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Bernissimo Brabprimo FIN39019/07 JUN ERI1 PU4
Erittäin hyvän tyyppinen junioriuros. Hyvä pään muoto, mutta vielä jonkin verran kehittymätön ja
kaipaa leveyttä kalloon. Kaula voisi olla hieman pidempi. Hyvä selkälinja. Runko vielä kevyt. Erittäin
hyvä luusto ja kulmaukset. Ei parhaassa karvassa tänään, mutta hyvä karvanlaatu. Hyvä häntä
liikkeessä. Liikkuu hyvin, mutta vielä melko kevyesti. Luonne ok.
Dandybern Amadeus FIN20537/07 JUN EH2
Vankka hyvin kehittynyt junioriuros, jolla hyvä maskuliininen pää. Hieman lyhyt kaula. Vankka runko ja
luusto. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvä väri. Riittävästi kulmautunut takaa. Ei vielä
täysin tasapainoiset liikkeet. Hyvä luonne.
Black Amiikos Ygram Yorick FIN45828/06 NUO EH2
Erittäin voimakas hyvänkokoinen uros, jolla vahva maskuliininen pää. Kaula voisi olla hieman
pidempi. Tiivis runko, hieman lyhyt lantio. Vankka luusto. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut.
Kantaa itsensä varsin hyvin liikkeessä. Hieman korkea hännän asento. Karva ei parhaassa
näyttelykunnossa tänään.
Lenience Benjamin FIN48253/06 NUO ERI1 PU3 VASERT
Hyvän tyyppinen ja kokoinen uros. Maskuliininen pää, joka saa vielä hieman voimistua. Riittävä kaula.
Erinomainen selkälinja ja hännänkiinnitys. Runko kaipaa vielä lisää tilavuutta. Vankka luusto. Riittävät
kulmaukset. Hyvä väri ja häntä. Liikkuu kauniisti. Hyvä luonne. Vaatii kehittymisaikaa.
Berndante El-Ciril FIN33269/05 AVO ERI1 PU1 SERT VSP
Voimakas hyvän tyyppinen uros, jolla maskuliininen vankka pää. Silmät saisivat olla hieman
tummemmat. Kaula voisi olla hieman pidempi. Erinomainen rintakehä. Hyvä selkä. Vankka luusto.
Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin ja tahokkaalla taka-askeleella. Hyvä luonne ja karva.
Bernoban Baarimikko FIN35741/06 AVO H
Erittäin kompaktirakenteinen uros, jolla urosmainen hieman pyöreäkalloinen pää. Kaula voisi olla
pidempi. Hyvä rintakehä. Lantio saisi olla pidempi. Vankka luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut
sekä edestä että takaa. Hyvä karva. Siistissä kunnossa. Melko hyvät etuliikkeet. Takaliikkeet saisivat
olla pidemmät. Erittäin hyvä luonne.
Fulbright v. Rüschbode FIN39965/06 AVO ERI2
Hyväntyyppinen ja –kokoinen uros. Hyvä uroksen pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Tilava runko. Vankka
luusto. Riittävästi kulmautunut. Melko kihara turkki. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin vetävällä askeleella.
Jaarlin Artturi FIN21183/06 AVO ERI3
Erittäin hyväntyyppinen uros. Hyvämuotoinen maskuliininen pää. Miellyttävä ilme. Hyvä kaula ja
selkä. Riittävä rintakehä. Vankka luusto. Hyvin kulmautunut. Hyvä karva. Hyvät sivuliikkeet ja
askelpituus, hieman löysät edestä ja takaa. Hyvä luonne.
Maroussia Zephyr-Zeus FIN16646/04 AVO EH4
Erittäin vankkarakenteinen uros, jolla hieman voimakaskalloinen pää ja toivoisin hieman tummemmat
silmät. Tilava rintakehä. Vankka luusto. Voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut. Erittäin
runsas karvapeite, joka tänään tekee koirasta raskaan oloisen. Liikkuu melko hyvin. Hyvä luonne.
Berndante Chocco FIN39235/03 VAL ERI1 PU2
Erittäin voimakasrakenteinen näyttävä uros, jolla kaunisilmeinen maskuliininen pää. Erittäin tilava
rintakehä. Hieman pehmeä selkälinja. Vankka luusto. Hyvät kulmaukset. Runsas karva paitsi
hännässä. Liikkuu pitkällä askeleella. Erinomainen luonne.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 JUN ERI2
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Kaunis feminiininen pää. Hyvä kaula. Hyvin
kehittynyt tilava runko. Hyvä ylälinja. Vankka luusto. Sopivat kulmaukset. Hyvä karva. Kauniit
tehokkaat liikkeet. Hyvä luonne. Hieman epätasainen purenta.
Berndante Gueen of Zsu Zsa FIN36290/07 JUN ERI1
Voimakasrakenteinen varsin valmiiksi kehittynyt narttu. Miellyttävä feminiininen pää, jossa hyvä ilme.
Riittävä kaula. Tilava rintakehä. Hieman pitkä lanne. Erittäin vankka luusto. Riittävät kulmaukset.
Runsas karva. Liikkuu pitkällä vetävällä askeleella. Erinomainen luonne ja esiintyminen.
Bernissimo Barancarina FIN39021/07 JUN ERI4
Erittäin hyvän tyyppinen juniorinarttu. Pään ja rungon tulee kehittyä. Tummat silmät, hieman lähekkäin
sijaitsevat. Riittävä kaula. Jäntevä selkä. Vanha luusto. Riittävät kulmaukset. Ei parhaassa karvassa,
mutta hyvä karvanlaatu. Liikkuu kauniisti vetävällä askeleella. Hyvä luonne.



Brookbend Dawn FIN32948/07 JUN EH
Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, jonka tulee vielä kehittyä päästä ja rungosta. Hieman pyöreä
kallon profiili. Silmät saisivat olla hieman tummemmat. Melko suuret korvat. Kaula voisi olla hieman
pidempi. Vankka luusto. Hyvät kulmaukset. Hieman jyrkkä lantio. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne.
Goldbear’s Qismet FIN16049/07 JUN ERI3
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Kaunis nartun pää. Pitkä kaula. Erinomainen rintakehä.
Vankka luusto. Voimakkaat kulmaukset. Hyvät käpälät. Ei parhaassa turkissa, mutta hyvä
karvanlaatu. Hyvä askelpituus, mutta saisi liikkua puhtaammin edestä ja tehokkaammin takaa. Hyvä
luonne ja esiintyminen.
Golden Soul BestFriend FIN20199/07 JUN EH
Hyväntyyppinen narttu. Feminiininen pää, jossa hieman pyöreä kallo-osa. Hyvä kaula. Erinomainen
selkä. Rungon tulee vielä kehittyä. Vanha luusto. Sopusuhtaisesti kulmautunut. Ei parhaassa
karvassa tänään. Häntä kaartuu hieman selän päälle. Liikkuu vetävällä askeleella. Hyvä luonne.
Black Amigos Yolanthe Yvelle FIN45830/06 NUO EH2
Erittäin vankkatekoinen narttu. Hyvänmuotoinen pää. Kaula voisi olla hieman pidempi. Hyvä
rintakehä. Vankka luusto. Voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut. Runsas turkki paitsi
hännässä. Liikkuu pitkällä askeleella, mutta hieman leveästi edestä ja länkisäärisesti takaa. Kaipaa
hieman lisää itseluottamusta.
Hexa-Han Usva FIN15662/07 NUO EH3
Hyväntyyppinen pienenkö narttu. Feminiininen pää. Toivoisin hieman tummemmat silmät. Vankka
selkä. Riittävä rintakehä. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Melko hyvä karva. Liikkuu ok. Hyvä
luonne.
Maitotytön Vilijonka FIN43067/06 NUO ERI1
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Miellyttävä pää. Profiilissa hieman pyöreä otsa.
Ikäisekseen normaali runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu sivusta vetävällä
askeleella, melko ahtaasti takaa. Hyvä luonne.
Bendoran Adele FIN28344/06 AVO ERI1 PN1 ROP SERT FIN MVA
Erittäin hyvän tyyppinen tasapainoinen narttu. Kaunismuotoinen feminiininen pää. Erinomainen
selkälinja ja runko. Vahva luusto. Erittäin hyvin kulmautunut. Hyvä karva ja häntä. Erinomaiset liikkeet.
Miellyttävä kokonaisuus.
Bernissimo Antonietta FIN15355/05 AVO ERI2 PN3 VASERT
Erittäin hyvän tyyppinen voimakas narttu, jolla kaunismuotoinen ja –ilmeinen pää. Hyvä kaula. Tilava
runko. Vankka luusto. Hyvä karva. Liikkuu kauniisti. Hyvä luonne. Miellyttävä kokonaisuus.
Fridkullas Valentina FIN17470/06 AVO ERI3 PN4
Tiivisrakenteinen vankkarunkoinen narttu. Vankka hyväilmeinen pää. Riittävä kaula. Jäntevä selkä.
Vahva luusto. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut. Hyvä karva. Liikkuu hyvin sivusta, hieman
leveästi edestä. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvä luonne.
Private-Stefal Carleen FIN44287/04 AVO EH4
Hyvänkokoinen ja –tyyppinen narttu. Pää voisi olla hieman täyteläisempi silmien alla. Hieman pyöreä
otsa. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Toivoisin hieman syvemmän ja tilavamman rintakehän tässä iässä.
Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, mutta melko kapea edestä. Hyvä karva ja
luonne.
Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 VAL ERI1 PN2
Erittäin voimakasrakenteinen pienehkö narttu. Vahva pää, jossa hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja.
Vankka runko ja luusto. Hyvin kulmautunut. Hyvä karva. Hieman leveät ja raskaat liikkeet. Hyvä
askelpituus. Hyvä luonne.
Black Amiikos Edzardina Eida FIN15904/00 VET EH1
Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu. Feminiininen pää, hieman pyöreät silmät. Riittävä kaula. Hyvä
selkä. Toivoisin hieman tilavamman rintakehän. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut. Karva ei
parhaassa näyttelykunnossa. Liikkuu hyvin sivusta.


