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Bernandos Aygon 42441/06 JUN EH1
Keskikokoinen voimakkuudeltaan lupaava junioriuros, jolla hyvin urosmainen voimakas pää, jossa
erinomainen otsapenger. Hyväasentoiset korvat. Pystyasentoiset lavat ja lyhyehkö kaula. Hyvä
selkäosa. Lupaava rintakehän voimakkuus. Hieman lyhyt lantio ja liikkeissä häntä nousee
pystyasentoon. Riittävästi kulmautuneet vahvat raajat. Erinomainen askelpituus. Etuliikkeissä
holtittomuutta. Muhkea vahva karvapeite ja hyvä väri. Juuri kintereeseen ulottuva häntä. Erinomainen
bernin luonne.
Cei-Cei Damon Hill 13916/07 JUN EH2
Tässä vaiheessa hieman pitkärunkoinen keskivahva uros. Erittäin lupaava voimakkuudeltaan
erinomainen urosmainen pää. Keskiruskeat silmät. Kaunisasentoinen kaula. Erinomainen ylälinja.
hyvä rintakehä. Tässä vaiheessa vielä puutteellinen eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet vahvat
raajat ja erinomaisen lupaava askelpituus. Etuliikkeissä holtittomuutta. Häntä nousee liikkeessä.
Hieman niukka, mutta laadultaan erinomainen karvapeite. Erinomainen perusväri ja ruskeat merkit.
Vasemmassa etutassussa valkoista välikämmeneen. Erinomainen luonne.
Dandybern Amadeus 20537/07 JUN H
Keskikokoa pienempi junioriuros. Kokoon nähden sopivan voimakas pää, jossa erinomainen
otsapenger. Kuono-osa voisi olla voimakkaampi. Hyväasentoiset korvat. Tummat hieman syvällä
sijaitsevat silmät. Lupaava ylälinja ja rintakehän voimakkuus. Eturinta saa vielä kehittyä. Sopiva
raajaluusto. Hieman luisu lantio. Kaunisasentoinen häntä. Liikunnan erityisesti takaliikkeiden tulee
jäntevöityä. Erittäin lupaava muhkea karvapeite ja kaunis väri. Liikkeiden takia palkinto.
Berndream’s Actionman 33998/06 NUO H
Mittasuhteiltaan ja tyypiltään hyvä uros. Hyvä pään profiili. Kuono-osa voisi olla voimakkaampi.
Etuasentoiset lavat ja lyhyehkö kaula. Hyvä selkälinja. Hyvä rintakehän leveys. Eturinta vielä
puutteellinen. Häntä nousee liikkeessä. Niukasti kulmautuneet etu- ja takaraajat, joita koira käyttää
liikkuessa kuitenkin hyvin. Hyvä askelpituus. Etuliikkeissä holtittomuutta. Sopiva raajaluuston
voimakkuus. Hyvä väri. Karva ei ihan parhaassa kunnossa. Vinosta alaleuasta ja etuhampaan
puutoksesta todistus. Erinomainen luonne.
Bertus Laurens van’t Rijkenspark 48069/07 NUO ERI1 VASERT
Mittasuhteiltaan erinomainen keskivahva uros. Urosmainen keskivoimakas pää. Hyväasentoiset
korvat. Kaunis karva ja ylälinja. voimakkuudeltaan sopiva rintakehä. Riittävä raajaluusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen askelpituus. Häntä nousee hieman liikkeessä. Kaunis väri.
Karva ei parhaimmillaan. Miellyttävä bernin luonne.
Berndante El-Ciril 33269/05 AVO ERI3
Keskikokoinen keskivahva uros. Keskivahva urosmainen pää, jossa kuono-osa saisi olla
voimakkaampi. Hyväasentoiset korvat. Muodoltaan kauniit tummat silmät. Etuhampaan puutoksesta
todistus. Seistessä erinomainen ylälinja ja rintakehän leveys. Eturinnan tulisi olla voimakkaampi.
Riittävät etu,-hyvät takakulmaukset. Sopiva raajaluusto. Häntä nousee liikkeessä. Aivan erinomainen
takatyöntö. Riittävä etuaskel. Karva ei ihan parhaimmillaan. Kaunis väri. Huulissa löysyyttä. Hyvin
miellyttävä eloisa berniluonne.
Bernoban Jätkänshakkki 33803/04 AVO EH4
Pienikokoinen voimakkuudeltaan erinomainen uros. Hyvin urosmainen vahva pää. Hyväasentoiset
korvat. Hieman pyöreät silmät. Huulet voisivat olla tiiviimmät ja pigmentiltään paremmat. Kaunis
ylälinja. sopiva rintakehän voimakkuus. Riittävästi kulmautuneet voimakkaat raajat. Juuri kintereeseen
ulottuva hyväasentoinen häntä. Hyvä askelpituus. Karva ei parhaassa mahdollisessa kunnossa.
Hieman laineita selässä. Hyvä perusväri ja ruskeat merkit, pään valkoinen menee hieman suupielten
yli. Miellyttävä ystävällinen luonne.
Borthosbenjamin 47707/04 AVO T
Voimakkuudeltaan erinomainen, hieman löysässä kunnossa esitetty uros. Hyvin urosmainen pää.
Matalalle kiinnittyneet kookkaat korvat. Silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Löysyyttä huulissa ja
kaulanahassa. Vahva kaula. Voimakas rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Erinomainen vahva
raajaluusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hieman pehmeät välikämmenet. Erinomainen karva.
Kaunis väri. Hyvä askelpituus. Valitettavasti häntä kiertyy liikkeessä lähelle selkää, josta johtuen
palkinto.
Goldbear’s Patriot 40651/04 AVO ERI1 PU4 SERT
Tyypiltään erinomainen ryhdikäs uros. Kaunispiirteinen sopivan voimakas uroksen pää.
Hyväasentoiset korvat. Hieman pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Erinomainen kaula ja ylälinja. hyvä
rintakehän leveys. Riittävä eturinta. Näyttävä pitkäaskelinen tehokas liikunta. Sopiva raajaluusto.



Hieman pitkä lanneosa. Karva ei parhaassa kunnossa tänään. Hyvä väri. Hännän alla hieman
valkoista. Ihanan ystävällinen luonne ja erinomainen lihaskunto.
Maroussia Eagle-Elliott 10615/06 AVO EH
Keskikokoa pienempi keskivoimakas uros. Riittävä oikeanmallinen kallo-osa. Hieman pitkä kuono,
joka saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi. Hyväasentoiset korvat. Hieman karvattomat
silmänympärykset häiritsevät ilmettä. Kaunis ylälinja. Kokoon nähden sopivan voimakas rintakehä.
Tasapainoisesti kulmautuneet sopivan vahvuinen raajaluusto. Hyväasentoinen häntä. Erinomainen
askelpituus ja kaikin puolin vapaa vaivaton liikunta. Käsiteltäessä koira saisi olla vapautuneempi.
Erinomainen pigmentti ja perusväri. Käpälissä hieman nokisuutta. Hyvä karva.
Maroussia Eros-Emporio 10617/06 AVO T
2-vuotias vielä hieman ilmava uros, joka saisi ilmentää kauttaaltaan enemmän voimaa.
Hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. Pään sukupuolileiman tulisi olla selvempi. Erinomainen
pigmentti. Kaunsiasentoinen kaula. Erinomainen ylälinja. Rintakehän tulisi olla voimakkaampi.
Tasapainoisesti kulmautuneet hyväasentoiset raajat. Hyvä aseklpituus ja vaivaton liikunta. Häntä
kiertyy hieman sivulle ja hännänpää on jäykkä. Esitetään tänään niukassa karvassa. Hyvä rungon
väri. Päässä niukasti valkoista. Erinomainen luonne.
Maroussia Zephyr-Zeus 16646/04 AVO ERI2
Keskikokoa pienempi hyvin urosmainen. Muhkea ja voimakas uros. Urosmainen profiililtaan hyvä pää,
jossa kuono-osa voisi olla voimakkaampi. Keskiruskeat pyöreät silmät. Rodunomainen ylälinja. hyvä
rintakehän voimakkuus. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä askelpituus. Takaliike voisi olla
tehokkaampi. Hyväasentoinen häntä. Muhkea karva. Hyvä perusväri ja ruskeat merkit. Pään
valkoinen piirto hieman epäsymmetrinen. Miellyttävä berniherra.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PU2
Keskikokoa pienempi voimakkuudeltaan ja ääriviivoiltaan erinomainen uros, joka puolustaa
valiotitteliään ansiokkaasti. Kaunisilmeinen liioittelematon uroksen pää, jossa erinomaisen voimakas
alaleuka. Tehokas pitkäaskelinen liikunta. Erinomainen karva ja väri. Erinomaisessa kunnossa.
Bernarossa Biccu-Wagner VAL ERI
Erinomaisessa kunnossa esitetty voimakkuudeltaan ja tyypiltään erinomainen valiouros. Voimakas
urosmainen pää. Pyöreähköt silmät voisivat olla tummemmat. Voimakas keskipitkä hyväasentoinen
kaula. Vahva selkä. Erinomainen vahva raajaluusto. Hyvä rintakehä. Erinomaiset liikkeet. Häntä
nousee hieman liikkeessä. Perusvärissä aavistus rusehtavaa. Kauniit merkit. Miellyttävä luonne.
Berndante Chocco 39235/03 VAL ERI
Voimakkuudeltaan ja tyypiltään aivan erinomainen valiouros. Hyvin kaunispiirteinen, mittasuhteiltaan
ja voimakkuudeltaan erinomainen uroksen pää. Kauniit rungon ääriviivat. Vahva raajaluusto.
Erinomainen askelpituus. Takaliike voisi olla vieläkin jäntevämpi. Hyvänlaatuinen karva, joka ei tänään
aivan priimassa kunnossa. Kauniit värit. Lyhyehkö häntä. Herrasmieskäytös.
Cei-Cei Blackmore 38184/02 VAL ERI3 PU3
Pienempi perusrakenteeltaan ja tyypiltään erinomainen valiouros. Kaunispiirteinen, keskivahva
urosmainen pää. Kirsupigmentti saisi olla mustempi. Hyvin kauniit rungon ääriviivat. Sopiva
raajaluuston voimakkuus. Liikkuu tehokkaasti pitkällä askeleella. Etuliikkeissä hieman löysyytä. Hyvin
hoidettu karva. Kaunis väri. Miellyttävä luonne.
Huuko 37276/01 VAL EH
Voimakas uros, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet. Kaunispiirteinen keskivoimakas uroksen pää.
Hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. Kirsu saisi olla mustempi. Erinomainen kaula ja selkäosa.
Sopiva rintakehä. Hyvä raajaluusto. Erinoaminen askelpituus. Takaraajojen työntö voisi olla vieläkin
tehokkaampi. Liikkuessa sirppimäiseen asentoon nouseva häntä häiritsee muuten kaunista
kokonaisuutta. Hyvä karva ja väri. Miellyttävä luonne.
Stenhöjdens Calippo 44141/04 VAL ERI4
Keskikokoinen keskivahva tyypiltään erinomainen valiouros. Keskivahva uroksen pää, jossa kaunis
profiili. Hyvin kauniit rungon ääriviivat. Keskivahva raajaluusto. Karva ei ihan priimassa kunnossa
tänään. Pään valkoisessa hieman pilkkuja, muuten kaunis väri. Tasapainoinen vakaa pitkäaskelinen
liikunta on kaunista katsottavaa. Ihana luonne.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI1 PU1 VSP
Ääriviivoiltaan ja voimakkuudeltaan erinomainen tasapainoisesti rakentunut valiouros. Keskivahva
uroksen pää, jossa miellyttävä ilme. Taspainoisesti kulmautuneet hyväasentoiset raajat. Liikkuu
tehokkaasti ja vaivattomasti pitkin askelin. Kaunis häntä. Hyvänlaatuinen, hieman laineikas
karvapeite. Etukäpälissä saisi olla valkoista, muuten hyvin kaunissävyinen väritys. Erinomaisessa
kunnossa.



Zweierteam Cereus 16381/99 VET ERI1 VSP-VET
9-vuotias aivan erinomaisessa kunnossa esitetty keskivahva veteraaniuros. Kaunis pään profiili.
Kuono-osa saisi olla voimakkaampi. Kauniit rungon ääriviivat. Riittävä raajaluusto. Karva ei ihan
parhaimmillaan. Hyvä väri. Erinomainen liikkuja. Miellyttävä luonne. Kunniaksi omistajalleen.
Alba Toro Kaukuras 28261/07 JUN H
Hyvin pienikokoinen hieman pitkä juniorinarttu. Hyvin narttumainen ääriviivoiltaan. Kaunsi pää.
Hieman kevytasentoiset korvat. Pyöreähköt keskiruskeat silmät. Erinomainen kaula. Tasainen ylälinja.
hyvä rintakehän syvyys. Puutteellinen eturinta. Pitkä lanneosa. Erinomainen takaosa. Riittävä
rajaluusto. Lupaavat sivuliikkeet. Etuliikkeet vielä kovin löysät. Lupaava karva. Kaunis väri. Miellyttävä
luonne.
Bernarossa Damigella 25513/07 JUN EH
Taspainoisesti kehittynyt keskivahva juniorinarttu. Hyvin narttumainen profiililtaan erinomainen pää.
Kuonon tulee vankistua. Hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. Kaunis ylälinja. ikäisekseen
riittävä voimakkuus. Hyväasentoiset keskivahvat raajat. Lupaava liikunta. Lupaava karva.
Laineikkuutta selässä. Kaunis väri. Saisi esiintyä itsevarmemmin.
Bernarossa Dimare 25515/07 JUN ERI
Tyypiltään erinomainen keskivahva varsin lupaava juniorinarttu. Tulee tiivistyä kauttaaltaan. Lupaava
hyvin narttumainen pää. Kauniit rungon ääriviivat. Hieman pitkä lanneosa, sopiva raajaluusto.
Lupaava liikunta. Selässä pentumaista pehmeyttä. Hyväasentoinen häntä. Kaunis väri. Lupaava
turkki. Miellyttävä luonne. Huulet voisivat olla tiiviimmät.
Cei-Cei Dolly Parton 13920/07 JUN T
Pienikokoinen juniorinarttu, joka saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi. Hyvin narttumainen
kaunisilmeinen pää. Hyväasentoiset korvat. Kuonon tulee voimistua. Kaunis rodunomainen ylälinja.
rintakehän tulee kehittyä kauttaaltaan. Riittävät etu-ja erinomaiset takakulmaukset. Riittävä
raajaluusto. Hyvälaatuinen hieman laineikas karva, joka voisi olla runsaampaa. Hyvä väritys. Hyvä
askelpituus. Hyvin epävarma luonne, josta johtuen palkinto. Tarvitsee kehätottumusta.
Dandybern Arabella JUN EH
Pienehkö keskivahva erittäin hyväntyyppinen juniorinarttu. Lupaava hyvin narttumainen pää, jossa
kuonon tulee voimistua. Hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. Luomet voisivat olla tiiviimmät.
Seistessä tasainen ylälinja. lupaava rintakehä. Keskivahva raajaluusto. Erinomainen askelpituus.
Lupaava karva. Kaunis väri. Erinomainen häntä. Etuliikkeissä löysyyttä ja selässä pentumaista
pehmeyttä. Ystävällinen varma luonne.
Funatic Supernatural 54674/06 JUN ERI1
Keskikokoa pienempi tasapainoisesti rakentunut ja kehittynyt juniorinarttu. Erinomainen pään profiili.
Kuono-osan tulee voimistua. Hyväasentoiset korvat. Tarkkaavainen valpas ilme. Hyvin kauniit rungon
ääriviivat. Eturinta saa vielä voimistua. Sopiva raajaluusto. Pitkäaskelinen liikunta. Erinomaisessa
fyysisessä kunnossa. Lupaava karva. Pään valkoinen epäsymmetrinen, muuten hyvät värit. Reipas
ystävällinen luonne.
Gabriela van de Klaverhoeve 20909/08 JUN EH
Keskikokoinen erittäin hyväntyyppinen juniorinarttu. Lupaava rungon tilavuus ja ylälinja. narttumainen
pää, jossa otsapenger saisi olla selvempi ja alaleuka voimakkaampi. Riittävästi kulmautuneet raajat.
Liikkuu hyvällä askelmitalla. Selässä pentumaista pehmeyttä. Häntä nousee hieman liikkeessä.
Lupaava karva. Pään valkoinen piirto hiemn epäsymmetrinen. Toisessa etukäpälässä saisi olla
enemmän valkoista. Kaunissävyiset ruskeat merkit. Erinomainen luonne.
Goldbear’s Qismet 16049/07 JUN ERI2
Keskikokoa pienempi taspainoiseti ja sopusuhtaisesti kehittynyt juniorinarttu. Hyvin kaunis ilme ja
lupaava narttumainen pää. Hyväasentoiset korvat. Pyöreähköt keskiruskeat silmät. Kauniit rungon
ääriviivat. Lupaava rintakehä. Sopiva raajaluusto. Kaunisasentoinen häntä. Lupaava pitkäaskelinen
liikunta. Lupaava karva. Kauniit selkeät värit. Taspainoinen luonne.
Golden Soul Bella Bambino 20197/07 JUN ERI
Keskikokoa pienempi keskivahva sopusuhtaisesti kehittynyt juniorinarttu. Hyvin narttumainen ilmeikäs
pää. Kuono-osa saa vankistua. Erinomainen ylälinja. lupaava rintakehä. Riittävät etu-ja hyvät
takakulmaukset. Lupaava pitkäaskelinen liikunta. Lupaava, vielä hieman laineikas karva. Erinomainen
luonne.
Hexa-Han Unelma 15660/07 JUN EH
Erittäin hyväntyyppinen keskivahva juniorinarttu, joka esitetään tänään niukassa karvassa. Lupaava
hyvin narttumainen pää. Hyvä ylälinja. rintakehän tulee täyttyä. Hieman niukat etu- ja hyvät
takakulmaukset. Riittävä raajaluusto. Etuliikkeissä löysyyttä ja etuaskel voisi olla pidempi. Hyvät
takaliikkeet. Selkeät värit. Ystävällinen luonne.



Maroussia Halina 51141/06 JUN ERI3
Perusrakenteeltaan ja tyypiltään hyvin lupaava juniorinarttu. Erittäin lupaava kaunispiirteinen nartun
pää. Viehättävä ilme. Seistessä kauniit ääriviivat. Lupaava rintakehä. Sopiva raajaluusto. Erinomainen
askelpituus. Häntä nousee hieman liikkeessä. Lupaava karva. Hyvin kauniit värit. Miellyttävä luonne.
Momandan Tiramisu 25867/07 JUN ERI4
Taspainoisesti ja sopusuhtaisesti kehittynyt hieman pitkärunkoinen juniorinarttu. Lupaava hyvin
narttumainen pää. Kaunis ylälinja. tasapainoiset kulmaukset. Eturinta vielä kesken kehityksen. Liikkuu
tehokkaasti pitkin askelin, etuliikkeissä löysyyttä. Selässä nuoruuden pehmeyttä. Lupaava karva.
Kaunis väri. Ystävällinen reipas luonne.
Nöklebyåsen’s Uzume N06578/07 JUN H
Keskikokoa kookkaampi keskivahva narttu. Hyvin anrttumainen pää. Otsapenger voisi olla selvempi.
Kuonon tulee voimistua. Kaunis kaula. Hyvä rintakehän pituus. puutteellinen eturinta. Hieman pitkä
lanneosa. Niukat etu-ja hyvät takakulmaukset. Liikkuu riittävällä askelmitalla. Köyristää hieman
lenneosaa liikkuessa. Vielä kovin löysät etuliikkeet. Hieman niukka hyvänlaatuinen karva.
Kaunissävyiset ruskeat värimerkit. Valkoista hieman niukasti. Luonne ok.
Zweierteam Montana 19594/07 JUN ERI
Tasapaoisesti kehittynyt keskivahva varsin lupaava juniori. Lupaava nartun pää. Hyväasentoiset
korvat. Hieman pyöreät keskiruskeat silmät. Kauniit rungon ääriviivat. Lupaava rintakehä. Keskivahva
raajaluusto. Häntä kiertyy hieman sivulle. Erinomaisen lupaava liikunta. Lupaava hieman laineikas
karva. Selkeät värit.
Bendoran Ambrosia 28346/06 NUO ERI1
Tyypiltään erinomainen keskikokoinen narttu. Hyvin narttumainen kaunisilmeinen pää. Erinomainen
kaula ja ylälinja. hyvä rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Tasapaoisesti kulmautuneet raajat, joilla
koira liikkuu erinomaisen tehokkaasti. Selässä hieman pehmeyttä. Hyvälaatuinen hieman niukka
karvapeite. Kauniit värit. Ystävällinen luonne.
Bernarossa Cinnamon 40634/06 NUO ERI2
Keskivoimakas mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla narttumainen profiililtään kaunis pää. Kuono voisi
olla vahvempi. Hyvä kaula- ja selkäosa. Hieman luisu lantio. Riittävä rintakehä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Häntä nousee liikkeissä. Hyvä karvanlaatu. Pään valkoinen hieman epäsymmetrinen,
muuten kaunis väritys. Miellyttävä luonne.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss N15545/06 NUO H
Keskikokoa kookkaampi hieman pitkärunkoinen narttu. Hyvä pään profiili. Hieman kapea kuono-osa.
Hyvä kaula. Tasainen selkälinja. Riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset. Puutteellinen eturinta. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, hyvin löysästi edestä ja takana hieman länkisäärisyyttä. Karva ei
parhaimmillaan. Hyvät värit. Kaunissävyinen ruskea. Ystävällinen luonne.
Zweierteam Lunaria NUO EH3
Keskivahva, mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla kaunisilmeinen narttumainen pää. Seistessä
kaunis ylälinja. rintakehän ja erityisesti eturinnan tulee vielä kehittyä. Riittävä raajaluusto.
Erinomainen askelpituus. Etuliikkeissä löysyyttä ja häntä nousee. Hyvä karvanlaatu. Tänään niukassa
karvassa. Selkeät värit. Tasapainoinen luonne.
Bernario Viviane 45733/03 AVO EH
Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava pieni narttu, jolla voimakas nartun pää. Kaunis ylälinja.
eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset. Vankka raajaluusto. Selässä
liikkuessa pieni painauma. Hyvä askelpituus. Etuliikkeissä kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät, kapeat
takaliikkeet. Hyvä karvanlaatu. Selkeät värit. Tasainen luonne.
Eosz van’t Pachthof 11529/06 VAL ERI3
Muhkea keskikokoinen valionarttu. Sievä keskivahva nartun pää. Hyvä rungon tilavuus ja ääriviivat.
Liikkuu hyvällä askelmitalla. Erinomainen karva ja väri. Erinomaisessa kunnossa. Mukava luonne.
Fonacot’s Gassy Gatherina 19661/03 AVO ERI1 PN1 SERT ROP
Ihanan voimakas tyypiltään erinomainen narttu. Voimakas nartun pää. Vahva kuono ja alaleuka.
Hieman pyöreät silmät voisivat olla tummemmat. Kaunis ylälinja. hieman pitkä lanne. Hyväasentoiset
raajat, joilla koira liikkuu joustavasti pitkin askelin. Erinomainen karvanlaatu ja luonne.
Goldbear’s Primrose 40653/04 AVO ERI2 PN2 VASERT
Erinomaisen voimakas hieman pitkä narttu. Kaunis pään profiili. Miellyttävä ilme. Luomet voisivat olla
tiiviimmät. Tyylikäs rodunomainen ylälinja. voimakas rintakehä. Vahvat raajat. Erinomainen
askelpituus. Hieman leveät etuliikkeet. Erinomainen karva ja väritys. Tasapainoinen luonne.



Maroussia Bernie 29343/04 AVO H
Pienikokoinen hieman matalaraajainen narttu, jolla hyvin narttumainen pää. Pyöreähköt keskiruskeat
silmät. Tilava runko. Hyvä ylälinja. riittävä raajaluusto. Erinomainen askelpituus. Hyvänlaatuinen
karva. Hyvät värimerkit. Saisi esiintyä kehässä itsevarmemmin ja siitä johtuen palkinto.
Maroussia Chanel-Champion 45495/04 AVO EH
Keskikokoinen keskivahva, jolla hyvin narttumainen pää. Otsapenger voisi olla selvempi ja kuono
voimakkaampi. Seistessä hyvä ylälinja. hyvä rintakehän pituus. eturinta saisi olla näyttävämpi.
Hieman luisu lantio. Häntä nousee liikaa. Hyvä askelpituus. Liikkeissä löysyyttä. Takana kapeutta.
Erinomainen karva. Hyvä väri. Kuonon valkoisessa muutama pilkku. Miellyttävä luonne.
Maroussia Enya-Edelina 10620/06 AVO ERI3
Keskivahva ääriviivoiltaan ja tyypiltään erinomainen narttu. Kaunisilmeinen hyvin narttumainen pää.
Riittävä rintakehän leveys. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Erinomainen karva. Hyvä väri.
Kaunisasentoinen häntä. Miellyttävä käytös.
Mettänpeikon Hali-Nalle 43662/05 AVO H
Keskikokoinen voimakkuudeltaan hyvä narttu. Voimakkuudeltaan sopiva hyvin narttumainen pää.
Hyväasentoiset korvat. Hieman pyöreät silmät. Hyvä ylälinja. puutteellinen eturinta. Niukat etu- ja
hyvät takakulmaukset. Lyhyt pysty lantio. Häntä nousee liikkeessä. Riittävä askelpituus. Etuaskelissä
löysyyttä. Kurittomuutta käsiteltäessä. Perusluonne ihan reipas. Hieman laineikas karva. Hyvä väri.
Momandan Suhina Lempi AVO ERI
Keskivahva tyypiltään erinomainen narttu. Kaunispiirteinen ilmeikäs nartun pää. Hieman pyöreät
keskiruskeat silmät. Kaunis ylälinja. hyvä rintakehän voimakkuus. Hieman pitkä lanneosa. Keskivahva
raajaluusto. Erinomainen tehokas liikuntatapa. Hyvä karva ja väri. Viehättävä luonne.
Momandan Suhmura Sandra 41547/05 AVO H
Kookas hieman hoikassa kunnossa esitetty narttu, jolla kaunis pään profiili. Kookkaat hyväasentoiset
korvat. Hyvä kaula. Kokoon nähden hieman kapea rintakehä. Puutteellinen eturinta. Hieman pitkä
lanneosa. Vahvat riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä askelpituus. Etuliikkeet kovin löysät. Hyvä
karvanlaatu. Kauniit värimerkit. Ihastuttava luonne.
Riccarron Isabell 36420/03 AVO ERI
Erittäin hyväntyyppinen tiivisrakenteinen hyvänkokoinen narttu. Kaunisilmeinen nartun pää. Tummat
silmät. Huulet voisi olla tiiviimmät. Hyvä ylälinja. hyvä rintakehä. Hyvä pitkä lanneosa. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella. Hyväasentoinen häntä. Hyvänlaatuinen hieman niukka karvapeite.
Hyvä väritys. Tasapainoinen luonne.
Vinkizz Kizzy 50198/05 AVO EH
Voimakkuudeltaan hyvä narttu, jolla kaunisilmeinen sievä pää. Erinomainen ylälinja ja rintakehän
leveys. Eturinta voisi olla selvempi. Kaunisasentoinen häntä. Erinomainen takaosa. Hieman taipuisat
välikämmenet. Hyvä askelpituus. Valitettavasti koira liikkuu edestä hyvin löysästi. Hieman laineikas
hyvänlaatuinen karva. Hyvä väri. Aavistuksen ujo esiintyessä.
Zweierteam Ixora 39830/04 AVO ERI4
Tyypiltään erinomainen, kokoon nähden tilavarunkoinen narttu. Hyvin narttumainen sieväilmeinen
pää. Seistessä kauniit ääriviivat. Häntä nousee hieman ylös. Hyvä askelpituus. Hieman laineikas
karvapeite. Selvä väritys. Tasapainoinen luonne.
Amoroosa 19108/01 VAL ERI
Erinomaisella askelpituudella liikkuva vahva, hieman löysässä kunnossa esitetty valionarttu.
Kaunispiirteinen hyvä pää. Hyvä rungon tilavuus. Etuliikkeissä hieman löysyyttä. Hyvälaatuinen,
hieman laineikas karva. Erinomainen luonne.
Maroussia Aida 19384/04 VAL ERI1 PN4
Erinomaisessa kunnossa esitetty ääriviivoiltaan kaunis narttu, jolla ihana rintakehän tilavuus.
Sieväilmeinen nartun pää, jossa kauniit yksityiskohdat. Hyvät sivuliikkeet, etuliikkeissä leveyttä.
Kaunis häntä. Erinomainen karva ja väri. Viehättävä luonne.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL ERI2
Kaunisrakenteinen voimakkuudeltaan erinomainen narttu. Soma-ilmeinen kaunis nartun pää. Kauniit
rungon ääriviivat. Hieman pitkä lanneosa. Hyväasentoinen häntä. Erinomainen liikkuja. Karva ei
tänään parhaimmillaan. Kauniit värimerkit. Ystävällinen luonne.
Riccarron Madam Tosca 25734/04 VAL ERI4
Hieman kesäisessä karvassa esitetty hyvärakenteinen valionarttu. Kaunis pään profiili. Miellyttävä
ilme. Erinomainen ylälinja. hyvä rintakehän pituus. Hyväasentoiset raajat. Hieman pitkä lanneosa.
Liikkuu erinomaisella askelpituudella ja tehokkaasti. Selkeä väritys. Tasapainoinen luonne.



Barlis Feanna Yakarin 17544/99 VET ERI2
Melkein 9-vuotias erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu. Hyvä pään profiili. Pää voisi olla
kauttaaltaan leveämpi. Kaunis ylälinja. hieman pitkä lanneosa. Erinomainen askelpituus. Karva ei
parhaimmillaan, mutta laadultaan hyvä. Miellyttävä luonne.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI 1 PN3 ROP-VET
Erinomaisessa kunnossa esitetty ryhdikäs ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen
veteraaninarttu. Hyvin narttumainen somailmeinen pää. Tehokas vaivaton liikunta. Ihana kokonaisuus.
Tasapainoinen luonne.


