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Rival Attraction’s Salty Sam FIN27759/07 JUN EH1
Vielä kehitysvaiheessa oleva juniori, pää saa vahvistua. Kuono-osa voisi olla vankempi. Turhan
avoimet silmäluomet. Riittävä luusto, hyvät käpälät. Vielä kehittymätön rintakehä ja eturinta.
Etuasentoiset lavat, lyhyehkö kaula, saisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa. Kantaa
häntäänsä melko korkealla liikkeessä, vielä pentumaiset liikkeet.
Funatic Taittinger FIN46738/06 NUO ERI1 PU2 SERT VACACIB
Erinomaista tyyppiä. Kaunis uroksen pää, hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto ja
rungontilavuus. Hyvät etukulmaukset, varsin voimakkaat takakulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti
ja voimakkaalla työnnöllä.
Bernarossa Baritoni FIN42107/05 AVO EH1
Aavistuksen neliömäisen vaikutuksen antava, hyvä vankka kuono-osa. Erinomaiset silmät ja ilme.
Hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät. Hieman luisu lanneosa joka näkyy
liikkeessä. Saisi liikkua tehokkaammalla askeleella. Eturaajat kääntyvät voimakkaasti kyynärpäistä
ulos liikkeessä, ei parhaassa turkissa. Kaunis väritys, erinomainen käytös.
Riccarron Pinocchio FIN25404/06 VAL ERI1 PU1 ROP CACIB RYP4
Erinomainen tyyppi. Hyvänmuotoinen pää, vankka kuono-osa. Hyvä vahva selkä, tilava runko.
Sopusuhtaisesti kulmautunut, erinomainen luusto ja käpälät. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella,
edestä hieman leveästi. Toivoisin enemmän valkeita merkkejä käpäliin. Tasapainoinen kokonaisuus.
Berniitan Taika-Tuuli FIN29902/07 JUN HYL
Kovin epävarmasti käyttäytyvä juniorinarttu. Antaa pitkän ja matalan vaikutelman. Pyöreät silmät,
kevyt kuono-osa. Etuasentoinen lapa. Esitetään kovin tukevassa kunnossa mikä näkyy selkälinjassa
niin seistessä kun liikkeessä. Lyhyt pysty lantio, taipuneet eturaajat. Erinomainen tan-väri. Koira ei
anna koskea itseään, josta johtuen HYL.
Momandan Tiramisu FIN25867/07 JUN T
Hieman pitkänomainen juniori, hyvä nartun pää, hieman pyöreät silmät, lupaava runko, riittävä luusto,
erittäin lyhyt ja pysty lantio. Koira seisoo ja liikkuu takakorkeana takaraajat rungon alla. Selkä elää
voimakkaasti liikkeessä. Eturaajat kääntyvät kyynärpäästä ulos. Toivoisin voimakkaammat
takaraajojen kulmaukset. Erinomainen lihaskunto. Kaunis turkki ja väritys. Miellyttävä käytös.
Palkintosija johtuu takaosasta.
Bernerdalens Yo-Yo S61823/2006 NUO H
Pienehkö narttu, jolla hieman pyöreät ja vaaleat silmät. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi, turhan
paljon nahkaa suupielissä. Vaatimaton runko, riittävä luusto. Liikkuu lyhyellä askeleella, edestä kerien,
kesäturkissa runsaasti valkoistaetukäpälissä. Lyhyt lantio, kapea reisi. Saisi olla kauttaaltaan
voimakkaampi ja elegantimpi. Hyvä käytös.
Funatic Supernatural FIN54674/06 NUO ERI2 PN3 VASERT
Tasapainoinen narttu. Pää saisi olla aavistuksen voimakkaampi. Hyvät silmät ja purenta. Vielä riittävä
luusto, erinomainen runko. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, erinomaiset takaraajojen
kulmaukset. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella, selkä pysyy vakaana. Tasapainoinen kokonaisuus.
Goldbear’s Qualitystreet FIN16050/07 NUO ERI1 PN2 SERT VACACIB
Erinomainen tyyppi, kaunis sivukuva. Hieman litteä kallo. Hyvä tilava runko, hyvä vankka luusto ja
hyvät käpälät. Toivoisin voimakkaammat eturaajojen kulmaukset. Hyvä eturinta. Liikkuu erinomaisella
sivuaskeleella edestä hieman kerien. Erinomainen tan-väri. Hyvänlaatuinen turkki mutta berni ei ole
varsinaisesti trimmattava rotu…
Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI1 PN1 VSP
Erinomainen tyyppi, oikeanmallinen narttu. Hieman pyöreät silmät, kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä tilava
runko, hyvä rintakehä, hyvä luusto. Hieman litteät käpälät. Liikkuu hyvällä pitkällä sivuaskeleella
edestä hieman kerien. Erinomainen turkki ja väritys. Tasapainoinen kokonaisuus.


