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Berniitan Taika-Nalle 29898/07 JUN EH1
16 kk vanha, vahva, hieman pitkärunkoinen uros, jolla erinomainen uroksen pää. Hyvä purenta.
Keskiruskeat silmät. Erinomainen kallo ja kuono-osa. Keskipitkä kaula. Tasainen selkä. Hyvä
rintakehä. Pitkä lanne. Hieman lyhyt lantio. Riittävästi kulmautunut takaosa. suora lyhyt olkavarsi.
liikkuu kovin ahtaasti takaa ja löysästi edestä. askelpituus ok. erin värimerkit. hyvä karva. tarvitsee
aikaa.
Bernissimo Baranprimo 39019/07 JUN H
15 kk vanha, hieman pitkärunkoinen, keskivahva uros. Hyvä purenta. kauniit tummat silmät. Kuono-
osan tulisi olla täyteläisempi. Lyhyehkö kaula. Erinomainen selkä. Rintakehän tulee täyttyä. Pitkä
lanne. Hyvin kulmautunut takaa. Suora olkavarsi. keskivahvaluusto. erin käpälät. erin häntä myös
liikkeessä. liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta löysästi edestä ahtaasti takaa. erin värimerkit ja
karva. välikämmenen tulisi olla viistompi, lähes suora pukinjalka.
Leniences Carloconstantin 54100/07 JUN T
11 kk vanha, kovin kevyen ja pentumaisen vaikutelman antava uros. Hyvä purenta. Kauniit silmät,
mutta toivoisin vahvemman kuono-osan sekä kallon. Lyhyt kaula. Rintakehän tulee täytyä
kauttaaltaan samoin eturinnan. Lyhyt lantio. Niukat polvikulmaukset ja korkea kinner. liikkuu löysästi
edestä. takaliikkeen työnnön tulisi olla voimakkaampi ja askelen pidempi. hyvät värit. karva kivassa
kunnossa. estetään hyvin. ihana luonne. tarvitsee aikaa
Life Spring's Marvelous 24951/07 JUN H
17 kk, alle keskikoon oleva uros. Hyvä purenta. Kauniit silmät ja hyvä ilme. Erinomainen korvat. Lyhyt
kaula. Pehmeyttä selässä. Lyhyt pysty lantio. Toivoisin paremmat polvikulmaukset. Lyhyt pysty
olkavarsi. Kevyt luusto. Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi. liikkuu leveästi edestä. hyvät värimerkit
ja karvanlaatu. esiintyy ja esitettään hyvin.
Bernandos Aygon 42441/06 AVO EH3
2-vuotias, keskikokoinen oikean vahvuuden omaava uros. Hyvä purenta. Tummat silmät.
Suunpigmentti voisi olla parempi. Lyhyt kaula. Erinomainen  selkä ja rintakehä. Eturinnan tulisi olla
täyteläisempi. Seisoo hieman ranskalaisittain edestä. Lyhyehkö pysty lantio ja korkea hännän
kiinnitys. tasapainoisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. kantaa häntäänsä turhan korkealla
liikkeessä. liikkuu erinomaisella askelpituudella. hyvä värimerkit. erinomainen karvanlaatu. esiintyy ja
esitetään hyvin
Berndante El-Ciril 33269/05 AVO H
3-vuotias hyvänkokoinen, keskivoimakas uros. I2 hammas puuttuu ylhäältä vasemmalta, josta eritetty
todistus. Hyvä purenta. Hyvät silmät ja korvat. Toivoisin aavistuksen paremman otsapenkereen ja
kuono-osan. Riittävä kaula ja selkä. Rintakehän tulisi olla täyteläisempi samoin eturinnan tähän ikään.
lyhyt pysty lantio. riittävät takakulmaukset. suora olkavarsi. keskivahva luusto. hyvät käpälät. liikkuu
löysästi edestä, muuten ok. erinomainen karvanlaatu ja hyvät värimerkit, miellyttävä luonne, esitetään
hyvin.
Bollinger Du Hameau Des Baronnies 17586/07 AVO EH1
2-vuotias, erinomaisen kokoinen. Hyvä purenta. Hieman kapealinjainen pää. Kauniit silmät, mutta
alaluomet saisivat olla tiiviimmät. Erinomainen kaula ja selkä. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja
takaa. Aivan liian lyhyt rintakehä. Vahva luusto. Häntä voisi olla pidempi. liikkuu erinomaisella
askelmitalla, mutta löysästi edestä. erinomaiset värimerkit. miellyttävä luonne. rungon tulee täyttyä.
hyvälaatuinen karva.
Uj Jezuska Av Lee Armand 35273/08 AVO EH2
3-vuotias hyvänkokoinen ja oikean vahvuuden omaava uros. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät,
mutta vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Heikko alaleuka. hyvät korvat. Lyhyehkö kaula. Hyvä selkälinja.
Erinomainen rintakehä ja eturinta. Hieman pysty lantio. tasapainoisesti kulmautuneet raajat.
erinomainen luusto ja käpälät. liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta kauhomalla edestä. hyvät
värimerkit. erinomainen karvanlaatu. kauniisti näyttelyyn kunnostettu. esiintyy ja esitetään hyvin.
Zweierteam Kewensis 31950/05 AVO H
3-vuotias, tänään aivan liian hoikassa kunnossa esitetty keskivahva uros. Hyvä purenta. Keskiruskeat
silmät, jotka hieman pyöreät. Riittävä kaula. Hyvä kiinteä selkä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat.
Puutteellinen eturinta ja rintakehän tulisi olla täyteläisempi kauttaaltaan. kokoon nähden riittävä
luusto. hyvät värimerkit ja karvanlaatu. kotiin syömään ja massaa kasvattamaan. ihana luonne.
esitetään hyvin.



Adesa's Pushing The Limit 52812/08 VAL ERI1 PU1 VSP
4-vuotias keskikokoinen ihastuttava uros. Erinomainen pää, silmät ja korvat. Hyvä purenta. Kaunis
kaula ja selkä. Erinomainen rintakehä ja eturinta. Hyvä luusto. Erinomainen häntä myös liikkeessä.
Upea turkki. Erinomaiset värimerkit. Ehdottomasti valiotittelinsä arvoinen.
Atelier's Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PU2
5-vuotias keskikokoinen erinomaiset mittasuhteet ja vahvuuden omaava uros. Erinomainen runko.
Hyvä eturinta kauniisti kulmautuneet, supervahvaluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisesti mennen
tullen. Kantaa häntään hyvin. Upea turkki. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Goldbear's Patriot 40651/04 VAL ERI3 PU3
Erinomaisen kokoinen, vahva, tyylikäs uros. Erinomainen uroksen pää. Kauniit silmät. Hyvä purenta.
Ihana kaula ja selkä. Hyvä runko. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Vahva luusto. Kauniisti
kulmautuneet takaraajat. Hieman pysty olkavarsi. Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta löysästi edestä ja
?. Kaunis karva. Hyvät värimerkit. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Zandrina's Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI4
5-vuotias erinomaisen kokoinen tyylikäs uros, jolle toivoisin vahvemman pään, varsinkin kuono-osan
ja kallon. Hyvät silmät ja purenta. Kaunis kaula ja selkä. Hyvä runko. Kauniisti kulmautuneet raajat.
Liikkuu hyvällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. Erinomainen karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Zweierteam Cereus 16381/99 VET ERI1 PU4 VET VSP
9,5-vuotias erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Tummat silmät, joskin silmäluomet saisivat
olla tiiviimmät. Hyvä selkä ja kaula. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu kuin nuoret
pojat. Onnittelut omistajalle hyvin säilyneestä veteraanista.
Bernario Adalmina 46893/07 JUN ERI1 PN4
14 kuukautta vanha, tyylikäs lupaava narttu. Erinomainen pää. Hyvä purenta. Kauniit silmät.
Ihastuttava kaula. Erinomainen selkä. Hyvä runko. Erinomainen luusto. Kauniisti kulmautuneet raajat.
Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Ihana karva. Hyvät värimerkit. Lupaava.
Bernarossa Desiderio 25514/07 JUN EH2
12 kuukautta vanha oikean vahvuuden omaava. Hyvä purenta. Toivoisin hieman paremman
otsapenkereen ja vahvemman kallo-osan. Kauniit silmät. Lyhyt kaula. Hyvä selkä. Tilava runko, joka
saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvät takakulmaukset. Hieman suora
olkavarsi ja pysty lantio. Kantaa häntäänsä turhan korkealla liikkeessä. Takatyöntö voisi olla
voimakkaampi. Vielä löysä edestä. Hyvä karva, joka kauniisti näyttelyyn kunnostettu. Erin luonne.
Berniitan Taika-Taika-Tuu 29901/07 JUN H
16 kuukautta vanha tänään hyvin epävarmasti käyttäytyvä nuori neiti. Antaa tänään matalaraajaisen
vaikutelman. Tasapurenta. Hyvät silmät, mutta luomet voisi olla tiiviimmät. Hyvä kaula. Riittävä selkä.
Rintakehän tulisi olla tiiviimpi tukeakseen kyynärpäitä. Kevyt luusto. Voimakkaasti kulmautunut takaa,
mutta aivan suora olkavarsi. Liikkuu hyvin löysästi edestä. Hyvä karva, joka kauniisti näyttelyyn
kunnostettu. Koiran tulisi olla kokonaisuudessaan vapautuneempi.
Bernissimo Barancarina 39021/07 JUN EH3
15 kuukautta vanhan keskivahva narttu. Hyvä purenta. Tummat silmät joskin silmäluomet voisi olla
tiiviimmät. Toivoisin vahvemman kuono-osan. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Riittävä runko mutta
eturinnan tulee täyttyä. Toivoisin paremman polvikulman. Suora olkavarsi. Keskivahva luusto. Liikkuu
vielä löysästi edestä muuten ko. Hyvä karva. Mukava luonne. Esiintyy ja estetään hyvin.
Bouncy Buffoon's Ava Gardner 46810/07 JUN H
13 kuukautta vanha, kovin pentumainen jopa tähän luokkaan. Yleiskuvaa häiritsee koiran
turkittomuus. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvä kaula ja selkä. Vielä kovin kehittymätön runko ja
eturinta tähän luokkaan. Riittävä luusto kokoon nähden. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät
värimerkit ja karvanlaatu. Tarvitsee aikaa. Erinomainen käytös. Esiintyy hyvin.
Momandan Tiramisu 25867/07 JUN H
17 kuukautta vanha keskikokoinen, vielä takakorkean ja pitkärunkoisen vaikutelman antava narttu.
Hyvä purenta. Kauniit silmät. Kuono-osa voisi olla vahvempi. Hyvä kaula. Rungon tulee täyttyä
kauttaaltaan, myös eturinnan. Toivoisin paremman polvikumaukset. Suora olkavarsi. Keskivahva
luusto. Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi. Hieman löysät etuliikkeet. Vallaton luonne. Erinomainen
karva. Korkea hännänkiinnitys. Esitetään hyvin.
Goldbear's Qismet 16049/07 NUO ERI1 PN2 SERT
20 kuukautta vanha ihastuttava narttu. Erinomainen pää. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Upea ylälinja.
Erinomainen selkä. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Kauniisti kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla. Liikkuu hieman leveästi edestä. Upea turkki. Hyvät värimerkit. Miellyttävä luonne.
Esitetään hyvin.



Zweierteam Montana 19594/07 NUO H
18 kuukautta vanha aavistuksen pitkärunkoisen vaikutelman antava. Tänään hieman takakorkea.
Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Riittävä runko. Ikään nähden riittävä eturinta. Riittävät
takakulmaukset keskivahva luusto. Liikkuu pylly pystyssä ja takaraajat pyllyn alla. Kanta häntäänsä
hieman korkealla ja sivulle kääntyneenä liikkeessä. Hyvät värimerkit ja karvanlaatu. Miellyttävä
luonne. Tänään valitettavasti esittäjänkään erinomaiset kyvyt eivät riitä peittämään koirassa tänään
olevia virheitä.
Zweierteam Indica 39829/04 AVO ERI2
3-vuotias tyylikäs hyväkokoinen narttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Erinomainen kaula ja selkä.
Riittävä runko. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Kauniit käpälät.
Liikkuu erinomaisesti mennen tulle. Kantaa häntänsä mallikkaasti. Ihana luonne.
Zweierteam Ixora 39830/04 AVO ERI1 PN3 VASERT
3-vuotias erinomaisen vahvuuden omaava. Hyvä purenta. Silmät voisi olla tummemmat. Keskipitkä
kaula. Hyvä selkä. Tilava runko. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut vahvaluustoiset raajat. Hyvät
käpälät. Hieman laineikas karva. Liikkuu erinomaisella askelmitalla, hyvin edestä ja takaa. Miellyttävä
luonne.
Vroukje V.'T Rijkenspark 49577/06 VAL ERI3
3-vuotias erinomaisen vahvuuden omaava joka antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hyvä
purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Hyvä kiinteä selkä kauniisti kaartuvat kylkiluut. Hyvä
eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Kaunis
karva. Erinomainen luonne.
Riccarron Madam Tosca 25734/04 VAL ERI1 PN1 ROP
4-vuotias ihana narttu, jolla kauniit mittasuhteet ja erinomainen vahvuus. Ihana pää. Upea kaula ja
selkä. Ihana runko ja eturinta. Upea luusto. Kauniisti kulmautuneet raajat. Ihanat liikkeet. Upea turkki.
Onnittelut omistajalle.
Zandrina's Hedda 21315/02 VAL ERI2
Lähes 8-vuotias upeassa kunnossa eritetty veteraani. Hyvä purenta mutta toivoisin kauttaaltaan
vahvemman pään. Erinomainen kaula, selkä ja runko. Oikein kulmautuneet raajat. Vahva luusto.
Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Kantaa ja käyttää häntäänsä erinomaisesti liikkeessä. Hyvä turkki.
Miellyttävä luonne.
Momandan Napadancer 10569/00 VET ERI2
Lähes 9-vuotiasa erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, joka antaa hieman matalaraajaisen
vaikutelman. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Keskipitkä kaula. Erinomainen selkä, runko ja eturinta.
Oikein kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla, mutta nostaa
eturaajojaan tänään hockneymaisesti. Erinomainen turkki. Onnittelut omistajalla hyvin säilyneestä
veteraanista.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 ROP-VET BIS-VET2
9,5-vuotias erinomaisessa kunnossa. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä purenta. Erinomainen pää.
Kaunis kaula. Tiivis suora selkä, joka pitää myös liikkeessä. Erinomainen runko. Hyvä luusto. Kauniit
käpälät. Liikkuu erinomaisesti mennen tullen päihittäen monet nuoremmat kilpasiskot. Upea turkki.
Onnittelut omistajalle hyvin säilyneestä kauniista veteraanista.


