
20070818 KOUVOLA K, Elina Haapaniemi 

 

Bernandos Alfonzo 42442/06 JUN EH3 
1 vuoden vanha maskuliininen hyväntyyppinen juniori, joka ei ole täydessä turkissa. Hyvät 

mittasuhteet. Sopivat värimerkit. Erittäin hyvä pään muoto. Sopivan vahva. Purenta ok. Vahva luusto. 

Kaulaa voisi olla hieman enemmän. Lapa on hieman edessä. Kohtuullinen runko. Kintereet saavat 

vahvistua ja lantio on hieman luisu. Liikkuu halutessaan hyvin, mutta liikkeiden esittämiseen tulee 

kiinnittää huomiota. Erittäin hyvä luonne. 

Bernandos Austino 42444/06 JUN EH4 
Vuoden vanha riittävän maskuliininen, ystävällinen juniori. Saa vielä “miehistyä” hieman. Hyvä pään 

muoto. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvä purenta. Sopiva kaula. Hyvä lapakulmaus. 

keskivahva luusto. Hieman litteät käpälät. Hyvä runko ja takaosa. Hieman lyhyt häntä. Aavistus 

valkoista peräaukon ympärillä. Hieman korkea hännänkanto liikkeessä. Ikäisekseen hyvät liikkeet. 

Hyvä väritys. 

Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN ERI2 VASERT 
13kk vanha maskuliininen kauniissa näyttelykunnossa esitetty juniori. Erinomainen bernin luonne. 

Hyvä sukupuolileima. Erittäin hyvä voimakas pää. Kaunis ilme. Purenta ja hampaat ok. Hyvä kaula ja 

ylälinja. vahva luusto. Tiiviit käpälät. Riittävä runko. Vahva, hyvin kulmautunut takaosa. Valkoinen 

väri nousee eturaajoissa hieman korkealle. Sujuva liikkuja. Voisi kantaa häntänsä hieman kauniimmin 

liikkeessä. 

Funatic Taittinger 46738/06 JUN ERI1 PU2 SERT 
Vasta 11kk. Erittäin hyväntyyppinen kauniissa näyttelykunnossa esitetty juniori uros, jolla on erittäin 

hyvät ääriviivat ja hyvä väritys. Erittäin hyvä pään muoto. Kauniit silmät ja ilme. Kuono-osa saa 

vahvistua hieman. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvin kulmautunut lapa. Vahva luusto. 

Erinomaiset käpälät. Vankka runko. Erittäin hyvin kulmautunut takaosa, joka saa jäntevöityä hieman. 

Liikkuu tehokkaasti hyvällä askelmitalla. Erinomainen luonne. 

Beneco’s Caro 25679/05 AVO EH2 

2-vuotias vankka, voimakas, maskuliininen uros, jonka turkki voisi olla paremmassa näyttelykunnossa. 

Ryhtiä voisi olla hieman enemmän. Erittäin hyvä pään muoto. Hyvät silmät ja ilme. Purenta ok. Vahva 

luusto. Tiiviit käpälät. Ylälinjan tulisi olla tiiviimpi. Sopivasti kulmautuneet takaraajat. Vapaa hyvä 

liikkuja. Voisi olla kokonaisuutena hieman lyhyempi. Annos jäntevyyttä ja parempi turkin kunto 

auttaisi tätä tyypiltään hyvää koiraa. 

Maitotytön Untamo 15957/05 AVO EH1 

2-vuotias kookas kauniissa kunnossa turkiltaan, mutta keskittymiskykyä saisi olla enemmän! Hyvä 

kallo. Keskiruskeat silmät. Kuono-osa voisi olla hieman tukevampi. Erinomainen luusto. Tiiviit 

käpälät. Sopiva lapakulmaus. hieman kevyessä kunnossa rungoltaan. Hyvät takakulmaukset. Erittäin 

hyvät sivuliikkeet, mutta edestä liian kauhovat. 

Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI2 PU3 
5-vuotias vahva vankka uros. Erittäin hyvä tyyppi. Esitetään kauniissa näyttelykunnossa. Voisi esiintyä 

hieman iloisemmin. Voimakas hyvämuotoinen pää. Silmien tulisi olla tummemmat. Purenta ok. 

Hieman lyhyt kaula ja lapakulmaus tulisi olla parempi. Vahva luusto, vankka runko. Hyvin 

kulmautuneet takaraajat. Liikkuu edestä ahtaasti, muuten hyvin. Hyvät värimerkit. 

Momandan Obelix 13974/01 VAL ERI3 PU4 
6,5-vuotias vankka, erittäin hyväntyyppinen uros, joka esitetään kauniissa näyttelykunnossa. Vahva 

hyvämuotoinen pää. Riittävän tummat silmät. Kulunut purenta. Hieman avoimet huulet. Vahva luusto, 

tiiviit käpälät. Kohtuullinen lapa, hyvä runko. Voimakkaat takakulmaukset. Erittäin sujuvat 

sivuliikkeet, mutta etuliikkeet ovat ahtaat. Hyvä väritys. Erittäin hyvä luonne. 

Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI1 PU1 ROP 

4-vuotias kauniintyyppinen vankka uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Esitetään kauniissa kunnossa. 

Erittäin hyvät ääriviivat seistessä. Erittäin hyvä ilme. Sopivan vahva pää. Kuono-osa voisi olla hieman 

vankempi. Erittäin hyvä luusto ja käpälät. Kohtuullinen lapa. Kaunis kaula ja ylälinja. hyvä runko ja 

vankka hyvin kulmautunut takaosa. Kantaa itsensä hyvin liikkeessä ja liikkuu sujuvasti sivusta. 

Etuliike on hieman löysä. 

Bernario Melchior 15985/99 VET ERI1 ROP-VET 

9-vuotias! Erittäin kauniin tyyppinen ikäisekseen erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Voimakas, 

erittäin hyvämuotoinen pää. Kaunis ilme. Hieman kulunut purenta. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. vahva 

luusto. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Valitettavasti kovin epävarmat korvat, joita koira ei yrityksistä 

huolimatta käytä. Ikäisekseen hyvä liikkuja. 



Alba Toro Kaukuras 28261/07 JUN H 

Vuoden vanha pieni narttu, joka on kokonaisuutena hieman vaatimaton ja yleisvaikutelma on hieman 

matalaraajainen. Hyvä sukupuolileima. Kohtuullinen kallo, hieman loiva otsapenger, kauniit tummat 

silmät. Purenta ja hampaat. Hieman epävarmat korvat. Lyhyt kaula. Hyvin etuasentoinen lapa ja 

luustoa saisi olla enemmän. Riittävä runko. Seisoo hieman takaraajat allaan. Etuliikkeiden tulee 

vakiintua paljon. Hyvä luonne. 

Bendoran Adele 28344/06 JUN EH3 

16kk vanha, hyvänkokoinen feminiininen narttu, joka esitetään hyvässä näyttelykunnossa. Hyvä kallo. 

Kohtuullinen otsapenger, mutta toivoisin tummemmat silmät. Hyvä purenta ja hampaat. Sopiva luusto. 

Tiiviit käpälät. Hyvä kaula ja ylälinja. ei saa tulla juuri tuhdimmaksi. Erittäin hyvin kulmautunut 

takaosa. Liikkuu sivusta hyvin, etuliike vielä hieman epävakaa. 

Bendoran Ambrosia 28346/06 JUN ERI1 PN2 SERT 

15kk erinomainen tyyppi. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt ja esitetään kauniissa kunnossa. Hyvä 

pään muoto. Riittävän tummat silmät. Hyvä ilme. Purenta ja hampaat ok. Hyvä luusto, vankka runko. 

Lapakulmaus voisi olla hieman parempi. Hyvät takakulmnaukset. Hyvät sivuliikkeet, mutta 

etuliikkeiden tulee vakiintua. Sopivan vankka ja vahva. 

Bernandos Avenzina 42440/06 JUN T 

Vuoden vanha juniorinarttu, joka esiintyy turhan ujosti. Tarvitsee enemmän harjoitusta ja 

itseluottamusta. Tuntuu hieman tuhdilta. Pää on kokon. hieman kapea ja korvat kookkaat. Liian loiva 

otsapenger ja liian kapea pitkä kuono. Purenta ok. Riittävän tummat silmät. Hieman kevyt luusto. 

Kovin etuasentoinen lapa. Hieman takakorkea ja takakulmaukset tulisi olla paremmat. Heikot 

takaliikkeet, hieman löysät edestä. Tarvitsee paljon aikaa ja harjoitusta. 

Funatic Talisker 46739/06 JUN EH2 

11kk, hyvin feminiininen erittäin hyvin esiintyvä jun narttu. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä 

pään muoto. Kauniit silmät ja ilme. Purenta ok. Hyvä luusto. Kohtuullinen lapa. Hyvä kaula ja ylälinja. 

vankka runko. Voimakkaat takakulmaukset. Hyväntyyppinen juniori, joka on vielä hyvin pentumainen 

liikkeessä ja liikkuu aavistuksen epäpuhtaasti toisella takaraajalla. 

Halesbern Scandi Dantalian KCH36730 JUN H 

Vasta 9kk, vielä hyvin pentumainen, ei täydessä turkissa ja yleisvaikutelma on hiukan ilmava. Erittäin 

hyvä koko. Hyvä kallo, hieman loiva otsapenger ja silmien tulisi olla tummemmat. Turhan pitkä 

kuono-osa. Hyvä luusto. Tiiviit käpälät. Lapakulmaus tulisi olla parempi. Tässä vaiheessa hieman 

takakorkea ja aavistuksen niukasti kulmautunut takaa. Turkki on hieman kihara ja liian lähellä 

näyttelyn ajankohtaa pesty. Pentumaiset liikkeet. Hyvä väritys. 

Maroussia Fina-Favorita 13083/06 NUO EH1 

20kk vanha erittäin hyväntyyppinen mittasuhteiltaan oikea narttu. Esiintyy hieman uneliaasti ja on 

aavistuksen tuhti. Hyvä kallo. Keskiruskeat silmät. Hieman pitkä kuono-osa. Purenta ja hampaat ok. 

Hyvä luusto, tiiviit käpälät. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu 

laiskasti, joskin terveesti. Kääntää takakäpäliä hieman ulos, johtuen ilmeisesti poistetuista kannuksista. 

Hyvä väri. 

Riccarron Octobussy 52420/05 NUO H 

22kk vanha vankka narttu, joka esitetään hieman auringon paahtamassa turkissa, joka on lisäksi hieman 

kihara. Turkki on pesty liian lähellä näyttelyä. Erittäin hyvä sukupuolileima. Hyvä kallo, riittävän 

tummat simät. Hieman pitkä kuono-osa. Purenta ja hampaat ok. Vankka luusto. Hieman etuasentoinen 

lapa. Hieman luisu lantio ja takaraajojen kulmauksia voisi olla enemmän. Ruskeat värimerkit voisivat 

olla syvemmät. Hyvät sivuliikkeet. Ei oikein näyttelykunnossa värinsä ja turkkinsa puolesta. 

Vinkizz Kizzy 50198/05 NUO T 

Lähes 2-vuotias liian ujosti ja epävarmasti esiintyvä narttu. Tarvitsee paljon enemmän harjoitusta ja 

itseluottamusta. Voimakas kallo, keskiruskeat silmät. Epävarma ilme. Hyvä purenta. Riittävä luusto. 

Hieman pehmeät välikämmenet ja litteät käpälät. Kokonaisuutena hieman turhan pitkä. Hieman niukat 

takakulmaukset. Liikkuu laiskasti. Tarvitsee varmemman luonteen. 

Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 AVO H 

2,5 vuotias, pitkä matala. Esitetään tänään täysin turkittomana ja pää vaikuttaa suurelta suhteessa 

runkoon. Voimakas vahva pää. Hyvät silmät ja ilme. Purenta ok, mutta pienet alaetuhampaat. Hyvä 

luusto, tiiviit käpälät. Lapakulmaus tulisi olla parempi. Hyvä ylälinja. voimakkaat takakulmaukset. 

Liikkuu takaa hyvin, edestä aivan liian löysästi. Hyvät värimerkit ja luonne. 

Bernario Wilhelma 24842/05 AVO ERI1 PN3 VASERT 

2v 4kk vankka voimakas narttu. Erittäin hyvä sukupuolileima. Oikean tyyppinen. Erittäin hyvä pään 

muoto. Erittäin hyvä ilme. Purenta ja hampaat ok. Hieman lyhyt kaula. Vahva luusto, vankka runko. 

Riittävä lapakulmaus, mutta lyhyt olkavarsi. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Liikkuu riittävällä 

askelmitalla, mutta voisi kantaa häntänsä liikkeessä paremmin. 



Maroussia Alexina 19392/04 AVO H 

3-vuotias feminiininen kovin uneliaasti esiintyvä narttu, jolla saisi olla parempi tasapaino. Voimkas 

kallo, turhan korostuneet kulmakaaret. Keskiruskeat silmät. Hyvä kuono-osa. Purenta ok, mutta kovin 

pienet alaetuhampaat. Ei täysin musta kirsupigmentti. Hyvä luusto. Etuasentoinen lapa. Hieman 

pehmeä ylälinja. takakulmaukset voisivat olla hieman voimakkaammat. Hieman lyhyt taka-askel, 

edestä hieman löysät. Ystävällinen luonne, mutta liian flegmaattinen. 

Momandan Suhina Lempi 41546/05 AVO EH2 

2-vuotias feminiininen erittäin lyhyessä kesäturkissa esitetty oikeantyyppinen ja hyvin rakentunut 

narttu. Hyvä ryhti. Erittäin hyvä pään muoto. Kaunis ilme. Vahva purenta ja hampaat. Hyvä kaula ja 

ylälinja. sopiva luusto. Hyvä runko ja takakulmaukset. Sujuvat, hyvät sivuliikkeet. Tarvitsee uuden 

turkin. Erittäin hyvä väri. Erinomainen luonne. 

Bernario Roberta 36637/01 VAL Eri1 PN1 VSP 

6-vuotias kaunis vankka narttu. Ei täydessä turkissa, mutta hyvässä kunnossa. Kantaa itsensä hyvin. 

Voimakas, hyvä nartun pää. Mitä kauneimmat tummat silmät ja erinomainen ilme. Purenta ja hampaat 

ok. Vankka luusto, tiiviit tassut. Tilava runko. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Erittäin hyvät 

sivuliikkeet. Hyvä väritys. Erinomainen luonne. 

  


