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Alpweiden Änd Me Too 10323/07 JUN H
12kk vanha, hyvin vilkas juniori, joka esitetään erittäin kevyessä turkissa, hyvä tyyppi ja oikeat
mittasuhteet, joskin kevyt yleisvaikutelma turkin puutteesta johtuen, hieman turhan voimakas kallo,
karvattomat silmänympärykset häiritsevät, keskiruskeat silmät, purenta ok, sopiva luusto, hyvät
tassut, ikäisekseen riittävä runko, riittävä lapakulmaus, taka-osan ja erityisesti takaliikkeiden tulee
vahvistua paljon, tarvitsee aikaa ja harjoitusta.
Amnadelman Buster 28659/07 JUN ERI1
9,5 kk vanha, hyvin kaunis tasapainoisesti kehittynyt junioriuros, joka on erinomaista rotytyyppiä,
erinomainen sukupuolileima, voimakas pää, erittäin hyvä muoto, ilme voisi olla aavistuksen
pehmeämpi, hieman “pisamia” kuonon valkoisessa värissä, erinomainen luusto, käpälät ja
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä runko, esitetään vasta pestyssä turkissa, askeltaa hyvin, lupaava
kokonaisuus.
Catinca’s Aceventura 52525/06 JUN H
16kk vanha, maskuliininen, sopivan vankka uros, jolla on erittäin hyvä pään muoto, hyvä pään muoto,
silmät ja ilme, purenta ok, hyvä luusto, erinomaiset käpälät, melko syvä runko, ja hieman matalat
raajat häiritsevät yleisvaikutelmaa, riittävästi kulmautunut takaosa, ei täydessä turkissa ja hieman
tuhti, hieman lyhyet liikkeet ja häntä nousee liikkeessä turhan korkealle, toivoisin koiralle hieman
enemmän raajakorkeutta.
Frodo v.d. Buut Vrij Hoeve 57170/07 JUN EH2
13kk vanha hyväntyyppinen junioriuros, joka on tässä vaiheessa pitkä, hyvä pään muoto, valkoisessa
värissä hieman pisamia, hyvä purenta, keskiruskeat silmät, joissa hyvä muoto, purenta ok,
kirsupigmentti tulisi olla syvempi, hieman lyhyt kaula, hyvä luusto, tiiviit käpälät, vielä hieman kevyt
runko, eikä täydessä turkissa tänään, voimakkaat takakulmaukset, liikkuu hyvin, raajakorkeutta voisi
olla aavistus enemmän.
Bernarossa Cherokee 40632/06 NUO EH3
18kk vanha, voimakas erittäin hyväntyyppinen nuori uros, joka esitetään voimakkaassa
karvanlähdössä ja hieman kevyessä kunnossa, hyvin energinen luonne, ihastuttava pää ja
erinomainen tyypillinen ilme, purenta ok, hyvä vahva luusto, kohtuullinen lapa, kevyt runko,
erinomainen vahva takaosa, valkoinen väri nousee toisessa raajassa hieman korkealle, askeltaa
erittäin hyvin, hännänkanto on kovin iloinen.
Berndante Fabricio 36530/06 NUO H
1v 8kk vanha vankka uros, joka on hieman matalaraajainen, hyvä pään muoto, pläsi voisi olla
parempi, hyvä purenta, hyvä suupigmentti, eriomainen luusto ja käpälät, hieman etuasentoinen lapa,
hyvä runko ja rittävät takakulmaukset, iloinen ystävällinen luonne, kovin leveät takaliikkeet, hieman
huolimattomat edestä, mittasuhteiden tulisi olla paremmat.
Lapinlauhan Lenni-Kalle 37905/06 NUO H
20kk vanha, voimakas nuori uros, joka esitetään kevyessä turkissa ja hieman kevyessä kunnossa,
voimakas pää, keskiruskeat hieman avoimet silmät, purenta ok, riittävä luusto, hyvät käpälät,
lapakulmaus tulisi olla parempi ja samatenkin polvikulmaus tulisi olla parempi, tasapaino ei siten ole
paras mahdollinen, lyhyet voimattomat takaliikkeet(kannukset poistettu), koiran turkin tulisi olla
paremmin näyttelyyn kunnostettu, hyvä luonne.
Riccarron Pink Panther 25406/06 NUO ERI1 PU3 VASERT
22kk vanha, erinomaisen kauniin tyyppinen nuori uros, joka esitetään mallikkaasti näyttelyyn
kunnostettuna, erinomainen pään muoto, hyvä silmien muoto mutta väri voisi olla hieman tummempi,
purenta ok, valkoinen väri ulottuu toispuoleisesti vähän yli suupielen, erinomainen vankka luusto,
hyvät käpälät, etuliikkeiden tulee tiivistyä, erinomainen runko ja takaosa, hyvät takaliikkeet, etuosa
tarvitsee aikaa mutta kaunis tyyppi.
Riccarron Pluto 25405/06 NUO ERI2
22kk vanha, vankka erittäin hyväntyyppinen hieman tuhdissa kunnossa esitetty maskuliininen uros,
erittäin hyvä pään muoto, joskin kuono-osa voisi olla hieman vahvempi, keskiruskeat silmät, hyvä
purenta, sopiva luusto, hyvät käpälät, hieman pehmeä selkä, hyvät takakulmaukset, askeltaa hyvin,
erinomainen iloinen olemus ja luonne.
Alpweiden That’s It 50189/04 AVO ERI4
3v 3kk tasapainoinen maskuliininen hyväntyyppinen uros, erittäin hyvä pään muoto, keskiruskeat
silmät, hyvä purenta, korvat asettuvat oikein, sopiva luusto, hyvät käpälät, hyväasentoinen lapa,
erittäin hyvä runko, voimakkaat takakulmaukset, hyvälaatuinen turkki tuloillaan, erinomainen liikkuja,
laadukas koira joka voitaisiin esittää edukkaammin, erinomainen berniluonne.



Alpweiden Well Well Well 32708/05 AVO H
2v 9kk pienehkö kevyessä turkissa ja kunnossa esitetty riittävän maskuliininen uros, erittäin hyvä
pään muoto, mutta turhan vaaleat silmät, hyvä purenta, riittävä luusto, hieman suora lapa, hieman
kevyessä kunnossa rungoltaan, toivoisin hieman vahvemman takaosan(kannukset poistettu), takaliike
jää hieman lyhyeksi ja häntä voisi olla hieman paremmin kannettu, hyvä luonne.
Bassobuffo 43001/04 AVO ERI
3,5 vuotias hyväntyyppinen hieman levottomasti esiintyvä vankka uros, jonka turkki voisi olla
paremmin näyttelyyn kunnostettu, erittäin hyvänmuotoinen pää, hyvät silmät ja ilme, purenta ok, voisi
käyttää korviaan paremmin, hyvä luusto, tassut voisivat olla hieman kootummat, sopiva lapa, riittävä
runko, voimakkaat takakulmaukset, hyvä liikkuja.
Bernarossa Baritoni S12281/2006 AVO ERI1 PU2 SERT
3vuotias kauniin tyyppinen koira, jolla on aivan erinomainen uroksen pää, hyvin kauniit tummat silmät,
erinomainen ilme, korvat asettuvat oikein, purenta ok, erinomainen luusto ja käpälät, kohtuullinen
lapa, hieman kevyt runko, vahva takaosa, liikkuu hyvin, hyvät värit, hyvä kokonaisuus.
Goldbear’s Patriot 40651/04 AVO ERI3
3 vuotias hyväntyyppinen vankka uros, jolla on hyvät mittasuhteet, riittävä tasapaino, erinomainen
sukupuolileima, erittäin hyvä pään muoto, mutta ilme voisi olla hieman pehmeämpi, keskiruskeat
silmät, purenta ok, hyvä luusto, kootut käpälät, riittävä lapa ja runko ja hyvälaatuinen turkki tuloillaan,
sopivasti kulmautuneet takaraajat, hyvät sivuliikkeet, kantaa itsensä hyvin.
Janipan Bemari 39266/04 AVO EH
3,5 vuotias vankka maskuliininen uros, erinomainen tyyppi, koiralla hieman keskittymisvaikeuksia,
erinonmainen luusto, tiiviit käpälät, kaulaa voisi olla hieman enemmän, lapakulmaus liian suora,
erinomainen runko, hyvät takakulmaukset, valkoinen väri nousee toisessa eturaajassa hieman
korkealle, hyvä kallo, otsapenkereen tulisi olla hieman merkitympi, kuono-osa voisi olla hieman
vahvempi, liikkuu takaa hyvin, edessä hieman lyhyesti, iloinen energinen luonne.
Janipan Bemari 17731/03 AVO EH
Lähes 5 vuotias vankka voimakas uros, hyvä sukupuolileima, tyyp iloinen berniolemus, erittäin hyvä
päänmuoto, mutta toivoisin ehdott tummemmat silmät, purenta ok, alhaalta edestä puuttuu yksi
hammas, josta esitetty SKL:n todistus, riittävä luusto, käpälät saisivat olla hieman kootummat,
lapakulma saisi olla parempi, hyvä runko ja takakulmaukset, hyvät värit, hieman valkoista peräaukon
ympärillä, liikkuu takaa hyvin mutta etuliike saisi olla vakaampi.
Life Spring’s Indy 50620/05 AVO H
2v 3kk maskuliininen hieman ujostellen esiintyvä uros, ei parhaassa turkissaan, turkki juuri pesty ja
siten turhan pehmeä, hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa, purenta ok, hieman karvattomat
silmänympärykset ja ilmeen tulisi olla parempi, kovin olematon kaula, etuasentoinen lapa, takaosan
tulisi olla voimakkaampi ja paremmin kulmautuneempi, lyhyet voimattomat takaliikkeet ja hieman
kierteiset edestä.
Riccarron Obi Van Kenobi 52416/05 AVO ERI2
Juuri 2 vuotta täyttänyt hyväntyyppinen kauniisti näyttelyyn kunnostettu uros, jolla hyvä
sukupuolileima, hyvä pään muoto, keskiruskeat silmät, miellyttävä ilme, purenta ok, hyvä kaula ja
ylälinja, riittävä luusto, kohtuullinen lapa, hyvä runko, erittäin hyvät takakulmaukset, liikkuu takaa
hyvin, edestä hieman löysästi, häntä “siedettävästi” kannettu.
Tepantorpan Jules Werner 15566/04 AVO H
4 vuotias, maskuliininen hieman kevyessä kunnossa ja turkissa esitetty, mittasuhteiltaan kunnossa
oleva uros, riittävä kallo, turhan loiva otsapenger, kuono-osa voisi olla hieman vahvempi, purenta ok,
hieman lyhyt kaula, riittävästi kulmautuneet takaraajat, kevyet sivuliikkeet mutta edestä hyvin löysät,
erittäin hyvä luonne, hyvä väritys.
Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 VAL ERI2 PU4
2,5 vuotias, vankka voimakas uros, jonka turkin väri ei ole tänään parhaimmillaan, erinomainen
maskuliininen vankka kokonaisuus, erittäin hyvä voimakas uroksen pää, hieman pyöreät silmät,
purenta ok, hyvä kaula ja ylälinja, erinomaiset vankat raajat, hieman etuasentoinen lapa, liikkuu hyvin,
ruskea tan-värin sävy voisi olla lämpimämpi.
Berndante Chocco 39235/03 VAL ERI3
4 vuotias, vankka voimakas uros, jolla selkeä sukupuolileima, esitetään tuhtina, karvapeite ei ole
parhaimmillaan, erittäin hyvä muotoinen voimakas pää, hyvät silmät ja ilme, purenta ok, mutta pienet
alaetuhampaat, hyvä luusto, käpälät saisivat olla kootummat, kohtuullinen lapa, hieman tuhti runko,
hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin sivusta mutta olisi edukseen hieman kevyemmässä kunnossa,
hyvät värit.



Lapinlauhan Henkka 41522/03 VAL EH4
4-vuotias, iloinen, ystävällinen uros, joka esitetään hieman kevyessä kunnossa ja turkissa, riittävän
selkeä sukupuolileima, erittäin hyvä pään muoto, ystävällinen ilme, purenta ok, kaulaa voisi olla
hieman enemmän, hieman suora lapakulma, sopiva luusto, hyvin kulmautunut takaosa, sujuvat
sivuliikkeet, edestä turhan kierteiset, kokonaisuus voisi olla hieman muhkeampi.
Riccarron Frog Prince 26661/01 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS1
6-vuotias kaunis uros, joka esitetään erinomaisessa näyttelykunnossa, tasapainoinen kokonaisuus,
erittäin hyvämuotoinen ilmeikäs pää, lempeä tyypillinen ilme, purenta ok, pienet alaetuhampaat,
vankka luusto, hyvät käpälät, hyvin kauniisti rakentunut ja kulmautunut, askeltaa erittäin hyvin, hyvät
värit, esimerkillisesti näyttelyyn kunnostettu.
Alpweiden Öhm I’m Jackpot 28227/07 JUN EH4
10kk vanha feminiininen iloinen hyväntyyppinen juniorinarttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja
ikäisekseen sopiva tasapaino, hyvä luusto, käpälät voisivat olla hieman pyöreämmät, hyvä kaula ja
ylälinja, hyvä runko, sopivasti kulmautunut takaosa, erinomainen lihaskunto, pää on vielä hieman
kevyt ja saa vahvistua, hyvä ilme, oikea purenta, liikkuu takaa hyvin, hieman lyhyt etuaskel, hyvät
värit, erinomainen luonne.
Alpweiden Ömeising 28229/07 JUN EH3
10kk vanha vankka erittäin hyväntyyppinen narttu, joka esiintyy hieman ujostellen, kauniisti näyttelyyn
kunnostettu, joskin turkki on aivan vastapesty, erittäin hyvä pään ,uoto mutta valitettavan vaaleat
silmät, ilmeen tulisi olla pehmeämpi, hyvä purenta, erinomainen luusto, hieman lyhyt kaula, hyvä
runko ja takaosa, liikkuu ikäisekseen hyvin mutta takaliikkeessä voisi olla enemmän voimaa, riittävän
hyvä väritys.
Bernarossa Dimare 25515/07 JUN ERI1
10kk vanha, voimakas vankka hieman tuhdissa kunnossa esitetty juniorinarttu, hyvät mittasuhteet ja
koko, hyvämuotoinen ilmeikäs nartun pää, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, vahva luusto, hyvät
käpälät, sopiva lapa, hyvä rinnnanleveys, hieman tuhti runko, hyvät takakulmaukset, askeltaa sivusta
hyvällä mitalla, etuliikkeen tulee tiivistyä, hyvä kokonaisuus, koira olisi edukseen hieman tiiviimmässä
kunnossa.
Berniitan Taika-Taika-Tuu 29901/07 JUN H
10kk vanha, hieman lyhyessä turkissa esitetty hyväntyyppinen narttu, hyvä kallo, riittävä otsapenger,
hieman kevyt kuono-osa, riittävä kaula, liian suora edestä, hyvät pyöreät käpälät, hyvä runko ja
takakulmaukset, turkki on selässä liian kihara, liikkuu hieman kierteisesti toisella
takaraajalla(kannukset poistettu), purenta ei ole tällä hetkellä paras mahdollinen.
Fridkullas Wilmalotta 29060/07 JUN EH
10kk vanha tyypiltään hyvä sopivan vankka nuori narttu, turkki on tällä hetkellä lähtenyt ja turhan
kihara, hyvä kallo, sopiva otsapenger, hyvät silmät ja ilme, purenta ja hampaat ok, hyvä luusto, runko
ja takakulmaukset, erittäin hyvä terve liikkuja, hyvät värit, saa hyvän tyyppinsä ansiosta punaisen.
Goldbear’s Qismet 16049/07 JUN ERI2
12kk vanha, hyvin feminiininen kauniisti kehittynyt juniorinarttu, jolla hyvät mittasuhteet, erittäin hyvä
päänmuoto, kauniit tummat silmät ja erinomainen ilme, purenta ok, hyvät korvat, pläsi voisi olla
symmetrisempi, hyvä luusto, hyvä kaula ja ylälinja, vankka runko, sopivasti kulmautuneet takaraajat,
liikkuu sivusta hyvin mutta edestakainen liike saisi tiivistyä, esiintyy hyvin.
Pandora 12928/07 JUN T
14kk vanha vilkas leikkisä hieman ujo juniorinarttu, jonka turkki ei ole parhaimmilaan, vaikeasti
käsiteltävä ja tarvitsee lisää kehäharjoitusta, purenta vaikuttaa oikealta, hyvä päänmuoto, silmien tulisi
olla tummemmat, hieman ? korvat, kevyt luusto, liian niukat kulmaukset niin edessä kuin takana,
hyvin ahdas etuosa, lyhyet voimattomat takaliikkeet, tarvitsee aikaa ja harjoitusta.
Zweierteam Muscosa 19596/07 JUN EH
11kk vanha vankka vahvassa pentuturkissa esitetty juniorinarttu, jolla on hyvät mittasuhteet, hyvä
kallo, mutat otsapenger voisi olla merkitympi ja kuono-osa on liian terävä ja kevyt, purenta ok, hyvät
silmät ja ilme, hieman kaulaton, hyvä luusto, sopiva lapa, hyvä runko ja takaosa, liikkuu sivusta hyvin.
Alpweiden Zsot Zsot 35320/06 NUO T
20kk vanha, kevyessä turkissa esitetty, liian pitkä narttu, turkki on turhan kihara, pään tulisi olla
voimakkaampi ja leveämpi, mutta erityisesti kuono-osa pitkä ja kevyt, purenta ok, mutta kapea
alaleuka, riittävä luusto, litteähköt käpälät, suora edestä, liian putoava lantio, kohtuulliset liikkeet,
rungon pituus ja pää häiritsevät, hyvä luonne.



Bendoran Adele 28344/06 NUO ERI1 PN2 VASERT
22 kk vanha, vankka voimakas hyväntyyppinen narttu, joka esitetään kauniissa näyttelykunnossa,
erinomainen pään muoto, hyvät silmät ja ilme, purenta ok, riittävä kaula, hyvä ylälinja, sopiva luusto,
lapakulmaus voisi olla hieman parempi, hyvä runko ja takaosa, liikkuu hyvin ja kantaa itsensä
kauniisti.
Alpweiden Play With Me 40707/03 AVO H
4 vuotias, feminiininen narttu, turkki on voimakkaasti lähtenyt, riittävät mittasuhteet, hyvä pään muoto,
hieman epäsymmetrinen pläsi, keskiruskeat silmät, jotka ovat hieman punoittavat, hyvä purenta,
riittävä luusto, kohtuullinen lapa, takaosan tulisi olla vankempi, voimattomat takaliikkeet, hyvät edestä,
hyvä luonne, turkki ei ole näyttelykunnossa.
Bernissimo Antonietta 15355/05 AVO EH4
3 vuotias, vankka feminiininen narttu, jolla hyvä olemus, voisi olla hievenen lyhyempi ja ylälinja voisi
olla hieman tiiviimpi, hyvä pään muoto, kauniit tummat silmät, purenta ja hampaat ok, hyvä luusto,
hieman etuasentoinen lapa, tilava runko, riittävät takaraajojen kulmaukset, hieman lyhyt taka-askel,
koira saisi miel olla hieman ryhdikkäämpi.
Fridkullas Ragazza 12648/03 AVO T
5 vuotias, ystävällinen narttu, joka ei karvapeitt ole lainkaan näyttelykunnossa, yleisvaikutelma
hieman epätasapainossa johtuen puutteellisista kulmauksista, hyvä kallo, otsapenger voisi olla
merkitympi, erinomainen ystävällinen ilme, hyvä purenta, hyvä kaula, liian ahdas edestä, koiralla tulisi
olla paremmat kulmausket edessä ja takana, jolloin askellus pidempää ja tyypillisempää, erinomainen
luonne, hyvät värit.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 AVO ERI3
2 vuotias, vankka voimakas narttu, jolla hyvämuotoinen pää, hyvät silmät ja ilme, purenta ok, voisi
käyttää korviaan paremmin, hieman lyhyt kaula, sopiva luusto, lapa hieman edessä, hyvä runko ja
takakulmaukset, liikkuu sivusta katsottuna hyvin, hyvät värimerkit, tasapainoinen kokonaisuus.
Plaudite Great Unique 42997/04 AVO EH
3-vuotias vankka kauniissa näyttelykunnossa esitetty narttu, jolla hyvä pään muoto, mutta silmien väri
saisi olla tummempi ja muoto parempi, purenta ok, hyvä luusto, kaulaa voisi olla hieman enemmän,
hieman suora edestä, erinomainen runko, takaosa voisi olla hieman voimakkaampi ja takaliike hieman
ahdas, hyvät värit.
Ragdoll’s Aquamarine 47432/04 AVO H
3 vuotias hieman lyhyessä turkissa esitetty vankka narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä pään muoto,
silmien tulisi olla tummemmat, purenta ok, hieman pehmeä ylälinja, riittävä luusto, käpälät voisivat olla
hieman pyöreämmät, toivoisin paremman kaula ja tiiviimmän ylälinjan, hieman voimaton takaosa,
takaliikkeissä saisi olla enemmän voimaa ja etuliike on hieman löysä, hyvä luonne.
Ragdoll’s Attractive 47437/04 AVO ERI2 PN4
3-vuotias kauniin tyyppinen hyvässä näyttelykunnossa esietty narttu, hyvin feminiininen ja
tasapainoinen, erittäin hyvä päänmuoto, kauniit silmät ja ilme, purenta ok, ylhäältä edestä murtunut
hammas, joka poistettu(SKL:n todistus), hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, hyvä lapakulmaus, tilava
runko, hyvä vankka takaosa, erittäin hyvä liikkuja, hyvät värimerkit, hyvä luonne.
Vinkizz Lollipop 17720/06 AVO ERI1 PN1 SERT MVA VSP
2v 1kk hyvin kaunis, vankka erittäin hyvin esiintyvä narttu, erittäin hyvä pään muoto, erittäin hyvä
ilme, joskin silmät voisivat olla hivenen tummemmat, erinomainen luusto ja käpälät, hyvä kaula,
riittävä ylälinja, lapakulmaus voisi olla hievenen parempi, vankka runko, voimakkaat takakulmaukset,
hyvä liikkuja, hyvä vankka kokonaisuus.
Amoroosa 19108/01 VAL ERI4
7 vuotias hyväntyyppinen, vankka narttu, jonka turkki ei ole parhaimmillaan, erittäin hyvä päänmuoto,
mutta toivoisin tumm silmät, purenta ja hampaat ok, hyvä luusto, käpälien tulisi olla kootummat,
hieman lyhyt kaula, vankka runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta voisi olla
hieman jäntevämmässä kunnossa, hyvä tyyppi.
Bernario Roberta 36637/01 VAL ERI1 PN3
6 vuotias voimakas vankka narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja olemus, erittäin hyvä kallo,
otsapengereen tulisi olla merkitympi, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, vankka luusto, tilava runko,
tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvin askelin, iloinen tyypillinen luonne.
Goldbear’s Papaya 40652/04 VAL ERI3
3-vuotias, vilkas hyväntyyppinen narttu, joka ei ole täydessä turkissa, voisi olla hieman kootumpi,
hyvä päänmuoto, hieman ylivärittyneet otsatäplät, hyvä purenta, ystävällinen ilme, hyvä luusto, lapa
on hieman etuasentoinen, riittävä runko, voimakkaat takakulmaukset, liikkuu hyvin.



Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL ERI2
3 vuotias kauniin tyyppinen narttu, joka esitetään valitettavan niukassa turkissa, hyvä ryhti, erittäin
hyvä pään muoto, kauniit tummat silmät, purenta ok, hyvä luusto, tassuissa hieman nokisuutta,
lapakulmaus voisi olla hieman parempi, hyvä runko ja takakulmaukset, liikkuu sivusta katsoen erittäin
hyvin mutta tarvitsee uuden turkin.


