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Amandelman Buster 28659/07 JUN ERI1 PU3 VASERT
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet. Hyvin urosmainen. Erinomainen oikeamuotoinen uroksen
pää. Kaula saisi olla pidempi. Erinomainen voimakas raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset. Hyvin
kehittynyt oikeanmuotoinen rintakehä. Lupaava turkki, kauniit värit. Liikkuu varsin hyvin.
Berniitan Taika-Nalle 29898/07 JUN EH2
Erittäin hyvä tyyppi, koko, sukupuolileima. Voimakas uroksen pää. Hieman avoimet silmät. Purenta
ok. Erittäin hyvä kaula. Hyvä runko. Hieman pitkä lanne. Hyvä, voimakas raajaluusto. Hyvät
kulmaukset. Liikkuu sivulta hyvin. Edestä löysästi, takaa kapeasti ja häntä on turhan korkea-
asentoinen. Lupaava turkin laatu, kauniit värit.
Hexa-Han Unico 15658/07 JUN H
Erittäin hyvä tyyppi, koko, mittasuhteet ja sukupuolileima. Voimakas uroksen pää. Vaaleat silmät ja
kirsupigmentti. Hyvä kaula ja rintakehä. Kokoon riittävä raajaluusto. Niukasti kulmautunut etuosa.
Liikkuu leveästi ja jäykästi edestä. Kinner on ylikulmautunut ja ahdasasentoinen, mikä huonontaa
takaliikkeen. Erittäin hyvä karva, kauniit värit.
Night Rider De Marais Champagne SHSB662367 JUN EH3
Keskikokoinen, aavistuksen matalaraajainen juniori, jolle toivoisin selkeästi urosmaisemman pään.
Lyhyt kaula. Varsin syvä rintakehä. Riittävästi kulmautuneet keskivahvat raajat. Kiertyvä häntä, jota
kantaa ajoittain liian ylhäällä. Liikkuu hyvin, joskin etuaskeleessa ulkokierteisyyttä. Hyvä karva ja värit.
Beneco’s Dumbo 44808/06 NUO T
Ilmava ja kevyt rungoltaan. Raajaluusto hyvä. Varsin hyvä uroksen pää ja ilme. Kirsupigmentti saisi
olla voimakkaampi. Riittävä kaula. Kehittymätön. Lyhyt ja matala rintakehä. Pitkä lanne. Erittäin
korkealle kiinnittynyt häntä. Varsin hyvä ravi takaa ja sivulta, edestä löysä. Erinomainen turkki. Kauniit
värit.
Bernarossa Capitano 40630/06 NUO HYL
Erittäin hyväntyyppinen, iso ja voimakas uros. Voimakas uroksen pää. Erinomainen kuono.
Valitettavasti alapurenta. Hyvä kaula. Erinomainen runko. Tasapainoisesti kulmautuneet
voimakasluustoiset raajat. Liikkuu vaivatta erittäin hyvää ravia. Purenta määrää palkintosijan.
Bernarossa Cherokee 40632/06 NUO EH1
Erittäin hyvä tyyppi. Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Voimakas uroksen pää, kaunis ilme. Hyvä
kaula, erittäin hyvä eturinta. Runkoon saa tulla lisää volyymia. Tasapainoisesti kulmautuneet,
voimakasluustoiset raajat. Turhan pysty häntä. Erittäin hyvä karva, kauniit värit. Liikkuu varsin hyvin.
Berndante El-Ciril 33269/05 AVO H
Hyväntyyppinen, riittävät sukupuolileima, mittasuhteet ja vahvuus. Voimakas uroksen pää.
Hyväksyttävä purenta. Keskiruskeat silmät. Riittävä kaulan pituus. hyvä eturinta, riittävä runko ja
rintakehä saisi kuitenkin olla pidempi. Sopiva raajaluusto. Lyhyt pysty olkavarsi, niukasti kulmautuneet
takaraajat. Liikkuu sivulta hyvin, edestä löysästi ja ulkokierteisesti. Korkea häntä. Hyvä turkki. Syvä
väri, mutta varsin niukat merkit raajoissa.
Bollbölen Fransiskus 42716/04 AVO ERI1 PU2 SERT MVA
Erinomainen tyyppi. Keskikokoinen. Hyvä sukupuolileima. Voimakas uroksen pää, hyvä ilme. Kaunis
kaula. Oikeamuotoinen, tilava rintakehä. Voimakasluustoiset raajat. Liikkuu hyvin ja tyypillisesti.
Erinomainen karva, kauniit värit. Esittää itsensä hienosti.
Goldbear’s Patriot 40651/04 AVO H
Hyvä tyyppi, mittasuhteet, koko ja sukupuolileima. Riittävä uroksen pää. Alaleuka saisi olla
voimakkaampi. Keskipitkä kaula. Liian niukasti kulmautunut etuosa. Riittävä runko. Turhan suora
lantio ja niukka perä. Liikkuu sivulta erittäin hyvin, edestä löysästi ja kerien. Hyvä turkinlaatu, kauniit
värit.
Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 VAL H
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja sukupuolileima. Voimakas uroksen pää. Erinomainen kaula.
Erinomainen, oikeamuotoinen runko. Hyvin kulmautuneet, voimakasluustoiset raajat. Voimakkkaasti
kiertyvä, osittain jäykkänikamainen häntä. Erittäin hyvä karvanlaatu, mutta tänään koira on
valitettavasti kauttaaltaan punertava ja tan ei ole riittävän syvä. Liikkuu sivulta erittäin hyvin,
tehokkaasti. Edestä hieman jäykästi.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI1 PU1 VSP
Erinomainen tyyppi, keskikokoinen, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvin tasapainoisesti
rakentunut laadukasuros. Erittäin hyvä pää, kaunis ilme, alaleuka saisi olla voimakkaampi. Kaunis
kaula. Erinomainen, oikeamuotoinen tilava rintakehä. Sopivasti kulmautuneet, voimakasluustoiset
raajat. Liikkuu vaivatta. Erinomainen karvapeite, syvä väri, niukat merkit.



Bernario Adalmina 46893/07 JUN EH3
Varsin lupaava, hyvin narttumainen, viehättävä juniori, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun
pää. Riittävä kaula. Lupaava rintakehä. Turhan suora etuosa. Hyvä perä ja häntä. Liikkuu hyvin, mutta
tänään etuosa putoaa voimakkaasti liikkeessä.
Bernarossa Damigella 25513/07 JUN H
Tilanteeseen tottumaton, hyväraajainen narttu. Hyvä pää, mutta ilme kertoo sen tunnelmista. Hyvä
kaula. Lupaava runko. Niukasti kulmautuneet, vahvaluustoiset raajat. Hyvä turkki, kauniit värit. Liikkuu
sivulta hyvin, edestä kyynärpäitä ulos kiertäen. Käytöksen tulee tasaantua.
Bernarossa Dimare 25515/07 JUN H
Vielä kehittymätön juniori. Narttumainen pää. Alaskiinnittyneet korvat huonontavat ilmettä. Kallo on
vielä lähes pyöreä. Kaunsi kaula. Niukasti kulmautuneet keskivahvat raajat. Ulkokierteiset kyynärpäät.
Lyhyt vielä kapea runko. Liikkuu edestä jäykästi ja ulkokierteisesti. Kauniit värit. Miellyttävä, tasainen
käytös.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 JUN H
Erinomainen tyyppi ja kauniit linjat. Hyvä sukupuolileima. Hyvin narttumainen pää, joskin otsapenger
saisi olla voimakkaampi. Sekava etuhampaisto ja alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Hyvä
eturinta ja tilava, oikeankokoinen rintakehä. Niukasti kulmautuneet, keskivahvat raajat. Korkealle
kiinnittynyt, varsin korkea häntä. Liikkuu takaa länkisäärisesti, edestä varsin jäykästi. Erinomainen
turkki ja värit.
Berndante Gueen of Zsuzsa 36290/07 JUN EH2
Erittäin hyvin kehittynyt, kaunislinjainen juniori. Hyvä tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Kaunisilmeinen
nartun pää, hyvä purenta. Hyvä kaula. Erinomainen tilava rintakehä. Hyvä häntä. Hyvin kulmautunet,
voimakasluustoiset raajat. Liikkuu sivulta erittäin hyvin, edestä jäykästi. Hyvä turkki, kauniit värit.
Goldbear’s Qismet 16049/07 JUN EH4
Erinomainen tyyppi, keskikokoinen, kauniit mittasuhteet. Hyvä pää, alaleuka saa voimistua. Hyvä
kaula. Tilava, oikeanmuotoinen rintakehä. Hyvä lapa. Lyhyt, pysty ulkokierteinen olkavarsi. Varsin
hyvä perä. Etuliike voimakkaan ulkokierteinen, melova. Sivulta ravi on pitkäaskelinen ja tehokas.
Kauniit värit, hyvä turkki.
Momandan Tiramisu 25867/07 JUN ERI1
Erinomainen tyyppi, keskikokoinen, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Erinomainen nartun pää,
kaunis ilme. Erinomainen kaula. Varsin hyvä etuosa ja oikean muotoinen runko. Niukasti kulmautunut
takaosa ja lyhyt lantio. Hyvä turkki, kauniit värit. Liikkuu erittäin hyvin.
Dacosen Bettina 34117/06 NUO H
Kooltaan suuri, joka saisi olla kauttaaltaan narttumaisempi. Runkoon sopiva pää, mutta otsapenger
saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Kapea eturinta ja kehittymätön rintakehä. Niukasti kulmautuneet
keskivahvat raajat. Hyvä turkki. Liikkuu edestä erittäin jäykästi.
Berndante Dibienne 31862/04 AVO ERI2
Erinomainen, voimakas hyvin kehittynyt narttu. Voimakas, oikean muotoinen pää. Purenta ok. Hyvä
kaula. Varsin hyvin kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Erinomainen, tilava, syvä ja leveä runko.
Erittäin hyvä perä, leveä lantio. Hyvä häntä. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen turkki, syvä väri,
niukat merkit.
Brookbend Brynja 14588/05 AVO H
Narttumainen. Oikeat mittasuhteet, mutta koira on ilmava. Runko on liian litteä. Hyvä pää, alaleuka
saisi olla voimakkaampi. Riittävä kaula. Niukasti kulmautunut etuosa, riittävä perä. Liikkuu erittäin
jäykästi edestä. Hyvä turkki, syvä väri, niukat merkit.
Maroussia Adelheid 19388/04 AVO ERI1 PN1 SERT MVA ROP
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet, sukupuolileima. Kaunis nartun pää. Hyvä kaula. Erinomainen
tilava runko. Erinomainen takaosa. Erinomainen luusto ja kulmaukset. Liikkuu puhtaasti, vaivatta ja
tehokkaasti. Erinomainen karva, syvä väri, niukat merkit.
Metsäpirtin Amoroso 48633/04 AVO EH3
Varsin hyvin rakentunut narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Vahva pää, epätasinen purenta. Keskipitkä
kaula. Etuasentoinen ja pysty olkavarsi. Tilava rintakehä. Liikkuu jäykästi. Erinomainen turkki, hyvä
väri ja merkit. Hieman painuneet ranteet. Hieman epävarma käytös aikuiselle nartulle.
Alpigiano Beato Bathelma 13922/05 VAL ERI2 PN4
Erinomainen tyyppi, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Vahva, kauttaaltaan
laadukas narttu. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula ja runko. Varsin tasapainoinen kokonaisuus
korostuu puhtaassa ravissa. Erinomainen karva, väri ja merkit.



Amoroosa 19108/01 VAL ERI3
Erinomaisessa kunnossa esitetty 7-vuotias, jolla erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja
sukupuolileima. Hyvä kaula, oikeanmuotoinen runko. Tasapainoisesti kulmautuneet, sopivaluustoiset
raajat. Liikkuu varsin hyvin. Erinomainen turkki, syvä väri, niukat merkit.
Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL ERI4
Erinomainen tyyppi, kooltaan suuri. Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pää ja ilme. Hyvä
kaula. Tilava runko. Niukka eturaajojen ja sopiva takaraajojen kulmaus. Liikkuu sivulta hyvin, edestä
jäykästi ja leveästi, takaa maa-ahtaasti. Hyvä tukrki ja värit.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL EH
Oikeat mittasuhteet, hieman kuiva. Pää on oikeanmuotoinen, mutta lihaton. Kirsupigmentti tulisi olla
voimakkaampi, hyvä kaula. Niukasti kulmautunut etuosa ja puutteellinen eturinta. Korkealle
kiinnittynyt häntä. Keskivahva raajaluusto. Liikkuu edestä löysästi, sivulta hyvin, takaa ahtaasti. Hyvä
turkki ja värit. Lyhyt matala rintakehä.
Zandrina’s Hedda 21315/02 VAL ERI1 PN2
Erinomainen kauttaaltaan, laadukas, oikeantyyppinen narttu. Hyvä pää, kaunis ilme. Erinoaminen
kaula ja runko. Tasapainoisesti kulmautuneet, sopivaluustoiset raajat. Liikkuu erittäin hyvin puhdasta,
tehokasta ravia. Hyvä turkki, kauniit merkit, hyvä väri.
Black Amiikos Edzardina Eida 15904/00 VET ERI1 PN3 VASERT ROP-VET
Upeassa kunnossa esitetty, kauttaaltaan laadukas 8-vuotias. Oikeat mittasuhteet, linjat ja muoto.
Ihana ilme. Liikkuu edelleen täysin vaivatta, yhdensuuntaisesti puhtaasti. Erinomainen karva.
Gristan Xiamen 26302/99 VET ERI2
Keskikokoinen, hienossa kunnossa esietty 9-vuotias. Oikeat mittasuhteet, vahvuus. Kaunis pää.
Tilava runko. Keskivahva raajaluusto. Hyvä karva ja värit. Liikkuu erittäin hyvin ja vaivatta.


