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Fin38753/07 Bernarossa Enzo Lorenzo JUN ERI2 VASERT
Maskuliininen uros.Kaunis kokonaisuus.Vielä kesken kehityksen.Hyvät ääriviivat.Hyvä kaula ja
etuosa.Hyvät rungon mittasuhteet.Hyvä lantio ja takaosa.Liikkuu hieman lyhyellä askeleella takaa ja
edestä vielä leveästi ja holtittomasti.Tasaisesti värittynyt.
Fin 39019/07 Bernissimo Baranprimo JUN ERI1 PU4 SERT
Maskuliininen uros.Hyvät mittasuhteet.Vielä kesken kehityksen.Kaunis pää ja ilme.Hyvä kaula ja
etuosa.Rungoltaan vielä nuori.Hyvä takaosa ja raajat.Liikkuu takaa ja sivulta hyvällä ja pitkällä
askeleella.Hieman meloen edestä.Hyvä häntä.Hyvä väritys.
Fin49983/07 Bollbölen Kapteeni Ben JUN EH4
Maskuliininen uros.Kesken kehitykse.Pää kasvaa vielä.Hyvä ilme.Hyvä kaula. Avoimet
etukulmaukset. Vielä nuori runko ja eturinta.Hieman ulospäin kääntyneet eturaajat.Hieman heikko
takaosa.Liikkuu takaa ahtaasti lyhyella askeleella, erittäin sidotusti edestä.
Fin58093/07 Kastetassun Brandon JUN H
Vielä kesken kehityksen oleva maskuliininen uros.Hieman kapea kallo.Hyvä kaula.Hyvät rungon
mittasuhteet.Jyrkkä lantio.Seisoo hieman takaraajat alla. Aivan liian niukat takakulmaukset.Liikkuu
lyhyellä askeleella.Aivan liian ylpeä hännästään.Avoimet etukulmaukset.
Fin24951/07 Life Spring’s Marvelous JUN EH3
Kesken kehityksen oleva maskuliininen uros.Hyvä pää ja ilme.Hyvä kaula.Hieman avoimet
etukulmaukset.Hyvät rungon mittasuhteet.Hieman pitkä lanneosa.Hyvä lantio ja
takakulmaukset.Hieman alas kiinnittynythäntä.Liikkuu lyhyellä taka-askeleella,etuliikkeet
löysät.Tasaisesti värittynyt.
Fin20537/07 Dandybern Amadeus NUO EH1
Vielä kesken kehityksen oleva maskuliininen uros.Hyvä ilme.Hyvä kaula ja lapa. Vielä nuori runko ja
eturinta.Hyvä lantio ja takaosa.Liikkuu hieman tasapainottomasti.Tasainen väritys.
Fin42444/06 Bernandos Austino AVO EH2
Maskuliininen uros.Erinomainen tyyppi.Voimakas pää.Hyvä ilme.Hieman avoimet etukulmaukset.Hyvä
runko.Hyvä lantio ja takaosa.Aivan liian ylpeä hännästään.Liikkuu takaa lyhyellä askeleella, edestä
vielä meloen.
Fin42441/06 Bernandos Aygon AVO EH4
Maskuliininen uros,vielä kesken kehityksen.Hyvä kallo, hyvä ilme.Aivan liian avoimet
etukulmaukset.Ahdas etuosa.Hieman ulospäin kääntyneet eturaajat.Hyvä runko.Niukat
takakulmaukset.Liikkuu lyhyellä askelella takaa,vielä raajoja heitellen edestä.Aivan liian ylpeä häntä.
Fin17586/07 Bollinger Du Hameau Des Baronnies AVO EH1
Maskuliininen uros.Erinomainen tyyppi ja koko.Vielä kesken kehityksen.Hyvin voimakas pää.Hyvä
kaula,hyvä lapa.Vielä kehittymätön rinta.Hyvä lantio ja takaosa.Ylpeä hännästään.Liikkuu kunnon
askeleella.Koira tarvitsee vielä vuoden kehittyäkseen.
Fin16646/04 Maroussia Zephyr-Zeus AVO EH3
Maskuliininen uros.Erinomainen tyyppi.Hyvä pää,vaaleat silmät.Hyvä kaula.Avoimet
etukulmaukset.Hyvä runko.Hyvä lantio.Liikkuu hieman raskaalla askeleella, aivan liian sidotusti
edestä.Hieman ylpeä hännästään.
Fin13920/05 Alpigiano beato Baran VAL ERI2 PU2
Maskuliininen uros.Hyvät mittasuhteet.Kuonon tulisi olla vahvempi.Hyvä kallo ja ilme.Hyvä lantio ja
takaosa.Liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella.Toivoisin paremman turkin.
Fin45092/02 Atelier’s Drosselbart VAL ERI3 PU3
Maskuliininen uros.Hyvät pään linjat.Hyvä kaula ja etuosa.Hyvä runko.Hyvä lantio ja takaosa.Liikkuu
sivusta hyvällä askelpituudella.Hyvin kannettu häntä.Tasainen väritys ja merkit.Hyvä turkki.
Fin42110/05 Bernarossa Biccu-Wagner VAL H
Maskuliininen koira, josta minun mielestäni puuttuvat ne yksityiskohdat, jotka tekevät bernin.Huono
karvanlaatu.Huono väri.Aivan liian stressaantunut luonne.Hieman villi ilme.Liian jyrkkä pää.Hyvä
kaula.Avoimet etukulmaukset.Nuori rintakehä.Hyvät takakulmaukset,kuitenkin ahdas takaosa.Liikkuu
stressaantuneella askeleella häntä korkealla.
RJF1756193 Sennenhund Rossii Titsian VAL EH4
Hyväntyyppinen koira.Hyvä sukupuolileima.Tarvitsee massaa.Hyvä kaula ja ilme.Hieman
kehittymätön runko.Riittävät etukulmaukset.Aivan liian ylpeä hännästään.



Fin50632/04 Zandrina’s Noasson Dantalian VAL ERI1 PU1 VSP
Erinomaisen tyyppinen uros.Urosmainen kokonaisuus.Hyvät mittasuhteet.Hyvä pää ja ilme.Hyvä
kaula ja lapa.Hyvä runko.Hyvä lantio ja takaosa.Toivoisin enemmän voimaa taka-askeleeseen.Kantaa
hyvin häntäänsä.
Fin25514/07 Bernarossa Desiderio JUN ERI1 VASERT
Feminiininen kaunis narttu.Hyvä koko ja mittasuhteet.Kaunis pää ja ilme.Hyvä kaula.Hieman avoimet
etukulmaukset.Hyvä lantio ja takaosa.Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hieman epätasaisesti ja meloen
edestä.Hyvä häntä ja väritys.
Fin57603/07 Bernarossa Farfalla JUN EH3
Vielä kesken kehityksen oleva feminiininen narttu.Vielä kehittymätön pää.Hieman luisu
otsapenger.Hyvä kaula ja etuosa.Nuori eturinta ja runko.Hyvä lantio ja takaosa.Liikkuu hyvällä
sivuaskeleella,vielä meloen ja epätasaisesti edestä.Turkki ei parhaimmassa kunnossa.
Fin39021/07 Bernissimo Barancarina JUN EH4
Vielä kesken kehityksen oleva feminiininen narttu.Pää ei vielä valmis.Hieman kapea kuono.Hyvä
kaula ja etuosa.Toivoisin enemmän leveyttä ja täytettä rintaan.Hyvät rungon mittasuhteet.Riittävät
etukulmaukset.Liikkuu hyvällä sivuaskeleella.
Fin14588/05 Brookbend Dawn JUN EH
Feminiininen narttu,joka tänään näyttää enemmän pennulta.Hieman vaaleat silmät.Hyvä kallo.Hyvä
kaula.Hieman avoimet etukulmaukset.Hieman epätasainen ylälinja.Hyvinkulmautunut takaosa.Liikkuu
hyvällä sivuaskeleella,tosin häntä liian korkealla.Löysä etuosa.
Fin55127/07 Fonacot’s Ice Crystal JUN EH
Vielä kesken kehityksen oleva feminiininen narttu.Hieman kehittymätön pää ja etäällä toisistaan
olevat silmät.Hyvä kaula ja lapa.Hyvät rungon mittasuhteet.Hieman jyrkkä lantio.Hieman takaraajat
alla.Pieni valkoinen viiru niskassa.
Fin29060/07 Fridkullas Wilmalotta JUN ERI2
Vielä kesken kehityksen oleva feminiininen narttu.Hyvät mittasuhteet.Hieman vaaleat silmät.Hyvä
pää.Hyvä kaula ja ilme.Hyvä lantio.Liikkuu hyvällä sivuaskeleella,hieman epätasaisesti edestä.Hyvä
häntä.Hyvät värimerkit.
Fin25515/07 Bernarossa Dimare NUO ERI1 PN4 SERT
Erinomaista tyyppiä oleva narttu.Hyvä koko ja mittasuhteet.Kaunis pää ja ilme.Hyvä kaula ja
lapa.Hyvä runko.Hieman pitkä lanneosa.Hyvä takaosa.Liikkuu sivusta hyvällä taka-askeleella.Hieman
ylpeä hännästään.Tasainen väritys ja merkit.Hyvä turkki.
Fin20909/08 Gabriela van de Klaverhoeve NUO EH2
Feminiininen narttu ja ilme.Hieman vaaleat silmät.Toivoisin vahvemman kuono-osan.Hyvä
kaula.Hieman avoimet etukulmaukset.Hyvä runko.Hyvä lantio.Riittävät takakulmaukset.Etutassuista
puuttuu valkoista.Liikkuu hieman lyhyellä askeleella takaa,hieman heittäen ja epätasaisesti edestä.
Fin16049/07 Goldbear’s Qismet NUO EH4
Feminiininen narttu.Erittäin hyvä tyyppi, koon alarajalla, noin 57 cm.Hyvät pään mittasuhteet.Hyvä
kaula.Hieman avoimet etukulmaukset.Hyvät rungon mittasuhteet.Hyvät takakulmaukset.Liikkuu
tänään erittäin epätasaisesti.Toivoisin enemmän voimaa liikkeeseen.
Fin15660/07 Hexa-Han Unelma NUO EH3
Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen narttu.Hieman kehittymätön pää.Hyvä ilme.Avoimet
etukulmaukset.Hyvät rungon mittasuhteet.Vielä nuori eturinta.Jyrkkä lantio.Toivoisin enemmän
voimaa sivuliikkeeseen,hieman löysä etuosa.Toivoisin paremman hännän.Tasainen väritys.
Fin13921/05 Alpigiano Beato Barandora AVO EH1
Erinomaisen tyyppinen narttu.Tänään hieman kypsymätön kokonaisuus.Haluaisin päähän paremmat
mittasuhteet ja kuonon.Hyvät tummat silmät.Hyvä kaula ja lapa.Kuitenkin vielä hieman kehittymätön
rinta.Hieman nuori runko.Hyvä takaosa.Liikkuu maatavoittavalla askeleella.Hyvä turkki.
654151 Unja von Kopfrein AVO H
Erittäin hyvä tyyppi.Haluaisin enemmän painoa kokonaisuuteen.Hyvä pää.Hieman vaaleat
silmät.Hyvä kaula.Hieman avoimet etukulmaukset.Hieman pyöreä rintakehä.Riittävät
takakulmaukset.Ei parhaassa turkissa.Liikkuu riittävällä  askeleella sivusta,löysästi edestä.
Fin20955/05 Bernarossa Aprilia VAL ERI2 PN3
Erinomaisen tyyppinen narttu.Voimakas kokonaisuus.Hyvä pää ja ilme.Hyvä kaula ja lapa.Hieman
nuori eturinta.Hyvä runko.Hyvä lantio ja takaosa.Liikkuu sivusta hyvällä askeleella.Meloen
edestä.Hieman ylpeä hännästään.Hyvä turkki ja väritys.
Fin21315/02 Zandrina’s Hedda VAL ERI1 PN1 ROP
Erinomaisen tyyppinen feminiininen narttu.Tänään ei parhaassa turkissa.Silmät hieman etäällä
toisistaan.Hyvä kaula ja lapa.Valtavan nuori eturinta.Hyvä runko ja takaosa.Liikkuu sivusta
maatavoittavalla askeleella.



Fin17544/99 Barlis Feanna Yakarin VET EH2
Voimakas hyväntyyppinen narttu.9,5 vuota.Hyvä kallo ja pää.Avoimet etukulmaukset.Sidotut
lavat.Nuori eturinta.Hyvät rungon mittasuhteet.Jyrkkä lantio.Liikkuu hyvällä askelpituudella sivusta.
Fin15904/00 Black Amiikos Edzardina Eida VET H
Feminiininen narttu.Erittäin hyvä tyyppi.Huonossa kunnossa.Näyttää vanhemmalta kuin ikänsä 8,5
vuotta.Avoimet etukulmaukset.Hyvät rungon mittasuhteet.Jyrkkä lantio.Liikkuu lyhyellä askeleella ja
raajat alla.Huono karvanlaatu.Vääränväriset tassut.
Fin30077/00 Maroussia Prada-Prinzessa VET ERI1 PN2 ROP-VET
Erinomaisen tyyppinen narttu.Feminiininen kokonaisuus.Hyvät mittasuhteet.Hyvä pää ja ilme.Hyvä
kaula.Hyvä takaosa.Liikkuu sivusta hyvällä askeleella.Hyvin kannettu häntä.Tasainen väritys.Toivoisin
parempikuntoisen turkin.


