittasuhteet ja erittäin hyvä pigmentti. Hieman löysät huulet häiritsevät ilmettä. Kaulan tulisi olla pitempi. Muuten 

virheetön ja ennen kaikkea liikkuu erinomaisesti erittäin laajoin ja tarkoin askelin. Täydellisesti esitetty. 

Fridkullas Triumph FIN26045/05 AVO ERI3 
Keskikokoinen uros, jolla on erittäin hyvä massa. Oikea väritys ja erinomainen karvapeite. Pään tulisi olla hieman voimakkaampi. 

Muilta yksityiskohdiltaan virheetön.  Liikkuu erinomaisesti. 

Hexa-Han Pasifax FIN20787/03 AVO ERI 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut uros, jossa on paljon tyyppiä ja substanssia. Erittäin hyvä väritys ja erinomainen karvapeite. 

Määritelmän mukainen pää, jossa tosin hieman löysät huulet. Koira liikkuu erittäin hyvin, edestä hieman löysästi ja vie eturaajojaan 

hieman ulospäin. Muuten virheettömästi esitetty. 

Hexa-Han Shredder FIN17720/05 AVO ERI 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut. Erinomainen karvapeite. Erittäin hyvä väritys ja keskiruskea tan-väri. Erinomainen uroksen 

pää. Kiinteä pitkä selkä. Keskinkertaisesti muotoutunut rinta. Seisoo oikein. Liikkuu hyvin, takaa hieman ahtaasti. Hieman korkealla 

kannettu häntä. 

Janipan Xsorro FIN7732/03 AVO ERI 
Massakas, erinomaisesti värittynyt uros, jolla on erittäin hyvä karvapeite. Määritelmän mukainen pää, silmät voisivat olla hieman 

tummemmat. Keskinkertaisesti muodostunut rinta. Korkealla kannettu häntä. Muilta yksityskohdiltaan oikeanlainen. Liikkuu 

erinomaisesti. 

Maroussia Chrusler-Cowboy FIN45493/04 AVO ERI 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut uros, jolla on paljon tyyppiä ja säteilyä. Oikeat väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Mallipää 

oikeine yksityiskohtineen ja erittäin hyvä pigmentti. Kääntää seistessä oikeaa eturaajaa hieman ulospäin. 

Riccarron Mickey Mouse FIN25728/04 AVO ERI1 PU4 SERT 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut, erittäin tyypikäs uros jolla on ilmettä ja substanssia. Erittäin voimakas pää, jossa on vahva 

pigmentti. Seisoo erinomaisesti ja erittäin tarkat ja kontrolloidut liikkeet esitetään erinomaisesti. Epäsymmetrinen pään väritys. 

Valkeakoivun Comeback FIN36630/01 AVO ERI 
Erittäin massakas ja luustoltaan vahva uros. Erinomainen karvapeite. Päässä vähän valkoista väriaä. Hieman heikot kintereet. Hieman 

syvälle asettuneet silmät voimakkaassa uroksen päässä. Muilta yksityiskohdiltaan oikeanlainen. Erinomaiset takaliikkeet. 

Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI 



Pienehkö, mutta anatomisesti erinomaisesti rakentunut uros. Erinomainen väritys ja karvapeite. Mallipää oikeine yksityiskohtineen. 

Seisoo virheettömästi ja liikkuu erinomaisen laajasti ja tarkasti. 

Bernario Ture Steinsson FIN35232/02 VAL ERI1 PU1 VSP 
Kompakti, massakas ja luustoltaan vahva uros. Erinomainen väritys ja karvapeite. Erittäin voimakas päälaki. Hieman syvälle 

asettuneet silmät. Liikkuu ja seisoo virheettömästi. 

Bernerdalens Quattro FIN12601/04 VAL ERI2 PU2 
Erinomaisesti rakentunut malliuros. Oikea väritys ja tumma tan-väri. Erittäin hyvä karvapeite. Voimakas uroksen pää, jossa oikeat 

yksityiskohdat ja erittäin hyvä pigmentti. Seisoo virheettömästi. Liikkuu laajoin askelin vapaasti ja tarkasti. Mahdottoman paljon 

tyyppiä ja ilmettä. 

Berndante Chocco FIN39235/03 VAL ERI 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut uros jossa on paljon massaa ja tyyppiä. Erinomainen karvapeite. Oikea väritys. Mallipää 

oikeine yksityiskohtineen. Selkä ei ole täysin kiinteä ja takatassut kääntyvät hieman ulospäin. Liikkuu erinomaisesti. 

Dacosen Alessandro FIN20116/05 VAL ERI 
Erinomainen väritys ja karvapeite. Mallityyppi, jolla hyvin urosmainen ilme. Erinomainen pään muoto. Selän tulisi olla kiinteämpi. 

Seisoo virheettömästi. Liikkuu erinomaisesti. 

Maroussia Sidney FIN33925/01 VAL ERI3 
Massakas uros, jossa on mahdottoman paljon tyyppiä ja ilmettä. Erinomainen väritys ja karvapeite. Voimakas uroksen pää jossa selvä 

otsepenger ja erinomainen pigmentti. Hiemen periksiantavat kintereet. Seisoo virheettömästi. Liikkuu erinomaisesti. 

Rajaköörin Extemporekku FIN44314/04 VAL ERI 
Anatomisesti erinomaisesti rakenunut. Erittäin tyypillinen pää, tummat silmät ja hieman tiiviit luomet. Rinta voisi olla leveämpi ja 

etukulmaukset paremmat. Muilta kohdiltaan virheetön. 

Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VAL ERI 
Massava uros. Erittäin paljon tyyppiä ja ilmettä. Oikea väritys. Erittäin hyvä karvapeite, joskin rintakarvat voisivat olla pidemmät. 

Määritelmän mukainen pää oikeine yksityiskohtineen. Seisoo virheettömästi. Liikkuu takaa laajasti ja erinomaisesti, etuliikkeet 

rauhattomat. 

Riccarron Garfield FIN29995/01 VAL ERI 
Keskikokoinen, massakas uros. Erinomainen väritys ja erittäin hyvä karvapeite. Tyypillinen ja ilmeikäs pää oikeine yksityiskohtineen. 

Seisoo ja liikkuu virheettömästi. Kantaa häntäänsä hieman korkealla. 

Riccarron Hubba Bubba FIN40903/02 VAL ERI 
Voimakasluustoinen, massakas uros. Erittäin hyvä väritys ja karvapeite. Erittäin voimakas pää jossa hieman syvälle asettuneet silmät 

ja avoimet huulet. Hieman lyhyt kaula. Rinnan tulisi olla leveämpi. Seisoo oikein. Liikkuu laajasti ja tarkasti, mutta tänään hieman 

haluttomasti. 

Zandrina’s Noasson Dantalian FIN50632/04 VAL ERI4 
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut massakas uros. Erinomainen karvapeite. Rinta voisi olla aavistuksen leveämpi. Muilta 

rakenteellisitä yksityiskohdiltaan täydellinen. Liikkuu erinomaisesti. 

Zweierteam Cereus FIN16381/99 VERI ERI1 VSP-VET 
Erinomainen karvapeite ja erittäin hyvä väritys. Tyypillinen pää, jossa erittäin hyvät mittasuhteet. Selkä ei aivan kiinteä. Seisoo 

oikein. Takaraajat voisivat olla paremmin kulmautuneet, jolloin liikkeissä olisi enemmän potkua. Hyvässä kunnossa. Erinomaisesti 

esitetty. 

 

 


