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Bernarossa Enzo Lorenzo FIN38753/07 JUN EH2
Voimakas junioriuros. Miellyttävä pää ja oikeanlainen ilme. Kaula voisi olla pidempi. Riittävät
kulmaukset. Tilava runko, mutta voisi olla hieman hoikemmassa kunnossa. Liikkuu vielä kovin löysästi
ja jäykästi takaa, hieman niukasti valkoista päässä, muuten hyvä väri ja luupava turkki. Hyvä luonne.
Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 JUN ERI1 PU2 SERT
Tasapainoinen junioriuros, jolla miellyttävä pää. Melko suuret korvat. Sopiva luusto ja runko.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin, erinomainen väri, turkki ja luonne.
Fablernas Lycka Till Framgäng S12809/2007 NUO ERI1 PU3 VASERT
Mittasuhteiltaan oikea pienehkö uros, jolla miellyttävä pää. Melko suuret korvat. Hyvä pigmentti,
riittävä kaula. Hieman suora olkavarsi. Hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkuu sivulta erittäin hyvin.
Hieman länkisäärisesti takaa. Erinomainen väri ja turkki.
Bernarossa Cherokee FIN40632/06 AVO EH1
Urosmainen riittävän kokoinen ja vahvuinen koira. Voimakas pää jossa hieman liikaa otsapengertä
Hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset, voisi liikkua hieman
vapaammin. Turhan korkea-asentoinen häntä. Hyvä väri, turkki ei tänään parhaassa kunnossa.
Merry Mistel’s Sancho FIN39375/06 AVO EH2
Mittasuhteiltaan oikea uros. Melko hyvä pää, hieman pitkä kuono-osa. Hyvin asettuneet korvat,
riittävä kaula. Hieman suora olkavarsi. Riittävä runko ja hyvin kulmautunut takaosa. Oikea ylälinja.
Liikkuu melko hyvin takaa, mutta löysästi edestä. Hieman korkea hännän asento liikkeessä. Hyvä väri
ja luonne. Melko hyvä turkki.
Shedcape Zalman FIN31816/05 AVO EH3
Voimakas rakenteinen uros, jolla vahva pää, jossa miellyttävä ilme, mutta turhan vahva kallo-osa.
Riittävä kaula. Vahva luusto. Hieman suora olkavarsi. Tilava runko, mutta hieman tuhdissa kunnossa.
Riittävät takakulmaukset. Liikkuu melko hyvin ja yhdensuuntaisesti. Turhan korkea häntä liikkeessä.
Hyvä väri, hieman kesäturkissa.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU1 ROP
Erittäin tasapainoinen, vahva luustoinen, sujuvasti  liikkuva valiouros, joka voisi olla hieman
kookkaampi. Miellyttävä pää, riittävä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. Erinomainen väri,
luonne ja esiintyminen.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 JUN EH1
Sopivan vahvuinen ja kokoinen junoriinarttu. Miellyttävä vielä hieman kapea pää. Riittävä kaula.
Tasapainoiset kulmaukset ja hyvä runko. Sopiva luusto. Liikkuu melko hyvin, mutta vielä löysästi.
Hyvä väri, hyvä kuntoinen turkki ja miellyttävä luonne.
Bernissimo Barancarina FIN39021/07 JUN EH2
Keskivahva juniorinarttu, jolla oikean mallinen pää. Riittävä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Vielä
hieman kehitysvaiheessa. Liikkuu riittävällä askelmitalla, mutta kapeasti. Hyvä väri, turkki ja luonne.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 JUN EH3
Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoinen juniori. Melko hyvä linjainen pää, joka vielä kapea. Riittävä
kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko, mutta hieman pitkä lanneosa. Liikkuu melko
yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla. Hyvä väri, turkki ja luonne.
Annaciin Caro FIN24742/03 AVO EH2
Mittasuhteiltaan oikea, pieni, keskivahva narttu, jolla miellyttävä pää ja ilme. Riittävä kaula ja
kulmaukset. Hyvä runko. Luusto voisi olla vankempi. Liikkuu melko hyvin ja reippaasti. Hyvä väri,
luonne ja turkki. Esitetään hyvin.
Merry Mistel’s Roxie FIN44824/04 AVO ERI1 PN1 VSP SERT FIN MVA
Tasapainoinen narttu, jolla oikean mallinen pää. Hyvä ilme, riittävä kaula. Sopiva luusto ja runko.
Riittävät kulmaukset. Saisi liikkua vapaammin. Melko yhden suuntaiset takaliikkeet, edestä hieman
löysät. Hyvä väri, turkki ja luonne.
Bernario Roberta FIN36637/01 VAL ERI1 PN2
Vahva, mittasuhteiltaan oikeanlainen valionarttu, joka hyvässä kunnossa. 7vuotias, voimakas oikea
linjainen pää. Riittävä kaula, tilava runko. Hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset. Sujuvat liikkeet.
Hyvä väri, turkki ja luonne.
Momandan Peggy Sue FIN23375/02 VAL ERI2 PN3
Hyvän kokoinen valio. Oikea linjainen pää, hieman pyöreät silmät, hyvä kaula. Sopiva luusto ja runko.
Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoiseti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta kovin löysästi
edestä. Hyvä väri ja luonne. Runsas turkki joka ei parhaassa kunnossa.



Annaciin Bertta Ponteva FIN20297/00 VET EH1
Hyvä kuntoinen veteraani, jolla miellyttävä pää. Hyvät mittasuhteet. Tasapainoiset kulmaukset. Luusto
voisi olla voimakkaampi. Liikkuu pirteästi. Askelmitta voisi olla parempi. Hyvä väri ja luonne.


