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Bernandos Austino 42444/06 JUN EH3 
1v mittasuhteiltaan hyvä tasapainoisesti kehittynyt uros, hyvä rungon tilavuus, kaunis ylälinja, turhan 

korkea häntä, riittävät tasapainoiset kulmaukset, lupaava eturinta, erittäin kaunis pää, ihana kuono-osa, 

otsapenger saa täyttyä iän myötä, hyvät silmät + korvat, erittäin lupaavat liikkeet, karvapeite tulollaan. 

Bernandos Aygon 42441/06 JUN EH1 

1v kaunis juniori, jolla erinomainen raajojen luusto, tasapainoiset kulmaukset, lupaava rungon tilavuus 

ja eturinta, lyhyehkö kaula, kaunis pää, jossa erinomaiset mittasuhteet, hyvä voimakas otsapenger, hyvä 

purenta, riittävä huulipigmentti, kauniit tasapainoiset liikkeet, karvapeite saa oieta. 

Bernarossa Capitano 40630/06 JUN EH2 

1v tyypiltään erinomainen nuori juniori, erinomainen raajojen luusto, hyvä rungon tilavuus, 

erinomaiset sivuliikkeet, takaliikkeet turhan pehmeät, lupaava eturinta, aavistuksen pysty välikämmen, 

erinomainen pään profiili, purenta ok, hyvä otsapenger, karvapeite tulollaan. 

Bernarossa Adonis 20949/05 AVO EH 
2,5 v hyvät mittasuhteet, riittävän voimakas uros, kaunis ylälinja, riittävä rungon tila, riittävä raajojen 

luusto, eturinta voisi olla täyteläisempi, erinomaiset taka, riittävät etukulmaukset, hyvä pään profiili, 

hyvät silmät, otsapenger, riittävä huulipigmentti, tänään niukassa turkissa, erinomaiset taka, 

sivuliikkeet, voim eturinta täyttäisi etuliikk. 

Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 AVO ERI1 PU1 SERT VSP 

2 v kookas voimakas uros, jolla hyvä rungon tilavuus, täyteläinen etuosa, erinomainen raajojen luusto, 

hyvät etukulmaukset, takaraajat hieman pihtikinttuiset, voimakas kaula, hiukan pehmeä ylälinja, 

kuollut karva hieman ruskeaa, voimakas kaunis pää, hyvä purenta, hyvä otsapenger, erinomaiset 

etuliikkeet, takaliikkeet pehmeät, kantaa häntäänsä liikkeessä vinossa. 

Berndante El-Ciril 33269/05 AVO EH4 

2v 2kk tyypiltään hyvä, tänään varsin lyhyessä karvassa, hyvät taka, riittävät etukulmaukset, lyhyehkö 

kaula, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä pään profiili, riittävän täyteläinen kuono-osa, hyvä purenta, 

aavistuksen runsaat suupielet, hyvät korvat, silmät, erinomaiset sivu, takaliikkeet, eturinta parempi. 

Hexa-Han Shredder 17720/05 AVO ERI2 

2,5 v kookas voimakas uros, jolla hyvä raajojen luusto, riittävät kulmaukset, hyvä ylälinja, eturinta 

voisi olla hiukan täyteläisempi, riittävä raajojen luusto, voimakas pää, hyvä otsapenger, hyvät silmät, 

purenta, kapeahkot, mutta suorat takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet, edessä hiukan löysyyttä, aavistuksen 

avoimet huulet, kantaa häntäänsä korkealla. 

Alba Toro Kaukuras 28261/07 JUN EH2 

1v riittävän lyhyt tasapainoisesti kasvanut jun narttu, jolla riittävä raajojen luusto. Hyvä etuosan lev 

täytel enemm vielä varsin av kyynärp, hyvät takakulmaukset, riittävän pitkä kaula, kaunis pää, 

erinomaiset silmät, korvat, riittävä huulipigmentti, riittävä otsapenger, kapeat mutta suorat etuliikkeet, 

hyvät takaliikkeet, etuliikkeet kaipaavat kainaloiden täyttymistä. 

Bendoran Ambrosia 28346/06 JUN ERI1 

155 tyypikäs jun narttu, jolla hyvä voima, pehmeä selkä, tasapainoiset kulmaukset, lupaava eturinta, 

joka saa täyttyä, hiukan pehmeät ranteet, kaunis pää, jossa hyvä otsapenger, hyvä purenta, lupaavat 

takaliikkeet, edessä vielä turhaa löysyyttä. 

Bernarossa Cinnamon 40634/06 JUN EH3 
1v tyypiltään erittäin lupaava narttu, jonka etuosa tarvitsee aikaa, lupaava rungon tilavuus, riittävä 

luusto, hyvät taka, riittävät etukulmaukset, seistessä hyvä ylälinja, liikkeissä pyörivä, hyvä ilme, 

riittävä otsapenger, lupaava purenta, lupaavat takaliikkeet, vielä turhan tehottomat etuliikkeet. 

Bollbölen Isla Negra 44185/06 JUN EH4 

1v erinomaisessa lihaskunnossa jun narttu, lupaava rungon tilavuus, riittävät kulmaukset, eturinta saa 

kehittyä iän myötä, hyvä karvapeitteen karkeus mutta paplarit saa jättää pois öisin, hyvä pää, riittävä 

otsapenger, hyvä kallo, vielä nuoren koiran liikkeet. 

Maitotytön Viuhti 43066/06 JUN H 

1v hyvänkokoinen, riittävä luusto, lupaava rungon tilavuus, turhan pehmeä ylälinja, jyrkkä lantio, 

riittävät kulmaukset, vielä nuoren koiran pää, linja hak itseään, hyvä purenta, silmät, turhan pehmeät 

takaliikkeet, lupaavat etuliikkeet. 

Bianco-Neri Anniegetyourgun 47614/05 NUO ERI1 PN2 VASERT 
22kk tänään ? kaunis narttu, hyvä raajojen luusto, erinomaiset rungon suhteet, riittävän tasapainoiset 

liikkeet, lupaava eturinta, kaunsi pää, hyvät korvat, silmät, purenta, riittävä huulipigmentti, hyvä 

otsapenger, kaunis sivuliike, eestaas liikkeet saisi olla tiiviimmät, kantaa häntänsä korkealla. 



Bernarossa Baronessa 42112/05 AVO H 

2v hyvä rungon pituus, tilavuus, hyvä raajojen luusto, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä ylälinja, 

voimakas pää, täyteläinen kuono-osa, hyvät korvat, silmät, purenta, valitt liikk parhaat mahd. 

Hexa-Han Quality Girl 44776/03 AVO ERI1 PN4 

3,5 v voimakas mutta turhan paksu, hyvät taka, riittävät etukulmaukset, eturinta täyteläisempi, riittävän 

pitkä kaula, hyvä nartun pää, jossa kaunis profiili, hyvä purenta, huulipigmentti, hiukka kihara 

karvapeite, liikunta periaatteessa ok, mutta ei tänään jäntevim. 

Maitotytön Usva 15960/05 AVO EH3 

2,5 v hyvä rungon pituus ja tilavuus, hyvä raajojen luusto, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset, 

turhan pehmeät ranteet, etuosa voisi olla täyteläisempi, kaunis pää, jossa hyvä täyteläinen kuono-osa, 

hyvä otsapenger, hyvät takaliikkeet, ranteet pysty olkavarsi häiritsee etuliikkeitä. 

Vroukje v’t Rijkenspark 49577/06 AVO ERI2 

2,5 v mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvä rungon tilavuus, riittävät kulmaukset, eturinta voisi olla 

täyteläisempi, voimakas pää, jossa hyvä profiili, täyteläinen kuono-osa, hyvä otsapenger, hyvät 

sivuliikkeet, etuliikkeet kaipaavat eturintaa. 

Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL ERI1 PN1 SERT MVA ROP 

2,5 v kaunis tasapainoisesti rakentunut hyvin liikkuva narttu, joka huolimatta tämän päivän niukasta 

karvasta kestää hyvin arvostelun, pitkä pää, riittävä otsapenger, hyvä narttu. 

Gristan Xiamen 26302/99 VET ERI1 PN3 ROP-VET 

8v 2kk kaunis veteraani, hyvät rungon mittasuhteet, tasapainoinen liikunta, hyvä ylälinja, hyvä pään 

profiili. 

 


