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20090118 JUVA R, Tanya Ahlman‐Stockmari
Alpigiano Diletto Danou 16898/08 JUN EVA
Hyvänkokoinen, oikeat mittasuhteet. Riittävä sukupuolileima. Hyvä kallo osa. Alaleuka voisi olla täyteläisempi. Vielä
kehittymätön kokonaisuudessaan edestä. Etuasentoiset lavat. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hieman jyrkkä lantio. Hyvät
värimerkit, oikea karvapeitteen laatu. Hyvä luonne. Valitettavasti ontuu tänään toista takajalkaansa. Etuliikkeiden ulottuvuus
saisi olla parempi. Ontumisesta johtuen liikkeitä ei voida arvostella kokonaisuudessaan.
Bernarossa Enzo Lorenzo 38753/07 NUO H
Hyvänkokoinen tummilla tan‐merkeillä varustettu uros. Riittävä raajakorkeus. Putkilomainen pää, jossa kallo‐osa saisi olla
leveämpi. Voimakas otsapenger. Riittävä kaulan pituus. Puutteellinen eturinta. Hyvä raajaluusto. Kääntää etutassujaan
voimakkaasti ulospäin. Hyvä rungon syvyys. Oikea karvapeitteen laatu. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Hyvä luonne. Leveät
etuliikkeet, epävakaat takaliikkeet. Liikkeiden tulee kokonaisuudessaan kehittyä.
Dandybern Amadeus 20537/07 NUO EH1
Uros, jolle toivoisin lisää raajakorkeutta. Seistessä hyvä ylälinja, mutta kaula saisi olla pidempi. Erinomaiset värimerkit.
Kaunisilmeinen pää, jossa oikeat mittasuhteet. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Pohjavilla saisi olla paremmin kammattu
kyljissä. Leveä reisi. Hyvät käpälät. Erinomainen luonne. Oikea hännän kanto liikkeessä. Liikkeiden tulee vakiintua.
Bendoran Athos 28347/06 AVO EH2
Oikean raajakorkeuden omaava maskuliininen uros. Hyvä kaula. Hieman pehmeyttä ylälinjassa. Hyvä kallo‐osa. Vaaleat silmät.
Riittävä eturinta. Vahva raajaluusto. Pehmeyttä ylälinjassa. Hyvät käpälät. Tummat tan‐merkit. Hieman pitkä lanne‐osa.
Erinomainen luonne. Hieman turhan korkea häntä liikkeessä. Yhdensuuntaiset sivuliikkeet. Esiintyy hyvin. Saisi olla
kokonaisuudessaan tiiviimmässä kunnossa.
Uj Jézuska Av Lee Armand 35273/08 AVO ERI1 PU3 SERT
Oikea raajakorkeus. Hyvänkokoinen uros, joka saisi säilyttää ylälinjansa paremmin liikkeessä. Hyvä kaula. Kookkaat korvat. Hyvä
kallo‐osa. Oikea ilme. Hyvä eturinta. Kokoon sopiva runko. Riittävä raajaluusto. Voimakkaasti kulmautuneet takaraajat.
Oikealaatuinen karvapeite. Hieman jyrkkä lantio ja turhan pysty hännän kanto liikkeessä. Yhdensuuntaiset etuliikkeet. Riittävä
ulottuvuus takaliikkeissä. Liikkuu hyvin sivulta.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI2 PU2
Riittävän kokoinen, hieman lyhytrunkoinen uros, jolla erinomainen tiivis ylälinja liikkeessä. Kaunisilmeinen pää. Tänään hieman
hoikassa kunnossa, mutta kokoon sopiva raajaluusto. Hyvin rakentunut takaosa, niukasti kulmautunut etuosa. Hyvät värimerkit.
Oikea hännän kanto liikkeessä, vaivattomat sivuliikkeet.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU1 VSP
Hyvänkokoinen kaunislinjainen uros. Ei tänään aivan parhaassa karvapeitteessä. Oikea ilme. Erinomainen eturinta. Upea
raajaluusto. Tilava runko. Hyvin rakentunut takaosa. Hyvä lihaskunto. Rauhallinen käytös. Kantaa häntänsä erinomaisesti
liikkeessä. Tasapainoiset liikkeet.
Alpigiano Diletto Divine 16904/08 JUN H
11‐kk vanha, riittävän raajakorkeuden omaava narttu, jolle toivoisin hieman lisää pituutta runkoon. Oikea ylälinja seistessään,
oikeat pään mittasuhteet. Alaleuka saisi olla voimakkaampi. hyvä eturinta, kokoon sopiva raajaluusto. Hyvät värimerkit. Leveä
reisi. Tasapainoisesti kulmautunut takaa. Oikea karvapeitteen laatu. Valitettavasti tänään jännittää kehätilannetta. Liikkuu hyvin.
Palkintosija määräytyy hermostuneisuudesta.
Bernarossa Farfalla 57603/07 JUN ERI1 PN3 VASERT
Kaunislinjainen, erinomaiset rungon mittasuhteet. Erinomainen raajakorkeus. Hyvä koko. Hieman vaaleat silmät. Aavistuksen
kookkaat ja alas kiinnittyneet korvat. Riittävä kuono‐osan voimakkuus. Hyvät värimerkit. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja
takaa. Erinomainen karvapeitteen laatu. Hyvä luonne. Hyvä häntä. Erinomaiset sivuliikkeet. Esiintyy hyvin.
Bianco‐Neri Firestorm 23822/08 JUN H
Oikean raajakorkeuden omaava hyvän kokoinen narttu. Kapealinjainen pää, jossa saisi olla enemmän leveyttä sekä kallo‐osassa
että kuono‐osassa. Vielä puutteellinen eturinta. Kauttaaltaan kovin kapearunkoinen. Toivoisin selkeästi pidemmän rintakehän ja
lyhyemmän lanneosan. Hyvät värimerkit. Hyvä leveä reisi. Kookkaat korvat. Hyvä luonne. Etuliikkeiden tulee vakiintua. Saisi
kantaa häntäänsä kauniimmin. Esitetään hyvin.
Bianco‐Neri Snowstorm 23824/08 JUN EH3
Hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet. Hyvä raajakorkeus. Hyvä kaulan pituus. Kookkaat korvat. Hieman vaaleat silmät. Pään
tulee vielä kehittyä, mutta päässä oikeat mittasuhteet. Hyvät värimerkit. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Oikea
rungon syvyys. Hyvä luonne. Hieman turhan korkea häntä liikkeessä. Yhdensuuntaiset sivuliikkeet.
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Funatic Riesling 50218/07 JUN ERI2
Vankkarunkoinen, voimakasrakenteinen juniorinarttu. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä kallo‐osa. Erinomainen eturinta.
Tasapainoisesti rakentunut takaosa. Hieman vaaleat silmät. Oikea karvapeitteet laatu. Leveä reisi. Hyvät värimerkit. Rauhallinen
käytös. Liikkuu hyvin sivulta. Oikea hännän kanto liikkeessä.
Bernissimo Barancarina 39021/07 NUO EH1
Feminiininen kokonaisuus. Toivoisin lisää hieman raajakorkeutta. Narttu saisi kokonaisuudessaan olla kookkaampi. Riittävä kallo‐
osan leveys. Toivoisin vankemman alaleuan. Kokoon sopiva runko. Hyvin rakentunut takaosa, mutta eturinta saisi olla
korostuneempi. Etuasentoiset lavat. Hyvät värimerkit. Hyvä karvapeite. Rauhallinen luonne. Esiintyy hyvin. Yhdensuuntaiset
etuliikkeet.
Dandybern Arabella 20533/07 NUO H
Matalaraajainen narttu, jonka toivoisin suuremmaksi. Vankka, mutta lyhyt kaula. Oikea ilme. Hyvä kallo‐osa. Riittävästi
kulmautunut edestä. Kääntää eturaajoja ulospäin. Oikea rungon syvyys. Vaihtaa voimakkaasti karvapeitettä. Toivoisin
tummemmat silmät. Polvikulmaus voisi olla korostuneempi. Rauhallinen luonne. Liikkuu tasapainoisesti sivulta. Hieman kankea
eturaajojen liike. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa.
Bernarossa Desiderio 25514/07 AVO ERI2 PN4
Oikean raajakorkeuden omaava, hyvän kokoinen narttu. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä, vahva kaula. Kookkaat, oikein
sij. korvat. Oikeat pään mittasuhteet. Hieman maskuliininen ilme. Vahva raajaluusto. Erinomainen runko. Hyvät värimerkit.
Erinomainen karvapeitteen laatu. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvä, leveä reisi. Riittävä huulipigmentti. Hieman korkea hännän
kanto liikkeessä. Toivoisin hieman enemmän ulottuvuutta takaliikkeisiin.
Bernissimo Antonietta 15355/05 AVO H
Riittävän raajakorkeuden omaava. Selvä sukupuolileima. Toivoisin voimakkaamman alaleuan. Hieman löysät huulet. Riittävä
kirsupigmentti. Etuasentoiset lavat. Kääntää eturaajojaan ulospäin. Hyvä runko. Rintakehä saisi olla pidempi ja lanneosa
lyhyempi. Hyvät värimerkit. Liian pehmeä ylälinja liikkeessä. Toivoisin lisää voimaa ja ulottuvuutta liikkeisiin. Rauhallinen käytös.
Bianco‐Neri Anniegetyourgun 47614/05 AVO EH4
Hyvän kokoinen. Oikeat linjat. Selvä sukupuolileima. Kookkaat korvat. Vaaleat silmät. Ilme voisi olla kokonaisuudessaan parempi.
Hyvä runko. Riittävä raajaluusto. Etuasentoiset lavat. Eturinta saisi olla korostuneempi. Hieman jyrkkä lantio. Hyvät värimerkit.
Erinomainen luonne. Hyvät käpälät. Turhan korkea hännän kanto liikkeessä. Tehokkaat sivuliikkeet.
Goldbear’s Qismet 16049/07 AVO EH
Yleisvaikutelmaltaan matalaraajainen narttu. Selvä sukupuolileima. Hyvä kallo‐osa. Vaaleat ja pyöreät silmät. Alaleuka saisi olla
voimakkaampi. Hieman löysät huulet. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät värimerkit. Riittävä rintakehä, matala
kinner. Rauhallinen käytös. Tasapainoiset liikkeet. Oikea hännän kanto liikkeessä. Olisi enemmän edukseen
korkearaajaisempana.
Riccarron Octobussy 52420/05 AVO ERI3
Pitkälinjainen, vankkarunkoinen narttu, jolle toivoisin tiiviimmän ylälinjan seistessä. Samoin kuin runko ei saisi enää tukevoitua.
Hyvä kallo‐osa. Hieman vaaleat silmät. Vankka raajaluusto. Vaihtaa karvapeitettä. Hyvät värimerkit. Tumma tan‐väritys.
Erinomainen luonne. Riittävät polvikulmaukset. Oikea hännän kanto liikkeessä. Toivoisin lisää jäntevyyttä takaliikkeisiin.
Zweierteam Indica 39829/04 AVO ERI1 PN2 SERT MVA
Oikean raajakorkeuden omaava. Selvä sukupuolileima. Kaunis tiivis ylälinja. Hyvänkokoiset korvat. Oikeat pään mittasuhteet.
Erinomainen rinta. Vaaleat silmät. Oikea ilme. Pitkä rintakehä, leveä reisi. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Oikea
karvapeitteen laatu. Hyvät värimerkit. Erinomainen luonne. Liikkuu hyvin sivulta. Hieman korkea hännän kanto liikkeessä.
Erinomainen ryhti. Erinomaiset liikkeet.
Zweierteam Carlina 16377/99 VET ERI1 PN1 ROP ROP‐VET RYP3 BIS‐VET2
10‐vuotias veteraaninarttu. Erinomaiset rodunomaiset yksityiskohdat ja kuten englantilaiset kasvattajatuomarit sanovat sound
as bell.

20090118 LAHTI R, Reia Leikola‐Waldén
Bernario Bugatti Diesel FIN58377/07 JUN EH3
Pienehkö, mittasuhteiltaan oikea uros, jolla oikealinjainen pää. Hyvät korvat, riittävä kaula, sopiva luusto. Ikäisekseen hyvä
runko. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelmitalla, yhdensuuntaisesti, vielä hieman laineikas turkki. Hyvä väri. Saisi
esiintyä vapautuneemmin.
Maglod‐Falvi X‐Man BSH9293/08 JUN EH2
Hyvin kehittynyt vahva juniori, jolla oikealinjainen, mutta vielä kapeahko pää. Kauniit tummat silmät, hyvät korvat, hieman lyhyt
kaula. Vanva luusto, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko, hieman pitkä lanneosa. Liikkuu vielä löysästi edestä, hyvällä
askelmitalla. Hieman iloinen häntä, kehityskelpoinen.
Zorro Zafar Av Hiselfoss FIN31468/08 JUN ERI1 PU1 SERT VSP
Hyvin kehittynyt vanha juniori, jolla hyväilmeinen ja oikeanmallinen pää. Hyvin asettuneet korvat. Vahva luusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Hyvin kehittynyt runko. Liikkuu vielä löysästi edestä, hyvin sivulta. Hieman iloinen häntä. Erinomainen väri ja turkki.
Jännittää hieman tilannetta.
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Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 NUO EH1
Hyvin kehittynyt uros, voimakas pää jossa turhan paljon poskia. Hyvä profiili. Riittävä kaula. Eturinta saa vielä kehittyä. Sopiva
luusto, hyvä runko, hieman suora olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman luisu lantio. Liikkuu riittävällä askelmitalla,
ahtaasti takaa. Hieman ulkokierteiset eturaajat. Hyvä väri ja turkki.
Doremis Wonder Waldemar Brad FIN44934/06 AVO EH1
Pienehkö uros, jolla mielyttäväilmeinen pää, hieman turhan voimakas stoppi. Riittävä kaula, sopivasti kulmautuneet raajat, hyvä
runko. Liikkuu hyvin löysästi edestä, hieman voimattomasti takaa. Hyvä väri, turkki ei tänään parhaassa kunnossaan. Hyvä
luonne.
Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Hyvin raajoillaan seisova junior. Hyvä sukupuolileima. Oikeanmallinen pää, kuono‐osa saa vielä täyttyä. Riittävä kaula.
Tasapainoiset kulmaukset ja sopiva luusto. Hyvä runko. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelmitalla. Hieman niukasti
valkoista, erinomainen turkinlaatu. Hyvä luonne.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 JUN ERI2
Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva narttu, jolla oikea pään profiili mutta kuono‐osa saa vielä täyttyä. Hieman avoimet silmät
häiritsevät ilmettä. Hyvät korvat, riittävä kaula. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu vielä hieman kapeasti edestä. hyvällä
askelmitalla. Suun pigmentti voisi olla parempi. Hyvä turkki ja luonne.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 NUO H
Pienehkö narttu, joka voisi olla kauttaaltaan tanakampi. melko hyvä pään profiili. kuono‐osa voisi olla täyteläisempi ja pidempi.
Tasapainoisesti kulmautunut. Riittävä runko. Liikkuu vielä hyvin löysästi edestä. Askelmitta voisi olla parempi. Turkki ei tänään
näyttelykunnossa, hyvä väri ja luonne.
Atelier’s Damirda FIN45093/02 AVO H
6‐vuotias pieni narttu, joka voisi olla kauttaaltaan vahvempi. Miellyttäväilmeinen pää, jossa hieman niukat tan‐merkit. Lyhyt
kaula. Riittävät etukulmaukset, hyvä runko, hieman niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu turhan jäykästi takaa. Turkki ei tänään
parhaimmillaan, hyvä luonne.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 AVO ERI2 PN3
3‐vuotias vahva narttu, jolla oikeanmallinen voimakas pää. Hieman vaaleat silmät. Erinomainen luusto, riittävä kaula. Runko saa
vielä kehittyä. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla, hyvä väri ja
turkki.
Gabriela van de Klaverhoeve FIN20909/08 AVO ERI1 PN2 VASERT
22 kk vanha, keskivahva nuori narttu, jolla oikeanmallinen miellyttäväilmeinen pää. Riittävä kaula. Hyvin kulmautunut etuosa.
Hyvä runko, joskin hieman tukevassa kunnossa. Takaosa voisi olla paremmin kulmautunut. Liikkuu varvasahtaasti edestä hyvällä
askelmitalla. Hyvä väri, turkki ja luonne,
Maroussia Enya‐Edelina FIN10620/06 AVO ERI3 PN4
Hyvin raajoillaan seisova pienehkä narttu, jolla miellyttäväilmeinen pää. Kuono‐osa voisi olla hieman täyteläisempi. Riittävä
kaula. Hieman suora olkavarsi, tilava runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu hieman kapeasti mennen tullen, erittäin
sujuvat sivuliikkeet. Erinomainen turkki, väri ja luonne.
Momandan Serafiina FIN41548/05 AVO H
Keskivahva narttu, jolla oikeanmallinen pää. Rriittävä kaula. Hieman niukasti kulmautunut etuosa ja kaipaa eturintaa sekä
rinnansyvyyttä. Riittävä runko ja takakulmaukset. Saisi liikkua paremmalla askelmitalla ja tiiviimmin edestä. Hyvä väri ja
turkinlaatu sekä luonne.

20090125 TURKU KV, Nina Karlsdotter
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 JUN ERI1 VASERT
Voimakas urosmainen pää. Hyvät mittasuhteet. Hiukan korkea otsapenger. Hiukan vaaleat silmät. Hyvät korvat. Riittävästi
kaulaa. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä runko ikäisekseen. Lupaava leveys, tarvitsee hiukan lisää pyöreyttä. Sopiva luusto. Riittävästi
kulmautunut. Erinomaiset liikkeet sivusta. Runsas turkki, selästä laineikas. Symmetriset värimerkit päässä. Hyvin esitetty.
Dolce Amigo Fun MET.BSH.9372/08 JUN EH4
Urosmainen pää. Kuono‐osa voisi olla lyhyempi. Hyvät silmät ja korvat. Hiukan lyhyt kaula. Aavistuksen takakorkea selkälinja.
Lyhyt lantio. Korkea häntä liikkeessä. Hyvä runko ikäisekseen. Lupaava leveys. Tarvitsee lisää pyöreyttä. Hiukan etuasentoiset
lavat. Riittävästi kulmautunut edestä, niukasti takaa. Silti hyvä askelpituus, hiukan löysä edestä. Runsas turkki, hiukan
laineikasta. Hyvä väri ja värimerkit. Hyvin esitetty.
Fridkullas Xaedas FIN31423/08 JUN EH
Urosmainen pää, hiukan pitkä kuono‐osa. Hyvät silmät ja korvat. Hiukan lyhyt kaula. Selkälinja voisi olla vakaampi. Hiukan
takakorkea. Riittävä runko ikäisekseen. Tarvitsee lisää leveyttä ja tilavuutta. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut edestä,
niukasti takaa. Hyvät liikkeet sivusta. Ahdas ja hiukan kinnerahdas takaa. Runsas turkki hiukan laineikas selästä. Hyvä väri, niukat
värimerkit.

3

Berninpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

Fridkullas Xavier FIN31424/08 JUN EH3
Urosmainen pää. Kuono‐osa voisi olla hiukan lyhyempi. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä
runko ikäisekseen. Tarvitsee silti lisää leveyttä ja tilavuutta. Hyvä luusto. Hyvin kulmautunut ja erittäin hyväliikkeinen. Runsas
turkki hyvä ikäisekseen. Symmetrinen, mutta niukat värimerkit päässä. Hieno koira, mutta valitettavasti pienen kokoinen.
Maglod‐Falvi X‐Man MET.BSH.9293/08 JUN EH
Urosmainen pää hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Hyvä selkä Lyhyt lantio ja korkea häntä
liikkeessä. Hyvä runko ikäisekseen. Lupaava leveys ja tilavuus. Hyvä luusto. Hieman niukasti kulmautunut. Liikkuu silti hyvällä
askelpituudella. Runsas turkki laineikasta. Symmetriset värimerkit päässä. Pientä kokoa.
Zorro Zafar av Hiselfoss FIN31468/08 JUN ERI2
Urosmainen pää hyvä muoto ja mittasuhteet. Tummat silmät. Hiukan avoimet silmäluomet. Hyvät korvat. Erinomainen kaula ja
ylälinja. Hyvä häntä. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hiukan pitkä lanne. Lupaava leveys ja tilavuus. Hyvä luusto ja tassut. Hyvin
kulmautunut ja hyväliikkeinen. Runsas turkki laineikasta selästä. Epäsymmetriset värimerkit päässä. Hyvin esitetty.
Life Spring’s My Way FIN24954/07 NUO EH2
Kaunis hyvänmallinen pää. Erinomaiset silmät. Hiukan suuret korvat. Lyhyt kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Erittäin hyvin kehittynyt
runko hyvällä pyöreydellä. Hyvin kehittynyt eturinta. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut. Hieman matalaraajainen. Näyttää
hieman raskaalta ja matalalta. Erinomainen uros, joka tarvitsisi pidemmät raajat. Runsas turkki laineikas selästä. Symmetriset
värimerkit päässä. Hyvin esitetty.
Maroussia Jazzy Jewel FIN26499/07 NUO ERI1
Urosmainen pää hyvä muoto ja mittasuhteet. Tummat silmät. Korvat ok. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja tosin hiukan lyhyt lantio ja
hiukan korkea häntä liikkeessä. Hyvä runko ikäisekseen. Tarvitsee hiukan lisää leveyttä ja pyöreyttä. Sopiva luusto. Hiukan
niukasti kulmautunut, silti tehokkaat liikkeet. Runsas turkki. Symmetriset värimerkit päässä.
Maroussia Jean D’arc FIN26501/07 NUO EH3
Urosmainen pää, kuono voisi olla lyhyempi ja voimakkaampi. Tummat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Rungon
tarvitsee kehittyä ja saada lisää leveyttä ja pyöreyttä. Sopiva luusto. Hyvin kulmautunut. Askel voisi olla tehokkaampi sivusta ja
vakaampi ? Runsas turkki tosin näyttää hieman avoimelta. Hyvin niukasti värimerkkejä päästä ja tassuista. Hyvin esitetty.
Atelier’s Lotterbube FIN12005/07 AVO H
Valitettavasti aivan liian pieni. Pitäisi olla enemmän päätä ja runkoa. Hyvät mittasuhteet päässä. Kauniit tummat silmät. Hyvät
korvat. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Lyhyt ja litteä lantio. Lievästi takakorkea ylälinja. Korkea häntä liikkeessä. Puuttuu tyypillinen
pyöreys rungosta. Sopiva luusto. Hiukan niukasti kulmautunut. Liikkuu silti hyvällä askelpituudella. Hyvä turkki ja väri.
Symmetriset värimerkit päässä.
Bertus Laurens van’t Rijkenspark FIN48069/07 AVO EH2
Urosmainen pää, hyvä profiili. Keskiruskeat silmät. Korvat ok. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Hiukan lyhyt lantio. Korkea häntä
liikkeessä. Hyvin kehittynyt, mutta voisi olla hiukan enemmän pyöreyttä. Voisi olla enemmän luustoa ja enemmän kulmauksia
etenkin takana. Hyvät liikkeet sivusta. Runsas turkki. Hyvät värimerkit.
Hexa‐Han Pasifax FIN20787/03 AVO ERI1
Erinomainen koko. Urosmainen pää, hyvä muoto ja mittasuhteet. Tummat silmät ja hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hiukan
lyhyt lantio, mutta hyvä häntä. Hyvin kehittynyt runko, hyvin runsas ja pyöristynyt. Luustoa voisi olla enemmän. Tasapainoisesti
kulmautunut. Hyvät liikkeet. Runsas turkki laineikas selästä. Hyvä väri, hyvät värimerkit ja hyvin esitetty.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3 PU3
Erinomainen koko. Kaunis hyvänmallinen pää. Tummat silmät. Hiukan suuret korvat. Riittävä kaula. Erinomainen selkä. Hiukan
lyhyt lanne, mutta hyvä häntä. Hyvin kehittynyt runko, hyvä pyöreys. Sopiva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Tehokkaat
liikkeet. Turkin laatu ok. Hyvät värimerkit ja hyvin esitetty.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI
Hyvä koko. Hyvänmallinen urosmainen pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvät silmät, korvat ok. Hiukan lyhyt kaula. Hyvä ylälinja ja
häntä. Hyvin kehittynyt runko, riittävästi pyöreyttä. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut. Tehokkaat liikkeet. Runsas turkki
laineikas selästä. Hyvä väri ja värimerkit. Hyvin esitetty.
Funatic Taittinger FIN46738/06 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Erinomainen koko. Urosmainen pää hyvät mittasuhteet. Tummat silmät, hyvät korvat. kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen
häntä. Hyvin kehittynyt runko. Riittävästi pyöreyttä. Sopiva luusto. Hyvät tassut. Hyvin kulmautunut. Hyvin tasapainoiset
tehokkaat pitkät askeleet. Kaunis turkki. Hyvässä kunnossa. Hyvä väri ja värimerkit. Tasapainoinen kokonaisuus.
Riccarron Pinocchio FIN25404/06 VAL ERI2 PU2 VACACIB
Erinomainen koko. Urosmainen pää hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hiukan korkea
häntä liikkeessä. Hyvin kehittynyt runko, riittävästi pyöreyttä. Sopiva luusto. Hyvät tassut. Hyvin kulmautunut ja erinomainen
liikkuja. Hieno turkki ja väri. Hiukan reilut värimerkit pään toisella puolella. Mukava kokonaisuus. Hyvin esitetty.
Vebjörn Viking av Hiselfoss N15542/06 VAL ERI4 PU4 SERT FI MVA
Urosmainen pää hyvä muoto ja mittasuhteet. Keskiruskeat silmät. Korvat ok. Hyvä kaula ja ylälinja. Hiukan lyhyt lantio mutta
hyvä häntä. Hyvä runko mutta voisi olla leveämpi edestä ja rintakehän alaosasta. Sopiva luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvät
liikkeet sivusta, hiukan löysät edestä. Hieno turkki. Hyvä väri niukat värimerkit. Hyvin esitetty.
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Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 JUN ERI1 PN3 SERT
Hyvä koko. Narttumainen pää hyvänmallinen ja hyvät mittasuhteet. Hiukan pyöreät silmät. Hiukan pitkät korvat. Riittävä kaula,
erinomainen ylälinja. Hyvä häntä. Hyvä runko ikäisekseen. Lupaava leveys. Sopiva luusto. Riittävät kulmaukset edessä ja takana.
Erinomainen askelpituus. Erittäin hyvä turkki ikäisekseen. Hyvä väri niukat värimerkit.
Bollbölen Karamelli FIN49984/07 JUN EH4
Narttumainen pää. Hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Erinomaiset korvat. Riittävä kaula. Hiukan periksiantava selkä. Hiukan
lyhyt lantio. Häntä ok. Hyvä runko ikäisekseen. Hiukan lihava. Hiukan pitkä lanne. Sopiva luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkuu
hyvin sivusta, melko löysästi edestä. Hieno turkki ikäisekseen. Hyvä väri. Hiukan epäsymmetriset värimerkit päässä. Tarvitsee
lisää aikaa kiinteytyäkseen.
Fridkullas Xanadu FIN31425/08 JUN EH
Narttumainen pää, jonka tarvitsee levitä kauttaaltaan. Tummat silmät. Hyvät korvat. Lyhyt kaula. Hyvä selkä, lantio ja häntä.
Rungon tarvitsee kehittyä ja saada lisää leveyttä. Sopiva luusto. Hiukan niukasti kulmautunut. Hyvät liikkeet sivusta, ahtaat takaa
ja löysät edestä. Hyvä turkki ikäisekseen. Hyvä väri, symmetriset värimerkit.
Funatic Q‐Ta‐Molla FIN19165/08 JUN ERI3
Hiukan pieni. Narttumainen pää, kuono voisi olla hiukan lyhyempi ja silmät hiukan tummemmat. Hiukan haalistunut
kuonopigmentti. Erinomainen kaula ja ylälinja. Häntä ok. Hyvä luusto ja tassut. Hyvin kulmautunut. Erinomainen askelpituus.
Hyvä turkki ikäisekseen. Hyvä väri. Hiukan reilut värimerkit päässä. Hyvin esitetty.
Janipan Olga FIN55154/07 JUN EH
Narttumainen pää hyvät mittasuhteet. Hiukan alas kiinnittyneet korvat. Tummat silmät. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Hiukan
laskeva lantio. Seisoo takajalat allaan. Häntä ok. Hyvä runko ikäisekseen, lupaava leveys. Sopiva luusto. Hyvät tassut. Hiukan
niukasti kulmautunut, etenkin takaa. Silti hyvät liikkeet sivusta, ahtaat takaa, löysät edestä. Hiukan epäsymmetriset värimerkit
päässä. Hyvä turkki ikäisekseen.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 JUN ERI2
Narttumainen pää hiukan pitkä kuono‐osa. Tummat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Erinomainen ylälinja. Häntä ok.
Erinomainen runko ikäisekseen. Lupaava leveys ja pyöreys. Sopiva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomaiset liikkeet
sivusta. Runsas turkki. Hiukan epäsymmetrinen väritys päässä. Hyvin esitetty.
Bernario Adalmina FIN46893/07 NUO EH
Narttumainen pää hiukan korkea otsapenger. Hyvät mittasuhteet. Silmät hiukan lähekkäin, hyvä väri. Hiukan suuret korvat. Hyvä
kaula ja ylälinja. Voisi näyttää häntää hiukan enemmän liikkeessä. Hyvä runko ikäisekseen, mutta hiukan lihavassa kunnossa.
Sopiva luusto. Niukat etukulmaukset ja riittävät takana. Hyvä askelpituus, mutta epävakaasti takaa ja löysästi edestä. Turkki voisi
olla paremmassa kunnossa. Hyvä väri ja värimerkit. Hyvin esitetty.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 NUO EH
Voimakas narttumainen pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvät silmät ja korvat. Toivoisin paremman purennan. Voimakas
hyvänpituinen kaula. Vahva selkä. Lyhyt lantio. Korkea häntä liikkeessä. Hyvin kehittynyt runko hyvällä leveydellä, mutta hieman
lihava. Riittävä luusto, voisi olla pidemmät raajat. Riittävästi kulmautunut edestä, niukasti takaa. Silti tehokkaat pitkät askelet.
Hyvä turkin laatu, hiukan laineikas. Symmetriset, mutta hiukan niukat värimerkit. Hyvin esitetty.
Berndante Gueen of Zsuzsa FIN36290/07 NUO ERI3
Narttumainen pää, hyvä muoto ja mittasuhteet. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvin kehittynyt, lupaava pyöreys. Sopiva luusto. Hiukan
niukasti kulmautunut. Liikkuu silti erinomaisella askelpituudella. Runsas turkki, joka voisi olla suorempi. Symmetriset värimerkit.
Hyvin esitetty.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 NUO ERI4
Narttumainen pää, hyvä muoto ja mittasuhteet. Keskiruskeat silmät. Korvat ok. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä runko
ikäisekseen. Tarvitsee lisää leveyttä etuosaan. Sopiva luusto. Hiukan litteät käpälät. Hiukan niukasti, mutta tasapainoisesti
kulmautunut. Erinomainen askelpituus, hiukan löysä edestä. Hyvä turkinlaatu, hiukan laineikas selästä. Hyvä väri ja värimerkit.
Hyvin esitetty.
Kultakuumeen Brita FIN39881/07 NUO ERI2
Voimakas narttumainen pää, hyvät mittasuhteet. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Hiukan lyhyt
lantio, mutta lantio ok. Hyvä runko ikäisekseen, lupaava leveys. Sopiva luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvä askel sivusta, hiukan
löysä edestä. Runsas turkki, hiukan laineikas selästä. Epäsymmetriset värimerkit päässä, niukat tassuissa. Hyvin esitetty.
Xtra Xcotic av Hiselfoss FIN28229/08 NUO ERI1 PN4 VASERT
Hyvämuotoinen narttumainen pää, hyvä profiili ja mittasuhteet. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä
häntä. Hyvä runko ikäisekseen, tarvitsee lisää pyöreyttä. Hyvä luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomaiset liikkeet sivusta,
hiukan löysä edestä. Hieno turkki. Symmetriset värimerkit päässä. Hyvin esitetty.
Fridkullas Trixie FIN26046/05 AVO ERI1
Hyvämuotoinen narttumainen pää, hyvät mittasuhteet. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Toivoisin paremman purennan.
Erinomainen kaula. Ylälinja voisi olla tasaisempi. Hyvä häntä. Hyvin kehittynyt runko, hyvä tilavuus. Hyvä luusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Tehokkaat erinomaiset liikkeet. Hyvä turkki. Hiukan niukat värimerkit. Hyvin esitetty.
Gabriela van de Klaverhoeve FIN20909/08 AVO ERI2
Narttumainen pää, hyvät mittasuhteet. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja. Häntä ok. Hyvin
kehittynyt runko, hyvä leveys, hiukan lihava. Sopiva luusto. Hiukan niukasti kulmautunut, mutta pitkä hyvä askel. Voisi olla
kiinteämpi selkä liikkeessä. Hyvä turkki. Niukat värimerkit, epäsymmetriset päässä. Hyvin esitetty.
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Maroussia Enya‐Edelina FIN10620/06 AVO EH3
Pieni narttu. Hyvämuotoinen narttumainen pää, hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Selkä voisi olla
tasaisempi. Hiukan laskeva lantio. Hyvä häntä. Hyvä runko kokoon nähden, riittävästi pyöreyttä. Sopiva luusto. Hiukan niukasti
kulmautunut silti tehokas pitkä askel. Hieno turkki. Niukat epäsymmetriset värimerkit päässä. Pitäisi olla yhtä kokoa isompi.
Maroussia Saga FIN33928/01 AVO EH4
Narttumainen pää, hyvä muoto ja mittasuhteet. Tummat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Voisi näyttää
häntäänsä enemmän liikkeessä. Hyvin kehittynyt runko, hyvä leveys, hiukan liikaa massaa. Luustoa voisi olla hiukan enemmän.
Tasapainoisesti kulmautunut. Askel voisi olla pidempi ja tehokkaampi. Turkki ei parhaassa kunnossa. Hyvät värimerkit. Hyvin
esitetty.
Unja v Kopfrein FIN29713/08 AVO H
Hyvämuotoinen narttumainen pää, erinomainen kuono‐osa. Hyvät mittasuhteet. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Riittävä
kaula. Selkä voisi olla vakaampi ja tasaisempi. Lyhyt lantio, korkea häntä. Hyvin kehittynyt runko, mutta liikaa massaa. Sopiva
luusto. Riittävät kulmaukset. Hyvä askelpituus. Pahin pudottava syy, ei ole parhaassa näyttelykunnossa‐turkki ja lihavuus. Niukat
värimerkit.
Amoroosa FIN19108/01 VAL ERI3
Voimakas hyvämuotoinen nartun pää. Hyvät mittasuhteet. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Selkälinja voisi olla
tasaisempi. Hiukan laskeva lantio. Hyvä häntä. Hyvin kehittynyt runko, hyvä pyöreys. Riittävä luusto. Hiukan litteät käpälät. Hyvin
kulmautunut. Erinomainen askelpituus. Hyvä turkinlaatu mutta laineikas. Symmetriset värimerkit päässä.
Ille Ville Isprinsessa av Hiselfoss N23852/02 VAL ERI
Pieni narttu. Hyvämuotoinen narttumainen pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä häntä.
Hyvin kehittynyt runko hyvä pyöreys. Sopiva luusto. Hyvät tassut. Hiukan niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Nopea,
mutta hiukan lyhyt askel. Hyvä turkinlaatu, hiukan lähdössä. Hiukan epäsymmetriset värimerkit päässä ja niukat tassuissa. Hyvin
esitetty.
Maroussia Verdina FIN23138/03 VAL ERI4
Narttumainen pää hyvät mittasuhteet. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä häntä. Hyvin
kehittynyt runko, mutta voisi olla lisää pyöreyttä. Sopiva luusto ja hyvät tassut. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen reisi.
Liikkuu erinomaisesti sivusta, mutta askel voisi olla pidempi. Hyvä turkki ja väri. Hyvät värimerkit. Hyvin esitetty.
Ragdoll’s Ambrosia FINVAL ERI
Narttumainen pää, kuono‐osa voisi olla vahvempi, hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Selkälinja
voisi olla tasaisempi. Hiukan lyhyt lantio, häntä ok. Erittäin hyvä pyöreys rungossa, mutta hiukan liian lihava. Hiukan kevyt luusto.
Hiukan litteät käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä askelpituus. Hyvä turkinlaatu., hiukan lähdössä. ? värimerkit. Esiintyy
hyvin.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI1 PN1 VSP
Narttumainen pää hiukan korkea otsapenger. Hyvät mittasuhteet. Hyvä silmien väri, mutta silmäluomet voisivat olla tiiviimmät.
Korvat ok. Riittävä kaula. Erinomainen ylälinja. Hännänkanto voisi olla suorempi. Hyvin kehittynyt runko hyvä pyöreys. Hyvin
kehittynyt eturinta. Sopiva luusto. Hyvinkulmautunut ja hyvin liikkuva. Hyvä turkki, väri ja värimerkit. Hyvin esitetty.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI2 PN2 CACIB
Narttumainen pää, hyvä muoto ja mittasuhteet. Hyvänmalliset silmät, hyvä väri. Hyvin kannetut korvat. Erinomainen kaula,
selkälinja voisi olla tasaisempi. Hiukan lyhyt lantio. Hyvin kehittynyt runko, hyvä pyöreys. Sopiva luusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Erinomainen askelpituus, hiukan ahdas takaa. Niukat värimerkit päässä. Hyvä turkki. Hyvin esitetty.

20090215 TAMPERE R, Johan Juslin
Cloude‐Nillo de Vico Fortianae VDH/96850 JUN T
Neliömäinen, raajakas, kapearunkoinen uros jolla hermostunut luonne. Kapea kallo seurauksena silmät lähellä toisiaan. Hyvä
raajaluusto, vahvat tiiviit käpälät. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa, pentumaiset liikkeet.
Dolce Amico Fun MET.BSH 9372/08 JUN H
Hyvin kehittynyt, tilava runko. Hyvä pään profiili, lempeä ilme. Etuasentoiset lavat seurauksena lyhyt kaula, vahva selkä, ei
riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu leveästi edestä kaareutuneella hännällä, matalaraajaisuus johtaa palkintoon.
Fridkullas Xardas FIN34123/08 JUN EH1
Oikeanmallinen sopivan kokoinen uros, hyvä kallo‐osa. Kuono saisi olla pidempi ja täyteläisempi. Lyhyt kaula, heiveröiset
etuliikkeet. Hyvä rungon muoto, leveä reisi, liikkuu hyvin takaa.
Kaapelikulman Linus FIN16405/08 JUN H
Pienehkö uros, jolla hyvät rungon ääriviivat. vahva otsapenger, ei riittävän pitkä kaula, keskivahva raajaluusto. Rintakehä saisi
olla enemmän kaareutunut. Riittävät polvikulmaukset, sukupuolileima ei riittävän selvä.
Maglod‐Falvi X‐Man MET.BSH 9293/08 JUN H
Hyväluustoinen tilavarunkoinen uros, jolla vahva ylälinja. Hyvät polvikulmaukset, kallo ei riittävän leveä seurauksena silmät
lähellä toisiaan. Kuono lyhyt ja kevyt, liian korostunut hännän kanto kun liikkuu, hyvin esitetty.
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Amandelman Buster FIN28659/07 NUO ERI1 PU1 SERT VSP
Erinomainen tyyppi, klassinen pää, lempeä ilme, vanha kuono‐osa, keskipitkä kaula. Erinomainen luusto. Rodunomainen runko
turhan taakse laskeva lantio, joka heijastuu takaliikkeisiin. Uros edustaa rotutyyppiä 100%, mikä on harvinaisuus tänä päivänä.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 NUO H
Pienehkö, matalaraajainen uros. Hyvin kehittynyt kallo, liian vahva otsapenger. Kuono saisi olla hivenen pidempi. Avonaiset
vaaleahkot silmät häiritsevät, lyhyt kaula. Erinomainen runko ja takaliikkeet.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 NUO ERI2 PU2 VASERT
Oikeankokoinen, jolla hyvät ääriviivat ja hyvä luusto. Kuono saisi olla pidempi, erinomainen otsapenger ja kallo. Lempeä ilme.
Lanneosa turhan pitkä. Hyvät sivuliikkeet, mutta kinnerahdas. Tyyppi oikea.
Funatic Roquefort FIN50216/07 NUO H
Sopivan kokoinen uros, jolla hyvät ääriviivat. Kevyt kuono‐osa, surullinen ilme, liian korostunut otsapenger. Hyvä kaulan pituus,
liikkuu ja seisoo kapeasti edestä. Kevyt luusto, hyvät takakulmaukset, hyvät takaliikkeet. Liian kapea ja kevyt.
Bendoran Athos FIN 28347/06 AVO T
Tyylikäslinjainen, kevytluustoinen uros, jolla voimaton kuono‐osa. Sukupuolileima heikko, liian korostunut otsapenger. Hyvä
kaulanpituus, kapea runko. Hyvä takaosa ja takaliikkeet, heiveröiset etuliikkeet, voimaton ohutluustoinen, narttumainen uros.
Bernandos Aygon FIN42441/06 AVO H
Keskikokoinen uros, jolla erinomainen runko. Etuasentoiset lavat seurauksena lyhyt kaula ja kapeat etuliikkeet. Hyvä pään
sivukuva, kuono saisi olla vahvempi. Niukat polvikulmaukset, vahva sukupuolileima.
Berndante Fabricio FIN36530/06 AVO T
Matalaraajainen, kevytluustoinen uros, jolla erittäin tilava rintakehä. Hyvä kallo‐osa, turhan korostunut otsapenger, kuono ei
riittävän vahva. Liikkuu melko hyvin sivusta, mutta takaa katsottuna länkisäärisesti. Erittäin leveä ja löysä etuosa.
Bertus Laurens V.T.Rijkenspark FIN48069/07 AVO H
Erinomaiset ääriviivat, kaunis pään profiili, mutta edestä katsottuna sukupuolileima ei riittävän selvä. Hyvä kaulan pituus, löysät
kyynärpäät, ohut luusto. Hyvistä takakulmauksista huolimatta takaliikkeistä puuttuu työntövoimaa, johtuen lantion asennosta,
tämän todistaa hännän kanto.
Funatic Taittinger FIN46738/06 VAL EH2
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja ääriviivat. Kallo saisi olla leveämpi. turhan korostunut otsapenger, kevyt kuono‐osa ja luusto.
Sukupuolileima ei niinkään selvä. Puutteellinen rungon syvyys, löysät kyynärpäät, vahvat takakulmaukset, hyvät takaliikkeet.
Maroussia Crocodile‐Coach FIN45494/04 VAL ERI1 PU3
Oikeanmallinen rotunsa edustaja, jolla vahva uroksen pää olematta raskas. Hyvä kuonon vahvuus, mutta saisi olla pidempi.
Erinomainen raajaluusto. Vahvat käpälät, pitkä lanneosa. Niukat polvikulmaukset heijastuvat takaliikkeisiin.
Maroussia Shelby FIN33924/01 VAL H
Tilavarunkoinen uros heikoin lenkki on sen etuosa, seisoo ja liikkuu leveästi edestä. Keskivanha luusto, kuono ei riittävän vanha.
Hyvä kaula ja ylälinja. Matalaraajaisuus häiritsee.
Bianco‐Neri Firestorm FIN23822/08 JUN H
Keskikokoa kookkaampi narttu, jolla kevyt kuono‐osa. Hyvä kaulan pituus, epävarmuutta etuosassa, hieman uloskierteisyyttä
eturaajoissa. Lyhyt olkavarsi heijastuu etuliikkeisiin, pitkä lanneosa. Hyvät sivuliikkeet, hyvät käpälät.
Funatic Q‐Louisa FIN19166/08 JUN EH2
Hyvät rungon ääriviivat. Kaunismuotoinen pää. Keskikokoa pienempi. Hyvä kaula ja eturinta. Liikkuu oudosti vasemmalla
etujalallaan. Pitkä lanneosa, leveä reisi. Takaa katsottuna saisi olla leveämpi.
Funatic Q‐Ta‐Molla FIN19165/05 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Kuvankaunis yksilö, joka edustaa rotumääritelmää 100%. Kapea pää ja lempeä ilme. Maata voittavat liikkeet. Keskikokoa
pienempi sallittu säkäkorkeus, upea narttu!
Kaapelinkulman Lumikki FIN16408/08 JUN T
Tilavarunkoinen narttu, jolla hyvä kallo‐osa. Erittäin isot korvat, kevyt kuono, hyvä kaula. Löysä ja leveä etuosa. Hyvä runko,
niukat polvikulmaukset. Ylpeä hännästään.
Austinanastacia FIN41161/07 NUO H
Kaunismuotoinen pää, hieman roikkuvat huulet häiritsevät. Isot korvat, hyvä kaula. Hyvä kaarevuus rungossa. Pitkä lanneosa.
Erittäin ylpeä hännästään, jäykkä taka‐askel.
Bernario Adalmina FIN46893/07 NUO EH2
Erinomaiset ääriviivat, vahva luusto, turhan korostunut otsapenger. Hyvä kaulan pituus, vahva selkä, turhan pitkä lanneosa.
Vankka takaosa ,hieman löysät etuliikkeet. Avonainen turkki.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 NUO T
Tilavarunkoinen narttu, jolla hyvä kallo‐osa. Kevyt alaleuka, epäsäännöllinen purenta, alaetuhampaat pienet ja kadessa rivissä.
Kevyt luusto, todella leveät etuliikkeet. Peitsaavat sivuliikkeet, vahvat käpälät.
Berndante Gueen Of Zsuzsa FIN36290/07 NUO EH3
Vankkarunkoinen narttu, jolla hyvä luusto. Hyvä pään sivukuva, keskipitkä kaula. Sivusta katsottuna matalaraajainen, tilava
takaosa, maatavoittavat sivuliikkeet.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 NUO ERI1
Upea kokonaisuus, kauniit rodunomaiset sivuliikkeet. Tasapainoinen pää, erinomainen kaula. Oikeanmuotoinen runko, vankka
lihaksikas takaosa, jossa leveyttä, seisoo luonnollisella tavalla nurkissa.
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Golden Soul Bella Barnbino FIN20197/07 NUO EH4
Hyvät rungon ääriviivat. Tasapainoinen narttu, jolla kapea kallo ja kevyt kuono‐osa. Voimaton kapea taka‐askel, vahvat käpälät.
Hyvin esitetty, liikkuu melko hyvin edestä.
Kultakuumeen Brita FIN39881/07 NUO H
Ohutluustoinen kookas narttu. Hyvät pään mittasuhteet, sivusta katsottuna kevyt kuono. Hyvä kaula ja runko, liikkuu ja seisoo
voimattomasti takaa, hyvin esitetty.
Momandan Tiramisu FIN25867/07 NUO EH
Hyvät sivun mittasuhteet, erinomainen luusto, hyvä tilavuus rungossa. vahva sukupuolileima, hieman pehmeyttä selässä. Hyvät
sivuliikkeet, liikkuu melko hyvin.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 NUO H
Sopusuhtainen hieman ujosteleva narttu. Hyvä kaula ja kaarevuus rungossa, liian taakse laskeva lantio seurauksena voimaton
taka‐askel heikoin lenkki on nartun etuliikkeet, josta seuraa palkinto.
Berndante Esme‐Ralda FIN33275/05 AVO EH3
Tilavarunkoinen, matalaraajainen narttu. Hyvät pään mittasuhteet ja lempeä ilme. Keskipitkä kaula, vahva lanneosa, saisi liikkua
vapaammin takaa.
Bianco‐Neri AnnieGetYourGun FIN47614/05 AVO H
Sopivan kokoinen tilavarunkoinen narttu, joka on ylpeä hännästään. Kapea kallo, kevyt kuono‐osa, hyvä kaulan pituus. Pitkä
lanneosa, hyvä takaliikkeet.
Black Indira’s Åi Åi Åi FIN35757/06 AVO ERI1 PN3 VASERT
Erinomaiset rungon ääriviivat. Erinomainen raajaluusto, vahvat käpälät. Pää saisi olla pehmeälinjaisempi, lihaksikas, riittävän
pitkä kaula, hyvin tilava takaosa, hyvät sivuliikkeet.
Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 AVO EH2
Sopusuhtainen narttu, jolla hyvä kaarevuus rungossa. Kuono saisi olla vahvempi, muuten hyvä kallo. Kaula yhtyy huonosti
säkään, vahvat käpälät, liikkuu hyvin sivusta. Turhan vaaleat silmät.
Goldbear’s Qismet FIN16049/07 AVO H
Vahva nartunpää olematta raskas, lihaksikas kaula. Erinomainen tilavuus rungossa, vahva luusto, leveä selkä, hyvä tilavuus
takaosassa liikkuu silti kinnerahtaasti. Erittäin leveät ja löysät etuliikkeet antavat palkinnon.
Momandan Serafina FIN41548/05 AVO H
Sopusuhtainen narttu, jolla turhan lyhyt ja kevyt kuono‐osa. Lihaksikas keskipitkä kaula, hyvä luusto. Oikeanmuotoinen
rintakehä, leveä reisi. Erittäin ylpeä hännästään, kun liikkuu.
Young Wild & Free Av Milkcreek FIN41727/03 AVO HYL
Ujo ja arka narttu, jolla vaaleat silmät ja kevyt luusto. Kuono ei riittävän vahva. Kallo kapea, kauniisti kaareutunut rintakehä,
hyvät takaliikkeet, ketterät etuliikkeet. Nartulla ei ole runomaista käyttäytymistä ja luonnetta, josta palkinto.
Amaroosa FIN 19108/01 VAL ERI1 PN4
Klassinen vuosikerta, kaunismuotoinen pää. Hyvä tilavuus rungossa, hyväraajaluusto, vankka takaosa, laiska esiintyjä.
Barlis Feanna Yakarin FIN17544/99 VET HYL
Vierastyyppinen narttu, jossa väritys ja oikeat värit muistuttavat rotua. Pitkä kapealinjainen pää, voimaton kapea runko. Lyhyt ja
heiveröinen etuaskel, niukat polvikulmaukset. Etuosan rakenne ja tyyppi johtavat palkintoon.
Berndante Bibi‐Bonnier FIN13917/01 VET ERI2
Erittäin tilavarunkoinen narttu, jolla kaksi numeroa liian iso “takki”. Vanha pää, hieman matalaraajainen sivukuva mikä heijastuu
takaliikkeisiin.
Maroussia Prada‐Prinzessa VET ERI1 PN2 ROP‐VET BIS‐VET2
Erittäin tasapainoinen narttu, jolla upeat sivuliikkeet. Hyvät pään mittasuhteet, mutta kuono saisi olla täyteläisempi. Seisoo
hyvin nurkissa olevilla raajoillaan.

20090222 TUUSNIEMI R, Kurt Nilsson
Alpigiano Diletto 16898/08 JUN T
Ikäisekseen hyvä pää, jonka tarvitsee kehittyä. Hyvä kaula, hyvät mittasuhteet. Riittävät kulmaukset. Sopiva luusto. Eturinnan
tulee kehittyä. Liikkuu aivan liian epävakaasti edestä keinuvasti, tyydyttävästi takaa. Hyvä väritys.
Alpigiano Diletto Derek 16900/08 JUN H
Urosmainen, ikäisekseen erinomainen pää. Erittäin hyvät mittasuhteet. Riittävä eturinta. Hiukan laskeva lantio. Riittävät
kulmaukset. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin epävakaati edestä, tyydyttävästi takaa. Voisi olla suorempi turkki.
Etro Royal Altura PKR.II‐95677 JUN EH1
Urosmainen. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula, hyvät mittasuhteet. Hyvä etuosa. Hiukan etuasentoinen lapa. Hyvät
kulmaukset takana. Erinomainen luusto. Hyvät tassut. Liikkuu hiukan epävakaasti edestä, hyvin takaa. Erinomainen väri ja
värimerkit. Hyvä turkinlaatu.
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Exstellas Bodyguard 10418/08 JUN EH2
Ihana nuori uros, jolla erinomainen pää ja ilme. Hyvärunkoinen ikäisekseen erinomaiset kulmaukset, erinomainen luusto. Hyvät
liikkeet kun haluaa. Erinomainen väri ja värimerkit. Riittävä turkki. Tarvitsee paljon harjoitusta.
Berndante Great Gentleman 36286/07 NUO EH3
Urosmainen. Ikäisekseen hyvä pää, jonka toki tarvitsee kehittyä. Riittävä kaula. Hyvät mittasuhteet. Hiukan laskeva lantio.
Riittävä eturinta. Riittävät kulmaukset. Hyvä luusto. Liikkuu hiukan epävakaasti edestä ja askel voisi olla parempi. Erittäin hyvä
väri. Hyvä turkinlaatu.
Bernissimo Baranprimo 39019/07 NUO H
Urosmainen. Erinomainen pää. Erinomainen ilme. Erinomainen kaula. Hyvät mittasuhteet. Rintakehän tulee kehittyä. Hyvät
kulmaukset, luusto ja tassut. Voisi olla vakaampi edestä, tyydyttävät liikkeet takaa. Ei parhaassa turkissa tänään.
Dandybern Antonius 20534/07 NUO ERI1
Urosmainen, erinomainen pää ja ilme. Riittävä kaula. Tyydyttävät mittasuhteet. Voimakas rintakehä. Hyvät kulmaukset. Ihana
luusto. Hyvät liikkeet. Hyvä turkinlaatu, hyvät värimerkit. Voisi olla aavistuksen itsevarmempi.
Life Spring’s Manpower 24950/07 NUO ERI2
Ihana pää, voisi olla hiukan itsevarmempi ilme. Erinomaiset mittasuhteet, hyvärunkoinen. Erinomaiset kulmaukset, luusto ja
tassut. Erittäin hyvät liikkeet. Ihana tan‐väri. Erinomainen turkinlaatu.
Bendoran Athos 28347/06 AVO ERI 1 PU1 SERT VSP
Urosmainen, hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvärunkoinen ja erinomaiset kulmaukset. Hyvä
luusto. Erittäin hyvät liikkeet. Riittävä turkki, hyvät värimerkit.
Bernarossa Baritoni 42107/05 AVO H
Urosmainen, hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula. Erinomaiset mittasuhteet. Laskeva lantio. Etuasentoiset lavat. Ihana luusto.
Liikkuu erittäin epävakaasti edestä, tyydyttävät liikkeet takaa. Hyvä turkki.
Bernarossa Cherokee 40632/06 AVO ERI2 PU3 VASERT
Erinomainen pää ja ilme. Erinomainen kaula. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvärunkoinen ikäisekseen. Riittävät kulmaukset, hyvä
luusto ja tassut. Hyvät liikkeet. Hiukan pehmeä turkki, hyvät värimerkit.
Borthos Benjamin 47707/04 AVO EH
Voimakas uros, ihana pää ja voisi olla hiukan kiinteämmät huulet silmäluomet. Antaa hiukan raskaan vaikutelman. Hyvä runko.
Hyvät kulmaukset. Hyvä luusto. Tyydyttävät liikkeet, voisi kantaa häntänsä paremmin. Hyvä väri ja värimerkit.
Merry Mistel’s Sancho 39375/06 AVO H
Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula, hyvät mittasuhteet. Hiukan laskeva lantio. Rintakehä voisi olla hiukan paremmin kehittynyt.
Riittävät kumaukset edessä, hyvät takana. Liikkuu erittäin epävakaasti edestä, voisi olla suorempi turkki. Hyvät värimerkit.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 AVO EH4
Hyvä pää, aavistuksen suuret silmät. Hyvä kaula, hyvät mittasuhteet. Hiukan laskeva lantio. Hyvä rintakehä. Hyvät kulmaukset,
hyvä luusto. Hyvät tassut. Hiukan huolimattomat liikkeet. Hyvä väritys.
Shedcape Zarek 31818/05 AVO ERI3
Voimakas, maskuliininen uros. Erinomainen pää ja ilme. Hiukan laskeva lantio. Hyvä rintakehä. Hyvät kulmaukset, luusto ja
tassut. Hyvät liikkeet.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PU4
Erinomainen pää ja ilme. Riittävä kaula. Tyydyttävät mittasuhteet. Hyvärunkoinen ja erinomainen rintakehä. Hyvät kulmaukset,
ihana luusto. Liikkuu aavistuksen löysästi edestä, hyvin takaa. Hiukan pehmeä turkki, hyvät värimerkit.
Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI1 PU2
Erinomainen pää ja ilme. Erinomainen kaula, hyvät mittasuhteet. Hyvä rintakehä. Voisi olla hiukan paremmin kulmautunut
edestä, hyvät takakulmaukset. Ihana luusto, erinomaiset tassut. Liikkuu hiukan epävakaasti edestä, hyvin takaa. Erinomainen
väri ja värimerkit. Hyvä turkinlaatu.
Alpigiano Diletto Divine 16904/08 JUN EH1
Narttumainen, erinomainen pää ja ilme. Erinomainen kaula, erinomaiset mittasuhteet. Ikäisekseen riittävä rintakehä. Hyvät
kulmaukset. Erinomainen luusto, hyvät tassut. Liikkuu epävakaasti edestä, hyvin takaa. Hyvä turkki. Hiukan niukasti valkoista
kaulassa.
Berlida Bilancia 34942/07 NUO EH
Narttumainen, hyvä pää ja ilme. Riittävä kaula. Hyvät mittasuhteet. Riittävä rintakehä. Hiukan etuasentoiset lavat. Hyvät
kulmaukset takana. Hyvä luusto. Liikkuu hiukan epävakaasti edestä, hyvin takaa. Hyvä väri.
Bernarossa Farfalla 57603/07 NUO ERI2
Narttumainen, söpö, ikäisekseen hyvä pää, erinomainen ilme. Hyvä kaula. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen rintakehä. Erittäin
hyvät kulmaukset. Erinomainen luusto. Ikäisekseen erittäin hyvät liikkeet. Hyvät värimerkit.
Bernissimo Barancarina 39021/07 NUO EH
Narttumainen, ikäisekseen hyvä pää erinomaisella ilmeellä. Hyvä kaula, hyvät mittasuhteet. Rintakehän tulee kehittyä. Riittävät
kulmaukset. Sopiva luusto. Ikäisekseen hyvät liikkeet. Hyvät värimerkit, hiukan pehmeä turkki.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall 46812/ 07 NUO ERI1 PN2 VASERT
Söpö, narttumainen, erinomaisella päällä ja ilmeellä. Erinomainen kaula, erinomaiset mittasuhteet. Riittävä rintakehä. Hyvät
kulmaukset. Erinomainen luusto. Hyvät liikkeet. Erinomainen väri ja värimerkit.
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Funatic Riesling 50218/07 NUO ERI3
Narttumainen, erinomainen pää ja ilme. Erinomainen kaula, hyvät mittasuhteet. Hyvä rintakehä. Hyvät kulmaukset. Hyvä luusto.
Erinomainen tan‐väri. Hyvä turkki. Ikäisekseen hyvät liikkeet.
Jolidan Amoretta 22284/07 NUO ERI4
Ihana pää ja ilme. Erinomainen kaula, hyvät mittasuhteet. Aavistuksen laskeva lantio. Hyvä rintakehä. Riittävästi kulmautunut,
hyvä luusto. Liikkuu hiukan epävakaasti edestä, hyvin takaa. Hyvä väritys.
Shedcape Agatha 35727/07 NUO H
Narttumainen, hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula, hyvät mittasuhteet. Hyvä rintakehä. Riittävät kulmaukset. Voisi olla parempi runko.
Seisoo hiukan ranskalaisittain. Liikkuu hiukan ahtaasti edestä ja takaa. Voisi olla hiukan itsevarmempi.
Goldbear’s Qismet 16049/07 AVO ERI1 PN3
Erinomainen pää ja ilme. Riittävä kaula. Riittävät mittasuhteet. Erinomainen rintakehä. Hyvät kulmaukset. Erinomainen luusto.
Erittäin hyvät liikkeet. Hyvä väri ja värimerkit.
Merry Mistel’s Shasta 39371/06 AVO H
Narttumainen, voisi olla vahvempi pää. Riittävä kaula. Hyvät mittasuhteet. Riittävä rintakehä. Riittävät kulmaukset. Liikkuu
epävakaasti edestä, tyydyttävästi takaa. Voisi olla parempi turkin laatu. Aavistuksen reilusti valkoista kaulassa.
Ragdoll’s Beauty Like Mom 48880/06 AVO H
Narttumainen, hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Antaa ilmavan ja korkean vaikutelman. Rintakehä voisi olla paremmin täyttynyt.
Hiukan etuasentoiset lavat. Riittävät kulmaukset takana. Luusto voisi olla vahvempi. Liikkuu epävakaasti edestä, riittävästi takaa.
Ei tänään turkissa. Hyvät värimerkit.
Shedcape Xinna 27679/04 AVO ERI3
Narttumainen. Erinomainen pää ja ilme. Hyvät mittasuhteet. Hyvät kulmaukset, luusto ja tassut. Hyvä rintakehä. Liikkuu hiukan
epävakaasti edestä, hyvin takaa. Erinomainen väri. Hyvä turkinlaatu.
Shedcape Zaria 31821/05 AVO ERI2 PN4
Narttumainen, erinomainen pää ja ilme. Hyvät mittasuhteet. Hyvärunkoinen. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä luusto. Hyvät
liikkeet. Riittävä turkki.
Bernarossa Dimare 25515/07 VAL ERI1 PN1 SERT ROP RYP3
Suuri, voimakas narttu ihanalla päällä ja ilmeellä. Erinomainen kaula. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvärunkoinen erinomaisilla
kulmauksilla. Ihana luusto. Erittäin hyvät liikkeet. Tan‐väri voisi olla tummempi.

20090315 TAMPERE KV, Urokset: Hans Almgren, Ruotsi ‐ Nartut: Viktor van Raamsdonk, Alankomaat
Alfred 24447/08 JUN H
Erittäin kevyt, neliömäinen kokonaisuus. Mitätön sukupuolileima. Hyvänpituinen kuono‐osa, mutta tarvitsee vahvistua.
Etuasentoiset lavat ja olkavarret. Täytyy saada leveyttä ja massaa rintakehään, joka on hiukan lyhyt. Laskeva lanne. Kevyt
luusto. Pitkä hyvin kannettu häntä. Mukava luonne. Hyvä turkki, hyvät värimerkit.
Bernario Bugatti Diesel 58377/07 JUN ERI2
Erittäin hieno, maskuliininen pää ja voimakas kuono‐osa. Hyvät avonaiset sieraimet, voimakkaat leuat, hiukan stressaantunut,
suoriutuu hyvin. Riittävä kaulanpituus. Etujalat hyväasentoiset. Suora ylälinja. Erittäin hyvä rintakehän syvyys. Pitkä lanne.
Raajojen pitäisi olla pidemmät. Hyvät värimerkit. Tiiviit tassut. Vakaat liikkeet. Pitkä häntä, hiukan alaskiinnittynyt. Hyvä
turkinlaatu.
Dolce Amico Fun 14845/08 JUN EH4
Hyvä malli, urosmainen pää, kallon tulee levitä. Tummat, hyvämuotoiset silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaulanpituus. Eturinnan
tulee kehittyä. Hyvä luusto. Tiiviit tassut. Vielä pehmeä selkä. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, tarvitsee kiinteytyä edestä. Syvän
musta rungossa, hyvät värimerkit ja väri.
Fridkullas Xardas 31423/08 JUN ERI3
Vielä kevyt runko. Erittäin hyvät mittasuhteet. Hiukan vaaleat silmät. Hiukan levoton ilme. Voimakkaat leuat. Tarvitsee lisää
leveyttä ja syvyyttä runkoon. Sopiva luusto. Tiiviit tasssut. Erittäin hyvä lanne. Hyvät värimerkit. Mukava luonne. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Lupaava kokonaisuus.
Maroussia Multiäly Eero 37986/08 JUN ERI1
Kookas uros. Voimakas pää. Silmät hiukan levottomat. Sopiva otsapenger. Hyvä pigmentti. Kuonossa hyvät avonaiset sieraimet.
Seisoo hyvin keskivahvoilla raajoilla. Hiukan litteät tassut. Rintakehä voisi olla pitempi. Hiukan laskeva lantio. Pitkä, hyvin
kannettu häntä. Erinomainen turkki. Hyvä väri ja värimerkit. Liikkuu pitkällä askeleella, edelleen löysästi edestä.
Zatsamon My Midnight 17282/08 JUN H
Hyvä koko uroksella, joka tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Tarvitsee massaa ja lihaksia. Hyvät korvat. Erinomainen kaula. Luuston
pitäisi olla voimakkaampi. Ennen kaikkea tarvitsee paremmat kyynärvarret. Voisi olla paremmat kulmaukset takana. Kaunis
turkki. Hyvät värimerkit. Voimattomat liikkeet, joiden tulee kehittyä. Iloinen ja mukava.
Bernario Bvlgari Diesel 58378/07 NUO ERI2 VASERT
Erittäin hyvärakenteinen uros, jolla kaunis sukupuolileimainen pää. Erinomainen kuono‐osa. Melko voimakas otsapenger. Hyvät
korvat. Erinomainen pigmentti silmissä ja huulissa. Riittävä kaulanpituus. Seisoo hyvin vahvoilla raajoillaan. Tiiviit tassut. Vahva
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ylälinja, erittäin hyvä pituus, hiukan laskeva lantio. Voisi olla hiukan pidemmät raajat optimaalisiin mittasuhteisiin. Pitkä häntä.
Hyvänlaatuinen karva. Erittäin hyvät liikkeet. Hyvä luonne.
Berniitan Taika‐Nalle 29898/07 NUO EH3
Erittäin kookas uros, hyvä sukupuolileima. P2 puuttuu vasemmasta yläleuasta. Hyvä korvien koko. Erinomainen kaula.
Keskivahva luusto. Vahva ylälinja. Tiiviit tassut. Rintakehän tulee kehittyä leveydessä ja massassa. Tiivis turkki, hyvät värimerkit,
syvä väri. Erittäin heikot takaliikkeet, tarvitsee tulla kiinteämmäksi edestä.
Bom Bom’s Auxerrois 22531/07 NUO H
Korkea ja hoikka uros, jolla kauniit silmät. Hyvät leuat. Kapea pää. Hyvä kaulalinja. Hyvin ahdas edestä. Pitkä hieno häntä, joka on
hyvin kannettu. Laskeva lantio, jonka tulee tasoittua. Tarvitsee paljon aikaa kehittyäkseen massaltaan ja lihaksistoltaan. Kevyet
liikkeet. Mukava luonne.
Bom Bom’s Aventinus 22532/07 NUO T
Uros, jolla on ikään sopiva pää. Vaaleat, levottomat silmät. Erittäin varautunut. Ahdas alaleuka, jossa kulmahampaat melkein
menevät yläleukaan. Kevyt luusto. Vahva ylälinja. Tarvitsee lisää massaa, luonteen pitää tasapainottua. Hyvät värimerit, hyvä
turkki. Palkinto luonteesta.
Life Spring’s My Way 24954/07 NUO ERI1 SERT
Erittäin tasapainoinen uros, kaunis urosmainen pää. Vahvat leuat. Tummat silmät. Ystävällinen ilme. Voimakas pigmentti.
Riittävästi kaulaa. Erittäin hyvä massa rungossa. Seisoo hyvin keskivahvoilla raajoillaan. Joustavat välikämmenet. Liikkuu ihanalla
askeleella. Tiivis kaksinkertainen turkki. Hyvät värimerkit, hyvä syvyys väreissä.
Maroussia Jazzy Jewel 26499/07 NUO H
Kookas uros, jolla hyvä sukupuolileima. Hyvät leuat ja purenta. Hyvät avonaiset sieraimet. Erinomaiset korvat. Riittävä
kaulanpituus. Etuasentoiset lavat ja olkavarsi. Vielä hiukan kevyt luusto. Hiukan kalteva selkälinja. Liikkuu epävakaasti. Kantaa
runkonsa ok. Kaksinkertainen turkki. Tarvitsee lisää aikaa. Hyvät värimerkit. Syvä musta väri.
Maroussia Jean D’arc 2650107 NUO EH4
Kookas uros hyvällä sukupuolileimalla. Erinomaiset leuat. Hyvä purenta. Voisi olla enemmän valkoista väriä päässä.
Hyvänpituinen kevyt kaula. Ylälinja ok. Hiukan lyhyt rintakehä. Tarvitsee lisää massaa runkoon. Tiiviit tassut. Hiukan kuiva ja kova
turkki. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen. Seisoo hyvin.
Alpweiden Well Done 32709/05 AVO ERI4
Keskikokoinen uros. Hyvä sukupuolileima päässä. Voimakkaat leuat, pihti purenta. Hyvä korvien kiinnitys. Erinomainen kaula.
Voisi olla voimakkaampi luusto. Vahva ylälinja. Voisi olla enemmän tukea kyynärpäillä. Tiiviit tassut. Riittävästi massaa
rintakehässä, joka saisi olla pidempi. Hyvän pituinen lantio. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Runsas turkki. Kantaa häntänsä hyvin.
Voisi olla enemmän kulmauksia.
Atelier’s Lotterbube 12005/07 AVO ERI
Voimakas uros. Hyvät mittasuhteet. Hyvä ilme. Voimakkaat leuat. Hyvä pigmentti. Hyvät avonaiset sieraimet. Riittävä
kaulanpituus. Voisi olla parempi tuki kyynärpäillä. Riittävä luusto. Hyväturkkinen uros. Eloisa luonne. Hyvä lanne. Iloinen häntä.
Hyvät värimerkit. Erittäin leveät etuliikkeet.
Bendoran Athos 28347/06 AVO ERI2
Riittävä leveys päässä. Hiukan vaaleat silmät. Hyvät leuat ja purenta. Erinomainen kaula ja ryhti. Hyvät mittasuhteet. Sopivasti
kulmautunut edestä ja takaa, antaa tilaa tasapainoisille liikkeille.Vielä aikaa leventyä rintakehästään. Erittäin hyvä askelpituus.
Mukava luonne.
Bernandos Aygon 42441/06 AVO ERI1
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus ja voimakas urosmainen pää. Erinomaiset leuat. Hyvä purenta. Kaula voisi olla pitempi.
Vahva luusto. Tarvitsee hiukan lisää etukulmauksia. Vahva selkä. Hyvä massa rungossa. Erinomainen takaosa. Pitkä,
hyvinkannettu häntä. Kaksinkertainen turkki. Hyvät värimerkit ja värien syvyys.
Bertus Laurens van’t Rijkenspark 48069/07 AVO EH
Kookas uros. Hyvät mittasuhteet. Päässä voisi olla hiukan enemmän leveyttä. Hyvät leuat. Erinomainen kaula. Voisi olla hiukan
rotevampi luusto. Jäntevä ylälinja. Tiiviit tassut. Voisi olla enemmän kulmauksia edessä. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Löysät etuliikkeet.
Cei‐Cei Damon Hill 13916/07 AVO ERI
Erittäin kookas, tasapainoinen uros, jolla hyvä sukupuolileima. Erinomaiset leuat ja purenta. Hyvin pyöristynyt hyvän pituinen
kaula. Seisoo hyvin tasapainoisilla raajoillaan. Jäntevä ylälinja. Hiukan lyhyt lantio. Liikkuu tasapainoisesti riittävällä
askelpituudella. Hyvät värimerkit. Mukavat värit. Iloinen häntä.
Foxtrot 41304/06 AVO EH
Urosmainen pää. Hiukan suuret levottomat silmät. Hyvä korvien asento. Vahva kuono‐osa. Hyvä kaulanpituus. Seisoo hyvin
keskivahvoilla raajoillaan. Jäntevä ylälinja. Tiiviit tassut. Erinomainen turkinlaatu. Erittäin hyvä häntä. Kevyesti kulmautunut
takaosa. Tarvitsee jäntevämmän takaosan. Tasapainoinen sivukuva seistessä. Hyvät värimerkit. Hyvä värin syvyys.
Maroussia Eros‐Emporio 10617/06 AVO ERI
Keskikokoinen uros. Hyvä sukupuolileima. Päässä voisi olla enemmän leveyttä. Selvä otsapenger. Hyvät avoimet sieraimet.
Erinomainen pigmentti. Hyvänpituinen kaula. Jäntevä ylälinja. Normaalisti kulmautunut takaosa. Hiukan stressaantunut. Kaunis
turkki. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Kootut tassut.
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Uj Jézuska Av Lee Armand 35273/08 AVO ERI3
Kookas uros. Erittäin hyvät värimerkit ja puhtaat värit. Urosmainen pää, jossa hyvä leveys. Syvä otsauurre. Hyväasentoiset
korvat. Voisi olla syvempi alaleuka. Hyvä kaula. Jäntevä selkä. Riittävä luusto runkoon nähden. Tiiviit tassut. Voisi olla
vakaammat liikkeet takana. Erittäin hyvä turkinlaatu. Liikkuu tyypillisesti edestä.
Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Erittäin arvokas valio. Raskaudestaan huolimatta liikkuu kevyesti ja rotutyypillisesti ihanalla askeleella. Erinomainen pää. Kaunis
ilme. Erittäin voimakas ja massava runko. Erinomainen luonne.
Funatic Taittinger 46738/06 VAL ERI3 PU3
Erittäin tasapainoinen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen sukupuolileima. Voimakkaat leuat. Hyvä pigmentti.
Kallo voisi olla leveämpi. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja. Ihana jäntevä 2‐vuotias, jolla tasaiset maatavoittavat liikkeet. Erittäin
kaunis turkki. Erinomainen luonne.
Riccarron Kroisos Pennonen 43423/03 VAL ERI
Voimakas uros, jolla erittäin hyvä sukupuolileima päässä. Normaalit kulmaukset edessä. Riittävä kaulanpituus. Jäntevä ylälinja.
Kantaa häntänsä hyvin. Tiiviit tassut. Tasaiset liikkeet hyvällä askelpituudella sivusta. Kaunis turkki.
Riccarron Nano Nano 49099/05 VAL ERI2 PU2 VACACIB
Voimakas, tasapainoinen uros, jolla kaunis pää. Erinomaiset leuat. Riittävä kaulanpituus. Voisi olla paremmat kulmaukset edessä.
Jäntevä ylälinja. Erinomainen luusto. Erinomaiset värimerkit ja puhtaat syvät värit. Tasaiset liikkeet, hyvä askelpituus. Mukava
luonne.
Sennenhund Rossii Avgustin RKF1784255 VAL ERI
Reilu uros. Hyvä sukupuolileima. Tummat silmät. Hyvät leuat. Erinomainen kaula. Hiukan etuasentoiset lavat ja olkavarret. Voisi
olla jäntevämpi ylälinja. Hiukan jyrkkä lanne, antaa hiukan lyhyen taka‐askeleen. Tiiviit tassut. Erittäin hyvät värimerkit. Erittäin
hyvä turkinlaatu.
Zweierteam Krameris 31951/05 VAL ERI4 PU4
Kookas, jäntevä uros. Tasapainoinen sivukuva. Urosmainen pää. Ihana ylälinja. Vahva luusto. Hyvä häntä, jota käyttää hyvin
liikkeessä. Hyvin kaunis turkki. Ihana luonne.
Amoretta 24443/08 JUN H
Voisi olla hiukan leveämpi kuono. Hyvä kallo. Välikämmenet voisivat olla vahvemmat. Tarvitsee lisää kaulaa. Hyvä selkä ja
rintakehä. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Takaliikkeet voisivat olla tehokkaammat. Hyvät värimerkit ja turkki.
Bianco‐Neri Firestorm 23822/08 JUN H
Hyvä kallo, hyvät korvat, hyvä kuono, hyvä purenta. Tarvitsee lisää rintakehää, kääntää raajat ulospäin, liian kapea rinta.
Tarvitsee runkoon lisää syvyyttä. Hyvä selkä. Hyvä häntä. Liikkuu liian kapeasti edestä ja takana voisi olla enemmän tehoa. Hyvät
värimerkit. Hyvä turkki.
Funatic Q‐Ta‐Molla 19165/08 JUN EH1
Hyvä kallo ja kuono. Hiukan merkkejä kuonossa. Näyttää hiukan valkoista silmissä. Hyvä purenta. Hiukan kapea rinta. Hyvä kaula.
Ylälinja ok. Hyvät kulmaukset takana. Liikkuu hyvin.
Seiskasoinnun Habanera 58641/07 JUN H
Hyvä kallo, hyvä kuono. Hyvät korvat. Purenta ei ole tällä hetkellä ok, liikaa alapurentaa. Välikämmenet voisivat olla vahvemmat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Hyvät värimerkit. Hiukan laineikas turkki. Voisi olla tehokkaampi edestä
ja takaa.
Valkeakoivun Emerentia 15305/08 JUN EH2
Hyvä kallo ja kuono. Hiukan merkkejä kuonossa. Näyttää valkoista silmissä. Voisi olla leveämpi edestä. Välikämmenet voisivat
olla hiukan vahvemmat. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvät värimerkit ja hyvä turkki.
Etuliikkeissä voisi olla enemmän tehoa.
Vinkizz Noblesse 12936/08 JUN H
Hyvä kallo ja kuono. Hyvät korvat. Näyttää valkoista silmissä. Rinta on hiukan kapea. Hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, hyvä häntä.
Tällä hetkellä vielä heikot kintereet. Täytyisi olla tehokkaampi takaa. Hyvät värimerkit. Hyvä väri, hyvä turkki.
Austinanastacia 41161/07 NUO EH
Hyvä kallo, hyvä kuono, hyvä purenta. Näyttää valkoista silmissä ja silmät voisivat olla tummemmat. Riittävästi luustoa, mutta
kääntää raajoja ulospäin. Riittävä syvyys rungossa. Hyvä ylälinja, hyvä rintakehä. Kantaa häntää liian korkealla ja liikkeet voisivat
olla tehokkaammat. Hyvät värimerkit ja värit.
Bernario Adalmiina 46893/07 NUO ERI2 PN4
Hyvä tyyppi. Erittäin hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta. Hyvä ilme, hyvät korvat. Hyvä rinta ja luusto. Hyvä rintakehä ja ylälinja.
Hyvät kulmaukset. Riittävästi tehoa liikkeessä. Hyvät värimerkit ja värit.
Berndante Geisha Ciril 36292/07 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono. Erinomainen purenta, hyvät korvat, hyvä ilme. Hyvä luusto ja raajat, hyvä ylälinja ja
rintakehä. Hyvä lantio. Hyvä häntä, hyvät takakulmaukset. Hyvät värimerkit, liikkuu hyvin.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 NUO H
Hyvä kallo, hyvät korvat, hyvä ilme. Alapurenta. Tarvitsee lisää leveyttä rintaan. Kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät, hyvä selkä ja
rintakehä. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Hyvät värimerkit. Täytyy olla tehokkaampi takaa.
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Berndante Gueen of Zsuzsa 36290/07 NUO ERI3
Hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta. Hyvät tummat silmät, hyvä rinta, hyvä luusto, Hyvät raajat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä
rintakehä. Takakulmaukset ok, hyvä häntä, liikkuu hyvin.
Bom Bom’s Amaretto Coffee 22529/07 NUO EH
Hyvä kallo ja kuono. Näyttää valkoista silmissä. Haluaisin lisää syvyyttä eturintaan. Välikämmenet voisivat olla vahvemmat. Hyvä
ylälinja, hyvä rintakehä. Liikkuu hiukan kapeasti edestä ja takaa. Hyvät värimerkit.
Fonacot’s Ice Crystal 55127/07 NUO EH4
Hyvä kallo, hyvä kuono. Näyttää hiukan valkoista silmissä. Hyvät korvat. Hiukan kapea edestä. Hyvä kaula ja hyvä ylälinja, hyvä
rintakehä. Erittäin hyvät värimerkit. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Liikkuu hyvin.
Fridkullas Wilmalotta 29060/07 NUO EH
Hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta. Hyvät korvat. Kapea edestä, välikämmenet voisivat olla vahvemmat. Hyvä ylälinja, hyvä
rintakehä, hyvä häntä. Hyvät värimerkit. Takakulmaukset ok. Liikkuu takaa liian kapeasti.
Kultakuumeen Brita 39881/07 NUO EH
Hyvä kallo, hyvä kuono, hyvät korvat, hyvä purenta. Kapea edestä, voisi olla vahvemmat välikämmenet. Hyvä ylälinja. Haluaisin
enemmän syvyyttä runkoon, hyvä häntä. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Takaliikkeet voisivat olla tehokkaammat.
Maroussia Jazzina 26498/07 NUO EH
Hyvä kallo, hyvä kuono. Hyvät värimerkit. Hyvä purenta. Hiukan kapea edestä, voisi olla vahvemmat välikämmenet. Hyvä ylälinja
ja rintakehä. Takakulmaukset ok. Voisi olla pidempi askel etuliikkeissä ja liikkuu kapeasti takaa.
Momandan Tiramisu 25867/07 NUO EH
Hyvä kuono, hyvä kallo, hyvä purenta. Voisi olla leveämpi edestä ja kintereet vahvemmat. Hyvä rintakehä. Selkä voisi olla
vahvempi. takakulmaukset ok. Hyvät värimerkit. Liikkuu liian kapeasti takaa.
Bouncy Buffoon’s Ava Gardner 46810/07 NUO H
Hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta, hyvät korvat. Liian kapea edestä, rintakehä voisi olla leveämpi. Rungossa voisi olla enemmän
syvyyttä, hyvä häntä. Voisi olla pidemmät askeleet. Hyvät värimerkit.
Astana 48537/05 AVO EH
Hyvä kallo, hyvä kuono, hyvä purenta. Hiukan kapea edestä, kääntää jalkoja ulospäin. Hyvä ylälinja, hyvä häntä. Hyvä rintakehä,
hyvät värimerkit. Voisi olla pidempi askel edessä, takana hiukan kapea.
Berndante Esme‐Ralda 33275/05 AVO EH
Hyvä kallo ja hyvä kuono, mutta runkoon nähden liian pieni. Haluaisin enemmän kaulaa. Kääntää jalkoja ulospäin. Hyvä
rintakehä. Hyvä alalinja, hyvä häntä. Haluaisin enemmän askelpituutta eteen, ahdas takaa, kapea. Hyvät värimerkit.
Black Indira’s Zigfree 23685/06 AVO EH
Haluaisin isomman pään, mutta hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta. Kääntää jalkojaan ulospäin ja välikämmenet ovat heikot.
Hyvä ylälinja ja rintakehä, hyvä hännänasento. Hyvät värimerkit. Voisi olla pidempi etuaskel, takaa liian kapea.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 AVO ERI2
Hyvä tyyppi. Erittäin hyvä kallo ja kuono. Hyvä luusto. Riittävä rinta, hyvät raajat. Hyvä kaula ja ylälinja ja alalinja. Hyvä
hännänkiinnitys. Hyvät värimerkit. Kantaa häntänsä hiukan korkealla. Liikkuu hyvin.
Funatic Supernatural 54674/06 AVO EH
Haluaisin leveämmän kallon ja kuonon. Vaaleat silmät. Hyvä luusto ja raajat, hiukan kapea edestä. Hyvä ylälinja, hyvä rintakehä,
hyvät kulmaukset takana. Hyvät värimerkit, hyvä turkki. Haluaisin pidemmän etuaskeleen.
Goldbear’s Qismet 16049/07 AVO ERI1 PN2 VASERT VACACIB
Hyvä tyyppi. Hyvä pää, hyvä kallo ja kuono. Hyvä ilme, hyvät korvat. Hyvä luusto ja raajat. Hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, hyvä
alalinja. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin.
Gunhild vom Gipfelfeuer 50881/07 AVO EH
Hyvä kallo, hyvä kuono, hiukan merkkejä kuonossa. Hyvät korvat, hyvä purenta. Hiukan kapea edestä, kääntää raajojaan
ulospäin. Hyvä kaula ja ylälinja ja rintakehä. Etuaskel voisi olla pidempi, takana lisää tehoa. Hyvät värimerkit.
Hexa‐Han Quality Girl 44776/03 AVO EH
Haluaisin isomman pään verrattuna runkoon. Hyvä kallo ja kuono. Haluaisin enemmän rintaa, on hiukan liian kapea rinnasta.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Liikkuu hyvin. Hyvät värimerkit.
Lecibsin Priska 20901/03 AVO EH
Hyvä pää, hyvät korvat, hyvä kallo ja kuono. haluaisin tummemmat silmät. Hyvä luusto. Hyvät raajat. Hyvä ylälinja. Kääntää
takaraajojaan ulospäin. Kintereet ovat hiukan heikot. Voisi näyttää enemmän tehoa takana. Hyvät värimerkit.
Merry Mistel’s Sharni 39372/06 AVO H
Haluaisin isomman pään. Kapea edestä, heikot välikämmenet. Haluaisin enemmän syvyyttä runkoon. Hyvä ylälinja. Voisi olla
enemmän askelpituutta edessä ja takana enemmän tehoa.
Plaudite Great Unique 42997/04 AVO EH
Hyvä kuono ja kallo, hyvä purenta, hyvät korvat. Kääntää tassujaan ulospäin, hiukan kapea kyynärpäiden kohdalta. Hyvä ylälinja,
hyvä rintakehä, hyvä häntä. Haluaisin enemmän askelpituutta eteen, lisää tehoa taka‐askeleeseen. Hyvät värimerkit.
Vinkizz Kiss Me 50196/05 AVO ERI3
Hyvä pää, hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta. Hyvä rinta, hyvä luusto. Välikämmenet voisivat olla vahvemmat. Hyvä kaula, ylälinja
ja rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin.

13

Berninpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

Zweierteam Montana 19594/07 AVO ERI4
Hyvä pää, hyvä kallo ja kuono, hyvät silmät, hyvä rinta, hyvä luusto ja raajat. Hyvä kaula ja ylälinja. Kantaa häntänsä hiukan
korkealla. Hyvät värimerkit, liikkuu hyvin.

20090328 KEMIJÄRVI R, Hannele Jokisilta
Armando FIN39107/08 JUN H
Riittävän kokoinen uros. Pään kehitys vielä kesken. Sekä kuono‐osa että kallo‐osa tulle täyttyä. Lyhyt kaula. Toivoisin selvemmät
etukulmaukset. Seisoo mielellään ranskalaisittain. Keskivahva luusto. Normaali runko ikäisekseen. Riittävät takakulmaukset.
Vielä osittain pentukarvassa. Hyvä luonne. Selkälinja tulisi olla suorempi liikkeessä. Kovin kauhovat etuliikkeet. Ahdas takaa.
Alpweiden Come’s To Win FIN50537/07 NUO ERI1 PU2 SERT
Erinomainen tyyppi. Päässä oikeat mittasuhteet. Hyvä ilme, joskin hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto. Ikäisekseen sopiva runko. Ei parhaassa karvassa tänään. Hyvät värimerkit. Hyvä
luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. Etuliikkeet tulee tiivistyä iän myötä.
Edi FIN33761/07 NUO EH2
Riittävän kokoinen uros, jolla oikean mallinen pää, joka kuitenkin saisi olla voimakkaampi. Lyhyehkö kaula. Riittävät
etukulmaukset. Sopiva luusto. Hieman pehmeät ranteet. Voimakas lyhyt runko. Turhan luisu lantio. hyvät takakulmaukset.
Liikkuu riittävän pitkällä askeleella. Selkälinja tulisi olla suora liikkeessä.
Life Spring Manpower FIN24950/07 JUN H
Voimakastekoinen uros, jolle toivoisin hieman enemmän raajakorkeutta. Vahva pää, jossa pyöreät pullottavat silmät. Riittävä
kaula. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas luusto. Lyhyt vahva runko. Hyvä tumma tan‐väri. Levoton käytös.
Liikkuu leveästi edestä muuten hyvin.
Alpweiden Änd Me Too FIN10323/07 AVO T
Riittävän kokoinen uros, jolla tulisi olla voimakkaampi pää. Lyhyt kaula. Toivoisin selvemmät etukulmaukset. keskivahva luusto.
Lyhyt runko. Hyvät takakulmaukset. Turhan levoton luonne. Korkealla kippurassa kannettu häntä. Kapeat liikkeet sekä edessä
että takana.
Janipan Xseri FIN17731/03 AVO ERI1 PU3 VASERT
Voimakas maskuliininen kokonaisuus. Vahva uroksen pää. Riittävä kaula. Vahva runko. Hyvä eturinta. Pystyt lavat. Voimakas
luusto, vahva runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja värimerkit. Erinomainen luonne. Korkea häntä liikkeessä, liikkuu hyvin.
Merry Mistel’s Sendo FIN39378/06 AVO EH3
Riittävän kokoinen maskuliininen kokonaisuus. Kuono‐osa saisi olla hieman täyteläisempi muuten hyvä pää. Riittävä kaula
samoin etukulmaukset. Sopiva luusto. Eturinta tulisi olla täyteläisempi. Hyvä runko ja takakulmaukset. Ei parhaassa karvassa
tänään. Hyvä luonne. Liikkuu ahtaasti takaa kovin melovasti edestä.
Ragdolls Blue‐Chip FIN48886/06 AVO ERI2
Voimakastekoinen uros, riittävä kko. Vahva uroksen pää, jossa turhan pyöreä kallo‐osa. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto ja runko. Ei parhaassa karvassa tänään. Hyvä luonne. Liikkuu kerien edestä muuten
hyvin.
Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 AVO H
Riittävän kokoinen voimakas uroksen pää. Hyvä kaula. Riittävät etukulmaukset. Sopiva luusto, lyhyt runko. Hyvä takakulmaukset.
Hyvä väritys. Hieman luisu lantio. Korkealla kannettu häntä, jonka tulisi olla myös suorempi. Liikkuu leveästi edestä muuten
hyvin.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI1 PU1 VSP
Hyvän kokoinen uros. Hyvä uroksen pää. Kaunis kaula. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto. Voimakas
hyvä runko. Hyvä karvan laatu. Hyvä tan‐väri. Ajoittain korkea häntä liikkeessä. Etuliikkeet saisivat tiiviimmät. Muuten liikkuu
riittävän vetävällä askeleella.
Riccarron Pluto FIN25405/06 VAL ERI2 PU4
Riittävän kokoinen uros. Hyvä pään sivuprofiili. Toivoisin täyteläisemmän kuono‐osan. Hyvä kaula. Sopusuhtaisesti kulmautunut
edestä ja takaa. Kokoon sopiva luusto. Toivoisin hieman lisää raajakorkeutta. Voimakas runko. Erinomainen karva. Hyvät
värimerkit. Hyvä luonne. Hyvät sivuliikkeet. Hieman ahdas takaa ja leveä edestä.
Alppitähti FIN31432/08 JUN T
Riittävän kokoinen ja erittäin narttumainen kokonaisuus. Pään tulee täyttyä erityisesti kuono‐osasta. Hyvä ilme. Hyvä kaula.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luusto. Hyvä runko. Hyvä karvan laatu. Kantaa häntäänsä liikkeessä todella
korkealla ja kippurassa. Liikkuu leveästi edestä muuten hyvin. Hännän takia laatupalkinto.
Ambroosia FIN39111/08 JUN EH1
Riittävän kokoinen erittäin narttumainen kokonaisuus. Turhan pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Vielä kapea pää. Hyvä kaula.
Riittävät etukulmaukset. Sopiva luusto. Hyvä runko. Riittävät takakulmaukset. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Aavistuksen
korkea häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin.
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Angelina FIN39110/08 JUN EH2
Riittävän kokoinen erittäin narttumainen pää, jonka tulee täyttyä kauttaaltaan. Hieman pyöreät silmät. Riittävä kaula samoin
etukulmaukset. Keskivahva luusto. Hyvä rungon syvyys. Riittävät takakulmaukset. Hyvänlaatuinen karva ja luonne. Korkeahko
häntä liikkeessä. Liikkuu leveästi edestä muuten hyvin.
Ragdolls Cotton Candy FIN55712/07 JUN HYL
Hyvänkokoinen narttu. Lennokkaat korvat. Yläpurenta, toinen kulmahammas vääräasentoinen. Hyvä kallo ja selkälinja.
Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Hyvä runko. Tan‐väri voisi olla tummempi. Turhan pehmeä luonne.
Liikkuu leveästi edestä muuten hyvin.
Alpweiden Öhm I’m Jackpot FIN28227/07 NUO ERI3
Erinomainen tyyppi. Hyvin narttumainen pää. Kallo‐osa saa täyttyä iän myötä. Hyvä kaula ja selkälinja. Hieman suora olkavarsi.
Sopiva luusto. Hyvä runko. Erinomainen voimakas takaosa. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hieman leveästi edestä
muuten hyvin.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall FIN46812/07 NUO ERI2 PN3
Hyvänkokoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Kaunis kaula. Hyvä selkälinja. Hieman suora olkavarsi. Voimakas luusto. Hyvä runko.
Hyvä vahva takaosa. Erinomainen karva. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin.
Bouncy Buffoon’s Ava Gardner FIN46810/07 NUO ERI4
Hyvänkokoinen narttu. narttumainen pää. Kuono‐osa saa täyttyä iän myötä. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävät etukulmaukset.
Eturinta saisi olla selvempi. Hyvä luusto. Riittävä runko. Hyvä takakulmaukset. Ei parhaassa karvassa tänään. Hyvä luonne.
Liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin.
Janipan Paloma FIN55160/07 NUO ERI
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Kuono‐osa saisi olla täyteläisempi. Riittävä kaula ja etukulmaukset. Sopiva luusto. Hyvä
rungon syvyys. Toivoisin selvemmän eturinnan. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva. Ruskehtava kirsu häiritsee ilmettä. Hyvä
luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. Liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin.
Xtra Xcotic Av Hiselfoss FIN28229/08 NUO ERI1 PN1 SERT ROP
Erinomainen, hyvän kokoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja selkälinja. Hieman suora olkavarsi. Hyvä eturinta. Vahva
luusto. Voimakas hyvä runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja erinomaiset värimerkit. Hyvä luonne. Erinomaiset
sivuliikkeet. Hieman leveä edestä.
Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01 AVO ERI2 PN4
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Narttumainen pää, hieman kapea kuono. Hyvä kaula ja selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut
edestä ja takaa. Sopiva luusto. Vahva runko. Hyvä karja ja värimerkit. Hieman leveä edestä liikkeessä ja ahdas takaa.
Alpweiden Problems Not Me FIN40708/03 AVO ERI
Sopivan kokoinen narttu, jolla saisi olla hieman voimakkaampi pää. Hyvä kaula. Sopivasti kulmautunut edestä ja takaa.
Keskivahva luusto. Pehmeät ranteet. Hyvä runko. Hieman pehmeä selkälinja. Ei parhaassa karvassa tänään. Liikkuu ahtaasti
takaa, muuten ok.
Janipan Bea FIN39261/04 AVO ERI1 PN2 VASERT
Erinomainen, hyvän kokoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Kaunis kaula ja selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa.
Hyvä luusto. Voimakas runko. Hyvä karva. Erinomainen esiintyjä. Erinomaiset sivuliikkeet. Hieman leveä edestä.
Janipan First‐Lady FIN36668/05 AVO ERI
Pienikokoinen narttu. Hyvin narttumainen pää. Riittävä kaula. Kokoon nähden hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut edestä ja
takaa. Hyvä runko. Erinomainen karva. Toivoisin lisää kokoa. Erinomaiset takaliikkeet, hyvät edestä.
Jolidan Amorette FIN22284/07 AVO H
Voimakastekoinen narttu. Oikeanmallinen pää. Hieman kapea kuono. Riittävä kaula. Voimakas luusto. Riittävät etukulmaukset.
Hyvä runko. Toivoisin lisää polvikulmauksia. karva ei parhaassa kunnossa. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Valitettavasti taka‐
askel on kovin voimaton. Myös kintereet tulisivat olla voimakkaammat. Hieman leveä edestä.
Lapinlauhan Kassi‐Alma FIN44662/05 AVO EH
Sopivankokoinen narttu. Kokonaisuuteen pää saisi olla sekä isompi että voimakkaampi kauttaaltaan. Hieman pelokas ilme. Hyvä
kaula ja selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Hieman pehmeät ranteet. Voimakas hyvä runko. Hyvä
karva. Tan‐väri saisi olla tummempi. Liikkuu leveästi edestä, muuten hyvin.
Lumumba Amelie FIN46790/05 FIN AVO ERI
Sopivankokoinen erittäin narttumainen kokonaisuus. Hieman jyrkkä otsapenger ja pelokas ilme. Sopiva kaula. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Voimakas hyvä runko. Hyvä karvan laatu ja värimerkit. Hieman korkea häntä
liikkeessä. Liikkuu leveästi edestä, muuten hyvin.
Maroussia Xalvadora FIN35292/03 AVO ERI4
Voimakastekoinen hyvänkokoinen narttu. Hyvin narttumainen pää. Riittävä kaula, samoin etu‐ ja takakulmaukset. Hyvä eturinta.
Hyvä luusto. Erittäin voimakas syvä runko. Runsas turkki, hyvät värimerkit. Hauska luonne. Voisi olla hieman tiiviimmässä
kunnossa. Hyvät sivuliikkeet. Ahdas takaa.
Rajaköörin Ellen Elefant FIN44317/04 AVO ERI3
Voimakastekoinen narttu, jolla pää voisi olla hieman leveämpi. Hyvä kaula ja selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja
takaa. Riittävä eturinta. Hyvä luusto, voimakas runko. Hyvä karva ja värimerkit. Erinomainen luonne. Erinomaiset sivuliikkeet,
kauhova edestä.
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Rajaköörin Aitonainen FIN34823/98 VET ERI1 ROP‐VET BIS‐VET3
Erinomainen erittäin narttumainen kokonaisuus. Ikäisekseen hyvässä kunnossa. Hyvä pää ja ilme. Riittävä kaula. Hyvä luusto.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Ei parhaassa karvassa tänään. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin.

20090412 LAPPEENRANTA KV, Anatoli Zhuk
Bernarossa Formoso FIN57600/07 JUN EH4
Hyvät mittasuhteet. Lyhyet jalat. Ilme voisi olla parempi. Kevyet liikkeet, ei rodulle kovin tyypilliset. Erinomainen luonne.
Bernarossa Galassia FIN35201/08 JUN EH3
Oikein hyvät mittasuhteet. Oikea ilme. Lyhyt ja suora olkavarsi. Liian luisu lantio. Takakorkea, ylälinja ei ole suora. Suorat
takakulmaukset. Takaliikkeet voisivat olla paremmat. Erinomainen luonne.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 JUN EH2
Oikein hyvät mittasuhteet. Oikea ilme. Kapea eturinta, kyynärpäät rungon alla. Hieman suorat takakulmaukset. Pitäisi olla
voimakkaammat liikket ja etuliikkeet yhdensuuntaisemmat. Erinomainen luonne.
Maglod‐Falvi X‐Man MET.BSH.9293/08 JUN ERI1
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen luusto Hieman kapea eturinta. Takakulmaukset pitäisi olla paremmat.
Keveät liikkeet , pitäisi olla yhdensuuntaisemmat edestä. Erinomainen luonne.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 NUO EH3
Oikein hyvät mittasuhteet. Liian raskas pää. Ilmeen pitäisi olla parempi. Hieman lyhyet jalat. Erinomainen luusto. Tarpeeksi
keveät liikkeet. Hieman pitkä lanne. Oikea luonne.
Bernarossa Enzo Lorenzo FIN38753/07 NUO EH4
Erinomaiset mittasuhteet. Pään väritys ei ole symmetrinen. Kapea rinta. Heikot takaliikket, kinnerahtaat, voimattomat. Luonne
voisi olla parempi. Ei näytä hampaita, on hieman arka.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 NUO ERI2
Erinomainen tyyppi. Erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen luusto, ilme. Keveät ja voimakkaat liikkeet, edestä ei
yhdensuuntaiset. Erinomainen luonne, mutta tarvitsee kehätottumusta.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 NUO ERI1 PU4 VASERT
Erinomaiset mittasuhteet. Hieman raskas kallo. Oikea ilme. Hieman kapea rinta. Liikkuu takaa ahtaasti ja liikkeissä voisi olla
enemmän tehoa. Etuliikkeet tulisi olla yhdensuuntaisemmat. Erinomainen luonne.
Alpweiden Well Done FIN32709/05 AVO ERI
Hyvä pää ja ilme. Tarpeeksi hyvät mittasuhteet. Hieman lyhyet jalat. Hieman kapea eturinta. Kevyehköt liikkeet, takaa ei
tarpeeksi voimakkaat, edestä ei yhdensuuntaiset. Erinomainen luonne.
Bernarossa Cherokee FIN40632/06 AVO ERI1 PU2 SERT VACACIB
Erinomainen tyyppi ja ilme. Tarpeeksi luustoa. Voimakkaat ja keveät liikkeet. Edestä pitäisi olla yhdensuuntaisemmat.
Erinomainen luonne.
Bertus Laurens V.´t Rijkenspark FIN48069/07 AVO ERI
Oikein hyvät mittasuhteet. Hieman lyhyt kaula. Hyvä ilme. Hieman lyhyt ja suora olkavarsi. Hieman suorat takakulmaukset.
Keveähköt liikkeet, hyvin ahtaat takaa, edestä ei yhdensuuntaiset. Erinomainen luonne.
Cartoonhero FIN26856/06 AVO ERI4
Erinomainen tyyppi. Hieman vaaleat silmät. Pään väritys ei ole symmetrinen. Erinomainen luusto, mutta hieman kapea rinta.
Hyvin keveät liikket, tarpeeksi voimakkaat. Hieman kapeat takaa, edestä ei yhdensuuntaiset. Erinomainen luonne.
Dandybern Antonius FIN20534/07 AVO ERI
Hyvät mittasuhteet. Oikea ilme. Hieman kapea rinta. Keveät liikkeet, tarpeeksi voimakkaat, edestä ei yhdensuuntaiset.
Erinomainen luonne.
Funatik Surreal FIN54676/07 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi. Erinomainen ilme. Kaikki merkit eivät ole kohdallaan. Erinomainen luusto. Voimakas ja keveä liikunta.
Edestä ei yhdensuuntainen. Erinomainen luonne.
Life Spring´s My Way FIN24954/07 AVO ERI2
Keskikokoinen. Erinomaiset mittasuhteet. Oikea ilme. Tarpeeksi keveä ja voimakas liikunta, mutta hieman matalat liikkeet.
Erinomainen luonne.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3
Erinomaiset mittasuhteet. Hieman raskas kallo. Erinomainen luusto. Tarpeeksi keveät liikkeet, pitäisi olla uljaammat. Ei ole
yhdensuuntainen liikkeessä. Erinomainen luonne.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
Erinomaiset mittasuhteet. Oikea ilme. Tarpeeksi vahva luusto. Hyvin keveä ja voimakas liikunta, hyvin pitkät askeleet, tarpeeksi
yhdensuuntainen edestä. Erinomainen luonne.
Funatic Taittinger FIN46738/06 VAL ERI2 PU3
Erinomainen tyyppi. Erinomainen ilme. Hieman kapea rinta ja kyynärpäät hieman rungon alla. Keveät liikkeet, tarpeeksi
voimakkaat, edestä ei yhdensuuntaiset. Erinomainen luonne.
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Bernarossa Gemma FIN35204/08 JUN EH
Erinomaiset mittasuhteet. Oikea ilme. Hieman lyhyt ja suora olkavarsi. Hieman suorat takakulmaukset. Luisu lantio. Keveät
liikkeet, pitäisi olla voimakkaammat takaa. Hieman arka.
Bianco‐Neri Firestorm FIN23822/08 JUN EH
Oikein hyvät mittasuhteet. Hieman pitkä lanne. Pitäisi olla vahvempi luusto. Hieman lyhyt ja suora olkavarsi. Tarpeeksi keveät
liikkeet, edestä ei yhdensuuntaiset. Oikea luonne. Kaareva ylälinja ja pää on kovin alhaalla liikkeessä.
Funatic Prosecco FIN46287/08 JUN ERI1
Oikein hyvät mittasuhteet. Hieman lyhyt kaula. Oikea ilme. Tarpeeksi keveät liikkeet, liian ahdas eikä tarpeeksi voimaa
takaliikkeessä. Edestä pitäisi olla yhdensuuntaisempi. Erinomainen luonne.
Funatic Q‐T‐Pie FIN19167/08 JUN ERI3
Erinomaiset mittasuhteet. Kallon pitäisi olla leveämpi. Oikea ilme. Rungossa ja jaloissa oikea rakenne. Tarpeeksi keveät ja
voimakkaat liikkeet, pitäisi olla yhdensuuntaisemmat. Erinomainen luonne.
Justiina FIN43034/08 JUN EH4
Oikein hyvät mittasuhteet. Oikea ilme. Hieman lyhyt ja suora olkavarsi. Hieman kapea rinta. Hieman suorat takakulmaukset.
Luonteen pitäisi olla vahvempi, hyvin arka.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 JUN ERI2
Erinomaiset mittasuhteet. Oikea ilme. Pitäisi olla vahvempi luusto. Tarpeeksi keveät liikkeet, edestä ei yhdensuuntaiset.
Erinomainen luonne.
Bernario Adalmina FIN46893/07 NUO ERI3
Erinomaiset mittasuhteet. Hieman leveä kallo. Oikea ilme. Erinomainen luusto. Keveät liikkeet ja tarpeeksi voimakkaat. Pitäisi
olla yhdensuuntaisemmat. Erinomainen luonne.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 NUO ERI2
Erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen ilme. Rungossa ja jaloissa oikea rakenne ja ovat oikein kehittyneet. Tarpeeksi keveät ja
voimakkaat liikkeet, pitäisi olla yhdensuuntaisemmat. Erinomainen luonne.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 NUO EH
Oikein hyvät mittasuhteet, hieman lyhyet jalat. Oikea ilme. Purenta ei ole oikea. Tarpeeksi keveät liikkeet, liian leveät, ei
yhdensuuntaiset. Oikea luonne.
Fonacot´s Ice Crystal FIN55127/07 NUO ERI1 PN3 VASERT
Hyvin tyylikäs. Hieman lyhyet jalat. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen luusto. Hyvin keveät liikkeet, tarpeeksi voimakkaat. Pitäisi
olla yhdensuuntaisemmat. Erinomainen luonne.
Funatic Riesling FIN50218/05 NUO ERI4
Oikein hyvät mittasuhteet.Hieman pitkä lanne. Värimerkit eivät ole aivan oikeanlaiset. Tarpeeksi keveät liikkeet, pitäisi olla
voimakkaammat. Pitää olla yhdensuuntaisemmat. Erinomainen luonne.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 AVO EH
Oikein hyvät mittasuhteet. Hieman lyhyt kaula. Erinomainen luusto Tarpeeksi keveät liikkeet, pitäisi olla voimakkaammat, pitäisi
olla uljaammat. Luonne voisi olla parempi, on hieman ujo.
Bianco‐Neri Anniegetyourgun FIN47614/05 AVO ERI1 PN4
Erinomaiset mittasuhteet. Kallon pitäisi olla leveämpi ja korvien pitäisi olla paremmin asettuneet. Hieman lyhyt ja suora
olkavarsi. Keveät ja tarpeeksi voimakkaat liikkeet. Erinomainen luonne.
Faunah Van´t Pachthof FIN12080/08 AVO ERI4
Oikein hyvät mittasuhteet. Oikea ilme. Liian kapea eturinta ja kyynärpäät ovat liian lähellä runkoa. Tarpeeksi keveät liikkeet,
pitäisi olla voimakkaammat, pitäisi olla yhdensuuntaisemmat. Pitäisi olla vahvempi luusto. Erinomainen luonne.
Rajaköörin Extremissi FIN44318/04 AVO ERI2
Erinomainen tyyppi. Paljon valkoista kuonossa. Lyhyt ja suora olkavarsi. Erinomainen luusto. Tarpeeksi keveät liikkeet, mutta ei
yhdensuuntaiset edestä. Koira pitäisi esittää paremmin. Erinomainen luonne
Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO ERI3
Oikein hyvät mittasuhteet. Hieman pitkä lanne. Kapea eturinta. Pitäisi olla paremmat värimerkit. Rungossa ja jaloissa pitäisi olla
parempi luusto. Kyynärpäät rungon alla. Oikea luonne.
Olgersel Ilaura RKF1806010 VAL EH
Pienehkö. Oikea ilme. Hieman lyhyet jalat. Pitäisi olla parempi luusto, erityisesti jaloissa. Keveät liikkeet, tarpeeksi voimakkaat,
pitäisi olla yhdensuuntaisemmat. Hyvä luonne.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI2 PN2 SERT MVA VACACIB
Erinomaiset mittasuhteet. Hieman vahva nartuksi. Oikea ilme. Keveät, voimakkaat liikkeet, tarpeeksi yhdensuuntaiset.
Erinomainen luonne.
Eosz van´t Pachthof FIN11529/06 VAL ERI
Oikein hyvät mittasuhteet päässä, kaulassa ja rungossa. Oikea ilme. Hieman lyhyt kaula. Hieman suorat kulmaukset takana.
Tarpeeksi keveät ja yhdensuuntaiset liikkeet. Erinomainen luonne.
Fleri Vinien RKF2001080 VAL ERI4
Oikein hyvät mittasuhteet. Hieman kapea kallo. Hieman lyhyet jalat. Tarpeeksi keveät liikkeet, pitäisi olla voimakkaammat.
Edestä ei ole yhdensuuntainen. Erinomainen luonne.
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Funatic Vanity Fair FIN32299/04 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP RYP3
Oikein tyylikäs, erinomainen tyyppi. Kaunis pää ja ilme. Hieman kapea rinta. Erinomainen luusto. Oikein voimakas ja keveä
liikunta, pitäisi olla yhdensuuntainen edestä. Erinomainen luonne.
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI3
Erinomaiset mittasuhteet. Kuonossa pitäsi olla enemmän valkoista. Erinomainen luusto. Erittäin keveät ja voimakkaat liikkeet,
liian leveät eivätkä ole yhdensuuntaiset. Erinomainen luonne.
Pemarìn Flashdance FIN23474/00 VET EH1
Erinomaiset mittasuhteet. Oikea ilme. Pitäisi olla vahvempi luusto. Kapea eturinta. Erinomainen luonne. Liian ahtaat takaliikkeet,
edestä ei yhdensuuntaiset.

20090418 OUTOKUMPU R, Elena Ruskovaara
Alpigiano Diletto Danou 16898/08 JUN EH2
Hyvin komea varmaraajainen uros. Hyvä luusto, ei nyt paras karva. Hyvin maskuliininen pää, oikea malli ja ilme. Hyvä rintakehä
ja takakulmaukset. Etuosan pitää täyttyä ja tiivistyä. Etuaskel on erittäin leveä. Hyvin kaunis ulottuva sivuaskel. Hiukan korkea
häntä liikkeessä. Esitetään erinomaisesti, kaunis väri.
Alpigiano Diletto Derek 16900/08 JUN EH3
Hyvin maskuliininen kokonaisuus. Oikea luusto ja hyvät mittasuhteet. Hyvin leppoisa ilme, vähän korkea otsa, kauniit silmät,
huulet voisivat olla tiiviimmät ja kaula pidempi. Hyvä rungon malli. Kulmaukset saisivat olla astetta voimakkaammat edessä ja
takana. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, löysästi edestä. Kovin korkea‐asentoinen häntä liikkeessä.
Etro Royal Altura PKR.II‐95677 JUN H
Oikein maskuliininen vahvaluustoinen uros. Otsapenkereen tulisi olla voimakkaampi, silti hyvin kaunisilmeinen pää. Tarpeeksi
voimaa. Kaula on lyhyt ja lantio melko jyrkkä. Hyvä rintakehä. Sopivat takakulmaukset, niukemmat kulmat edessä. Aika korkea
häntä ja vielä pehmeä ylälinja. Yhdensuuntainen takaa, aika leveä edestä. Tarvitsee aikaa. Hyvin keveä sivuaskel. Liikkuu
mielellään.
Shedcape Bjarke 41572/08 JUN ERI1 PU3 SERT
Hauskasti käyttäytyvä, hyvä luusto, hyvin selvä sukupuolileima, korrektit mittasuhteet. Hyvin lempeä ilme, kallossa vielä
pentumaisuutta. Hyvä runko ja takaosa. Kaula voisi olla pidempi. Hyvin korrekti liikkuja. Hyvin hauska ”pentu”.
Berndante Great Gentleman 36286/07 NUO H
Erittäin maskuliininen, oikea tanakka olemus. Aristelee paikkaa ja tarvitsee ehdottomasti lisää itseluottamusta. Pää saa tulla
vaikuttavammaksi, on hiukan kapea ja niukka otsapenger. Lyhyt kaula häiritsee. Keskenään tasapainoiset, mutta niukahkot
kulmaukset. Liikkuu kankeasti edestä, hyvin sujuvasti sivusta katsottuna. Ok häntä! Hyvä karvanlaatu.
Bernarossa Cherokee 40632/06 AVO ERI1 VASERT
Hyvin komea ja maskuliininen, ei nyt parhaassa karvassa. Kauniit linjat, olemus ja mittasuhteet. Hyvä luusto. Hyvä uroksen pää,
jossa kyllin leveä kallo, hyvin kaunis ilme. Etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Hyvä takaosa, löysä edestä. Hyvä
etenevä sivuaskel. Hyvin tyylikäs seistessään. Liikkeessä korkea häntä häiritsee. Esitetään kauniisti, ihana käytös.
Dandybern Antonius 20534/07 AVO EH2
Ei nyt parhaassa karvassa! Kokoon sopiva luusto. Aika pieni koko hät’hätää alarajalla. Vankka runko. Hyvä voima päässä, hiukan
pyöreät silmät. Kaula saisi olla pidempi ja etuosa voimakkaampi. Sopivat takakulmaukset. Hyvin kaunis ulottuva sivuaskel.
Esitetään kauniisti. Pitäisi olla isompi, ajoittain rähisevä käytös ei kuulu bernikehään. Paikoin pehmeä karva.
Merry Mistel’s Renzo 44821/04 AVO EH3
Komea, maskuliininen uros. Hyvin kaunis, hymyilevä ilme. Hyvä pään malli. Kaula pitäisi olla pidempi. Hyvä runko ja takaosa.
Etuosan pitäisi olla voimakkaammin kulmautunut ja etuaskeleen ehdottomasti pidempi ja ulottuvampi. Hyvä takaliike. Hyvin
kaunis seistessään, tyypillinen käytös.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 AVO EH4
Hyvä sukupuolileima! Erittäin kauniit mittasuhteet. Hyvin kaunis pään malli ja ilme, mutta pitäisi esiintyä vapautuneemmin eikä
missään nimessä rähistä kehässä. Hyvä ylälinja, riittävän voimakkaat kulmaukset. Saisi liikkua yhdensuuntaisemmin edestä. Hyvä
ulottuvuus sivuaskeleessa. Liian korkea häntä. Vapauduttuaan hyvin kaunis kokonaisuus.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI2 PU2
Jäntevässä kunnossa esitetty maskuliininen uros, ei nyt parhaassa karvassa. Hyvä luusto, kaulan pitäisi olla pidempi ja etuosan
voimakkaammin kulmautunut. Hyvä runko, tarpeeksi kulmauksia takana. Kauniit silmät ja ilme. Tarpeeksi voimaa kuonossa.
Hyvin kaunis etenevä sivuaskel. Korrekti häntä. Esitetään kauniisti.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU1 VSP
Hyvin voimakas varmaraajainen uros. olemus voisi olla vieläkin maskuliinisempi. Aivan ihanailmeinen pää, hurmaava hymy.
Tilava runko. Tasapainoinen rakenne olisi edukseen kiinteämmässä kunnossa, jolloin selkä olisi tiiviimpi. Kaunis häntä ja väritys ja
erittäin kaunis askellus. Hurmaava!!
Riccarron Pluto 25405/06 VAL ERI3 PU4
Hyvin maskuliininen kokonaisuus. Korrekti luusto, oikea tanakka olemus. Riittävän tummat silmät. Kuonon pitäisi olla vahvempi.
Sopivat takakulmaukset. Niukemmat kulmaukset edessä. Hyvin tyypillinen sivuaskel. Ok häntä!
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Alpigiano Diletto Divine 16904/08 JUN EH1
Oikean olemuksen omaava ”pentu”. Oikein kiva luusto ja tanakka runko. Pää on vielä kesken kehityksen. Ilme voisi olla
lempeämpi, kuonon tulee täyttyä. Varsin hyvät takakulmaukset, niukemmat kulmaukset edessä. Toivoisin hieman lisää kaulaa.
Liikkuu ikäisekseen oikein hyvin. Vielä malttamaton esiintyjä, tulee tiivistyä ja täyttyä. Hiukan korkea häntä. Saa kasvaa.
Alpigiano Eterno Ellie 44255/08 JUN H
Vielä pieni, kovin epävarmasti käyttäytyvä, nyt matalaraajaisessa kehitysvaiheessa oleva. Hyvä luusto. Pää on nyt kovin kapea.
Otsapenger niukka. Aika pyöreät silmät. Hyvä rungon malli ja takaosa. Liikkuu kinnerahtaasti takaa ja erittäin leveästi ja lyhyellä
askeleella edestä. Oikea häntä. Pitää kasvaa ja vahvistua käytökseltään.
Bianco‐Neri Firestorm 23822/08 JUN EH3
Komeat raamit omaava, ei kaikkein feminiinisin narttu. Nyt lyhyessä karvassa. Hyvä raajakorkeus ja luusto. Pää on vielä kovin
kapea. Roikkuvat alaluomet häiritsevät ilmettä tehden ilmeestä alakuloisen. Tarpeeksi kaulaa. Etuosa saisi olla voimakkaammin
kulmautunut. Varsin hyvä takaosa ja rintakehän malli. Etuaskeleen pitäisi olla yhdensuuntaisempi ja pidempi. Sopiva taka‐askel.
Shedcape Bodil 41571/08 JUN EH2
Hyvin feminiininen kokonaisuus. Sopiva luusto, tulee vielä kasvaa. Hyvä kallo, silmät ja ilme. Kuonon tulee täyttyä. Hyvä runko,
aika lyhyt kaula ja niukat etukulmaukset, riittävät kulmaukset takana. Tasapainoinen, mutta ei kovin pitkä sivuaskel. Ulottuma ja
jousto jäävät puutteellisiksi. Kääntää häntäänsä sivulle liikkeessä. Lupaava malli, tulee kehittyä ja saada lisää itseluottamusta.
Berndante Geisha Ciril 36292/07 NUO EH2
Komeakarvainen, oikea luusto. Hyvä vankka runko. Pää on vielä kesken kehityksen, kallo on kapea, silmät melko lähekkäin.
Niukka otsapenger, vähän murheellinen ilme. Hyvin rakentunut takaosa, tarpeeksi kulmauksia edessä. Liikkuu leveästi edestä,
hyvin korrektisti sivusta ja takaa. Hyvä häntä. Kaunis esiintyminen.
Bernissimo Barancarina 39021/07 NUO EH3
Hyvin narttumainen kokonaisuus. Tarpeeksi luustoa, hyvä rungon malli. Aika niukat raajojen kulmaukset. Kaunis kallo, silmät ja
korvat. Kuonon tulee täyttyä. Tarpeeksi kaulaa. Takaliikkeiden pitää tulla yhdensuuntaisemmiksi. Keskipitkä sivuaskel. Hyvä
häntä. Rauhallinen käytös.
Funatic Riesling 50218/07 NUO ERI1 PN1 SERT ROP
Hyvin varmaraajainen vankka narttu. Oikeat mittasuhteet, hyvät linjat. Riittävä otsapenger. Silmien pitäisi olla tummemmat. Aika
hyvä kallo. Tanakka runko, hyvä takaosa. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja aika siististi myös edestä. Ylälinja on vielä pehmeä.
Hyvä häntä ja esiintyminen.
Bernissimo Antonietta 15355/05 AVO H
Hyvä sukupuolileima, raajaluusto ja tanakka runko. Pää saisi olla vaikuttavampi. Ilme saisi olla lempeämpi ja hymyilevämpi.
Riittävä kuonon vahvuus. Niukat raajojen kulmaukset, tarpeeksi kaulaa. Ylälinja on liikkeessä pehmeä ja häntä melko korkea.
Kinnerahdas takaa. Huolimaton edestä. Liikkeestä puuttuu ulottuvuus ja jousto.
Bianco‐Neri Anniegetyourgun 47614/05 AVO EH1
Hyvin reippaasti, ryhdikkäästi ja näyttävästi esiintyvä feminiininen kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto. Pään pitäisi
olla vaikuttavampi ja leveämpi. Tarpeeksi tummat silmät ja riittävästi otsapengertä. Hyvä tanakka runko ja sopiva takaosa. Pitäisi
liikkua yhdensuuntaisemmin edestä ja pidemmällä askeleella. Hyvä takaliike, korkea häntä. Hyvä näyttelykunto ja tip‐top
esittäminen.

20090419 KAJAANI R, Marja Talvitie
Alpweiden Come’s To Wim FIN50537/07 NUO EH1
Hieman lanneosaltaan pitkä ikäisekseen hyvärunkoinen. Vielä hieman kapea ja kevyt pää, kuono saisi olla lyhyempi. Hyvä kaula
ja ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Oikein kiinnittynyt ja kannettu häntä. Hyvälaatuinen mutta voimakkaasti kihartuva turkki.
Tarvitsee paljon aikaa valmistuakseen. Hyvä väri. Liikkuu edestä leveästi.
Edi FIN33761/07 NUO EH2
Kookas, mittasuhteiltaan hyvä, mutta hieman liian lyhyt ja laskevalantioinen. Hyväluustoinen uros. Pää kokonaisuudessaan saisi
olla leveämpi. Lyhyt pysty olkavarsi. Riittävästi kulmautunut. Hyvä karvanlaatu ja värimerkit. Tarvitsee aikaa. Liikkuu joustavasti
sivusta katsoen, leveästi edestä.
Beneco’s Benjamin FIN20924/05 AVO H
Kovin jäykästi lyhyellä askeleella liikkuva, lyhytlantioinen, voimakas uros. Oikeamallinen vahva uroksen pää. Hieman lyhyt kaula.
Hyvä rungon malli. Niukat etu‐ ja takakulmaukset ja kovin lyhyt lantio. Miellyttävä käytös. Hyvät värimerkit. Hieman pehmyt
karva.
Dacosen Boogieman FIN34114/06 AVO ERI1 PU3 SERT
Sivulta katsottuna erinomaisesti liikkuva, erittäin hyvän tyyppinen uros. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Riittävät
etu‐ ja hyvät takakulmaukset. Hyvä häntä. Hyvä runko. Oikea karvanlaatu, mutta ei täydessä karvassa.
Jolidan Allegro FIN22286/07 AVO T
Kookas, niukasti edestä ja takaa kulmautunut. Hieman pitkä kuono, muuten hyvä pää. Kovin niukat etu‐ ja takakulmaukset ja
liian laskeva lantio. Hyvä karvan laatu. Kovin iloinen luonne. Hyvät värimerkit. Lievä häntä mutka.
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Ragdolls Blue‐Chip FIN48886/06 AVO EH2
Erittäin hyväntyyppinen. Takaa hieman ahtaasti liikkuva vahvapäinen uros. Hieman pysty olkavarsi. Rintakehä saisi olla pidempi,
mutta hyvän mallinen. Hieman lyhyt ja laskeva lantio. Kantaa mielellään häntäänsä liian ylhäällä. Hyvä karva ja väri.
Atelier’s Drosselbart VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomaisesti liikkuva erittäin hyvä tyyppi, voimakas uros. Hieman voim. otsa. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Riittävät etu‐ ja
erinomaiset takakulmaukset. Pehmyt ja voimakkaasti lainehtiva karva. Hyvä väri.
Riccarron Pluto FIN25405/06 VAL ERI2 PU2
Erittäin hyväntyyppinen. Kuono voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman liian laskeva lantio. Kovin niukat
etukulmaukset ja löysät kyynärpäät. Erinomainen runko. Hyvä karva ja väri, joskin rintamerkit voisivat olla paremmat. Liikkuu
löysästi edestä.
Ambrosia FIN39111/08 JUN EH1
Kovin ujosti esiintyvä, mutta ei aggressiivinen, pelokas. Hyvä pään malli. Hieman pysty olkavarsi. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvin
kulmautunut takaosa. Hyvät värimerkit. Liikkuu kauniisti suvulta katsoen, hieman löysästi edestä. Huulipigmentti saisi olla
parempi.
Angelina FIN39110/08 JUN EVA
Hyväntyyppinen, edestä ja takaa niukasti kulmautunut‐. Ei käsiteltävissä oleva. Hieman löysäkuonoinen kapea tyttö. Liikkuu
kovin löysästi edestä. Hyvät värimerkit ja karva. Tarvitsee aikaa rauhoittuakseen.
Funatic Qt‐Ness FIN19168/08 JUN H
Hyväntyyppinen, vielä kovin kevytrunkoinen. Hieman pitkä kuono, kupera kallo. Hyvä kaula. Liian lyhyt laskeva lantio. Niukat
etu‐ ja takakulmaukset. Hyvät värimerkit. Hieman lyhyt ja pehmyt karva. Tarvitsee kehätottumusta. Liikkuu leveästi edestä.
Ragdolls Cotton Candy FIN55712/07 JUN HYL
Hieman matalaraajainen ja niukasti kulmautunut. Pitkähkö ja kevyt kuono, kapea alaleuka. Otsapenger saisi olla selvempi.
Pehmeähkö selkä. Hieman liian laskeva lantio. Värimerkit ok. Käyttäytyy rauhallisesti. Valitettavasti vasen kulmahammas menee
ikeneen.
Ridon Hennet Delviola FIN35523/08 JUN H
Kookas, vielä kovin rungoton ja edestä löysä. Hieman liian laskeva lantio. Riittävät takakulmaukset. Kovin lyhyt, hieman ohut
karva. 2 hammasta alapurennassa. Hyvä väri. Tarvitsee kehätottumusta.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall FIN46812/07 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Erittäin hyväntyyppinen. Riittävästi edestä, hyvin takaa kulmautunut kevytkuonoinen tyttö. Kaunis ylälinja ja hyvä häntä.
Ikäisekseen erittäin hyvä runko. Hieman löysät etuliikkeet, hieman lyhyt karva, ei täydessä turkissa. Hyvä luonne.
Maroussia Kelzey FIN38960/07 NUO H
Pienehkö, kovin kevyt ja kapeapäinen. Hieman niukat etukulmaukset ja lyhyt lantio. Hyvä takakulmaukset. Oikea rungon malli.
Kovin silkkinen, lyhyt turkki. Käyttäytyy hyvin. Liikkuu kovin maa‐ahtaasti ja kantaa hännän ylhäällä.
Goldbear’s Qismet FIN16049/07 AVO ERI1 PN2 VASERT
Erinomaista tyyppiä oleva, pienehkö kaunislinjainen narttu. Hieman voimaton otsa. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Erinomaiset
takakulmaukset. Hyvät värimerkit. Liikkuu hieman löysästi ja leveästi edestä. Käyttäytyy hienosti.
Janipan Bea FIN39261/04 AVO EH2
Iloisesti käyttäytyvä hieman kevytkuonoinen ja ‐runkoinen tyttö. Hyvä ylälinja. Niukat etu‐ ja takakulmaukset. Hyvä häntä. Kovin
lyhyessä turkissa. Liikkuu edestä löysästi, hyvin sivulta ja takaa katsoen.
Lumumba Angel FIN46788/05 AVO H
Hieman lyhyt ja kovin lyhyt ja laskeva ja laskeva lantio. Iloisesti esiintyvä tyttö. Hyvä pää. Lyhyehkö kaula. Löysät kyynärpäät.
Hieman niukat takakulmaukset. Hyvät värimerkit. Liikkuu löysästi ja leveästi edestä. Miellyttävä käytös.
Merry Mistel’s Setri FIN39370/06 AVO H
Kovin litteärunkoinen ja hieman korkearaajaisen vaikutuksen antava. Hieman kapea kallo ja voim. otsa. Lyhyt pysty olkavarsi ja
etuasentoinen lapa. Riittävät takakulmaukset, mutta lyhyt ja liian laskeva lantio. Hyvät värimerkit, mutta valkoinen nousee liian
ylös kaulalle. Miellyttävä luonne.

20090425 LAHTI KV, Brenda Banbury ‐ juniorit Paavo Mattila
Bernario Chateldon FIN43036/08 JUN EH1
Kaunis nuori uros. Voisi olla aavistuksen vankempi. Hieman voimakas otsapenger. Hieman suora edestä. Hyvä runko, ylälinja ja
takaosa. Lupaava karva. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 JUN H
Hyvän tyyppinen nuori uros. Voimakkaasti taakse laskeva kallo. Kovin niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa. Hyvä runko
samoin ylälinja ja karva. Pitäisi liikkua edestä ja takaa paremmin. Hyvä luonne.
Bianco‐Neri Tornado FIN23819/08 JUN H
Hyvä nuori uros. Hyvä pää. Lyhyehkö kaula. Sopivan vahva runko ja luusto. Niukasti kulmautunut edestä, myös polvikulmia voisi
olla enemmän. Liian korkea häntä. Antaa itsestään ilmavan vaikutelman. Töpöttävät liikkeet. Miellyttävä luonne.
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Black Amiikos Zeger Zisk FIN16456/08 JUN H
Hyvä nuori uros, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, mutta turhan voimakkaat posket. Silmäluomet saisivat olla paremmat. Hyvä
runko ja luusto. Niukasti kulmautunut. Hyvä karva. Saisi liikkua edestä ja takaa paremmin. Hyvä luonne.
Diamonds Kornal Enisey RKF2221598 JUN T
Hyvin hentorakenteinen uros. Hyvänlainen pää. Pitkähkö runko. Niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Karva saisi olla
huomattavasti parempi. Korkealla kannettu häntä. Liikkuu huonosti edestä. Miellyttävä luonne.
Folce Amigo Fun BSH9372/08 JUN H
Hyvä nuori uros. Hyvänlainen pää. Lyhyt kaula. Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä runko ja riittävä luusto. Hyvä karvapeite.
Hieman korkea häntä. Hyvät sivuliikkeet. Miellyttävä käytös.
Maglod‐Falvi X‐man BSH9293/08 JUN EH2
Hyvä nuori uros. Hyvän mallinen pää. Erittäin hyvä runko ja luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvä karvapeite,
liian korkea häntä. Hyvät sivuliikkeet, saisi liikkua edestä paremmin. Miellyttävä luonne.
Maroussia Multiäly Eero FIN37986/08 JUN EH3
Aavistuksen pitkä nuori uros. Hyvä pää, ilme saisi olla parempi. Sopivan vahva runko ja luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut
edestä, hyvin takaa. Hyvä karvapeite ja liikkeet. Miellyttävä luonne.
Rival Attraction´s Proper Prospero FIN33278/08 JUN T
Kevyt narttumainen uros, joka kovin niukasti kulmautunut. Pään urosleiman pitäisi olla selvempi. Lyhyt kaula. Hyvä selkä. Karva
saisi olla parempi. Töpöttävät, tehottomat liikkeet. Miellyttävä luonne.
Amandelman Buster FIN28659/07 NUO ERI1 PU3 SERT
Hyvä kallo, otsapenger, kuono, huulet. Voisi käyttää hieman enemmän korviaan, ovat korkealle asettuneet. Hyvä lapa, olkavarsi,
kylkiluut, rinta, kulmaukset, luusto ja jalat. Erittäin hyvät merkit. Pitkä häntä. Hyvä luusto, jalat, tassut ja liikkeet. Erinomainen
kokonaisuus.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 NUO EH3
Erinomainen turkin laatu, mutta ylälinja on hieman kohollaan. Kallo on leveä, hyvä otsapenger ja kuono. Silmät ovat hieman
pyöreät. Tan voisi olla voimakkaampi. Yhdestä tassusta puuttuu valkoinen väri. Lavoissa voisi olla enemmän kulmausta, joka
vaikuttaa etuliikkeisiin.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 NUO ERI2
Hyvät mittasuhteet, kallo ja otsapenger. Tummat, ovaalit silmät. Ei käytä korviaan täydellisesti. Oikein hyvät lavat, rinta,
kylkiluut, kulmaukset, merkit. Erinomainen luonne.
Berndante Great Gentleman FIN36386/07 NUO EH4
Voisi olla hieman enemmän lapakulmausta, kierteiset etuliikkeet. Turkki tarvitsee paremman valmistelun. Etuliikkeiden pitää
kypsyä. Ylälinja on hieman huojuva. Pää, silmät ok, hyvät merkit.
Seiskasoinnun Hardrock FIN58640/07 NUO EVA
Turkki on melko kihara 17 kk ikäiselle, mutta rakenne on OK. Ontuu edestä liikkeessä. Tarvitsee harjoitella esiintymistä. Ylälinja
on OK. Lavat voisivat olla taka‐asentoisemmat. Korvat ovat liian alas asettuneet. Kääntää tassuja ulospäin tällä hetkellä. Voisi olla
hieman enemmän etukulmauksia.
Bendoran Athos FIN28347/06 AVO EH
Kallo OK, käyttää korviaan, pyöreät silmät ja hieman vaaleat, ? Hieman taka‐asentoiset lavat. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hieman
pehmeä ylälinja ja hieman löysät liikkeet. Hyväasentoinen kinner. Hyvin vähäiset merkit vasemmalla puolella, hyvä, kapea läsi.
Beneco´s Caro FIN25679/05 AVO EH
Hieman pehmeä ylälinja ja hieman pitkä lanne. Pitää rauhoittua liikkeessä ja tarvitsee harjoitusta. Hyvä kallo, korvat ovat
asettuneet liian alas. Melko tummat, ovaalin muotoiset silmät. Turkki tarvitsee paremman valmistelun. Turkki on melko kuiva
eikä ole pehmeä rakenteeltaan. Melko pitkä lanne, ei ole hyvässä turkissa tänään. Hyvät kulmaukset ja luusto.
Bernario Wouter FIN24837/AVO ERI3
Hyvä kallo, tummat ovaalin muotoiset silmät. Vahva kuono, erinomainen purenta, mutta hampaat ovat melko pienet. Hyvä
lapojen asento ja olkavarren pituus. Hyvät kylkiluut, vahva lanne. Kulmaukset, häntä ja merkit ok. Syvä tan‐väri. Käyttää korviaan
hyvin, hienoisesti nostaen tyvestä . Erinomainen luusto, jalat ja tassut.
Bernarossa Cherokee FIN40632/06 AVO ERI1 VASERT
Erinomainen ylälinja, hännänkanto hieman korkea. Erinomaiset lavat, kylkiluut, takaosa, kulmaukset. Erittäin hyväasentoinen
kinner. Valkea rinta, hyvät merkit. Turkki on melko pehmeä. Oikein hyvä luusto ja tassut. Läsi hieman leveä. Hyvät tan‐merkit.
Liikkuut terveesti. Hyvä luonne. Korvat voisivat olla hieman korkeammalle asettuneet.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO ERI
Hyvä kallon leveys, korkealle asettuneet korvat. Silmät ok, huulet voisivat olla tiiviimmät. Erittäin hyvä pigmentti. Melko taka‐
asentoiset lavat, laaja rintakehä. Pehmeä turkin laatu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä liikkuja.
Bertus Laurens v.T Rijkenspark FIN48069/07 AVO ERI
Hyvät mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät ja korvat voisivat olla asettuneet korkeammalle. Hyvä pigmentti, tiiviit huulet. Hyvä
luusto. Hyvät merkit. Liikkuu hyvin.
Dandybern Amadeus FIN20537/07 AVO ERI
Hyvät ääriviivat ja mittasuhteet. Vankka luusto. Hyvät mittasuhteet, kaikin puolin rodulle tyypillinen. Vahvat jalat ja tassut. Hyvä
rintakehä, häntä, pää ja ilme. Hyvä luonne. Peitsasi ensin, mutta lopulta liikkunta ok. Tarvitsee harjoitusta.
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Doremis Wonder Waldemar Brad FIN44934/06 AVO ERI4
Ääriviivat säilyvät liikkeessä, lavat voisivat olla hieman taka‐asentoisemmat. Pää voisi olla hieman maskuliinisempi. Korvat ovat
hyvin asettuneet ja käyttää niitä hyvin, silmät ovat tummat ja ovaalit. Jalkojen merkit ovat hyvät, rinnassa voisi olla hieman
enemmän tan‐väriä.
Karesinda´s Qiralman Dantalian FIN20165/08 AVO EH
Etuliikkeet ovat hieman leveät ja hieman ahtaat takaliikkeet. Hieman liian pitkä lanne. Hyvä luusto. Pyöreät, vaaleat silmät
pilaavat ilmeen. Turkki on melko pehmeä. Hyvä tan‐väri. Etuliikkeet harmittavat!
Maroussia Eros‐Emporio FIN10617/06 AVO ERI
Hyvä kallo, hyvä korvien käyttö, tiiviit huulet. Hyvät mittasuhteet. Pitkä silkkinen, pehmeä turkki. Liikkuu vapaasti. Merkit ok,
hyvä tan‐väri. Hieman taka‐asentoinen lapa. Ihana luonne.
Maroussia Jazzy Jewel FIN26499/07 AVO ERI2
Leveä kallo, tummat, ovaalit silmät. Pienet pyöreäkärkiset korvat, ylös asettuneet. Tiiviit huulet. Hyvät lavat. Syvä rinta. Hyvä
luusto. Normaalit takakulmaukset. Erittäin hyvät merkit. Liikkuu oikein hyvin.
Riccarron Oscar Delarenta FIN52415/05 AVO ERI
Hyvä kallon leveys, hyvät korvat. Tiiviit huulet. Hieman taka‐asentoinen lapa. Hyvät takakulmaukset. Hyvät ääriviivat. Pehmeä
turkki. Pitkä häntä, hyvin kannettu. Etutassuista puuttuu valkoinen väri. Päätin, koska koira on kaikinpuolin erinomainen, paitsi
neljä valkoista etuvarvasta, annan erinomaisen. Erinomaiset mittasuhteet, erinomainen liikunta, erinomainen turkki.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3 PU4
Hyvä kallo, kuono, hampaat, korvat, rakenne, rungon syvyys, leveä rinta. Hyvät kulmaukset. Matala kinner. Erinomainen luusto
ja tassut. Pehmeä turkki. Erinomaiset metkit. Erinomainen liikunta.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI4
Eriomainen tyyppi. Hyvä pää, ilme, rakenne. Pehmeä turkki. Oikein hyvä liikkuja. Hieman epäsäännöllinen purenta. Liikkuu hyvin.
Erinomainen liikkuja.
Funatic Taittinger FIN46738/06 VAL ERI
Erinomainen tyyppi. Pehmeä, hieman aaltoileva turkki. Tummat silmät, pienet korvat. Hyvä rakenne. Hyvät merkit. Liikkuu oikein
hyvin.
Goldbear´s Patriot FIN40651/04 VAL ERI
Hyvät ääriviivat, pää ja hännänkanto. Hyvä kallo ja korvat. Huulet ovat hieman löysät. Hyvä luusto, jalat, tassut ja merkit. Liikkuu
hyvin.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 VAL ERI1 PU1 ROP RYP2
Oikein hyvä tyyppi ja rakenne. Hyvä pää, täyteläiset värit, hyvät merkit. Erinomainen luusto, jalat ja tassut. Liikkuu hyvin.
Riccarron Nano Nano FIN49099/05 VAL ERI2 PU2 CACIB
Hyvät ääriviivat, pehmeä turkki, hyvä pää ja ilme. Hyvät kulmaukset. Hyvä luusto, jalat ja tassut. Hieman löysät etuliikkeet.
Oikein hyvät silmät ja korvat. Voisi olla enemmän tan‐väriä merkeissä.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI
Hieman pyöreät silmät. Pitää hieman rauhoittua liikkeessä. Terveet liikkeet. Pehmeä turkki. Etujalassa voisi olla hieman
enemmän valkoista.Hyväkuntoinen, mutta pitää hieman vakaantua.
Riccarron Pinocchio FIN25404/06 VAL ERI
Erinomainen pää ja ilme. Korkealle asettuneet korvat, hyvä kaula ja lavat ja olkavarren pituus ja rinnan leveys. Hyvät
mittasuhteet ja rakenne. Pehmeä turkki. Hyvä luusto. Syvä tan‐väri. Hyvin vähän valkoista yhdessä tassussa.
Bernario Chanson FIN43037/08 JUN H
Hyvä rakenteinen nuori narttu. Hieman kapea pää, pitkähkö kuono‐osa. Hyvä kaula, sopusuhtainen runko. Erittäin hyvä takaosa.
Hyvät liikkeet, joskin ajoittain peitsaa mielellään. Hyvä luonne.
Bernarossa Gemma FIN35204/08 FIN35204/08 JUN EH3
Sopusuhtainen nuori narttu. Hyvä pää, saisi kantaa korvansa kauniimmin. Hyvä kaula. Erittäin hyvä runko. Kulmauksia saisi olla
enemmän. Hyvä karva. Liikkuu sivusta hyvin. Ahtaat takaliikkeet. Hieman varovainen luonne.
Bianco‐Neri Snowstorm FIN23824/08 JUN T
Hieman hento nuori narttu, joka saisi olla tasapainoisemmin rakentunut. Hieman eriparia etu‐ ja takapää. Hieman kapea pää.
Hyvä kaula. Niukasti kulmautunut edestä. Lupaava karva. Saisi liikkua tasapainoisemmin. Hyvä luonne.
Funatric Q‐Luisa FIN19166/08 JUN ERI2
Hyvin rakentunut nuori narttu. Hyvän mallinen pää. Kaunis ilme. Erittäin hyvä kaula. Hieman suora edestä. Sopusuhtainen runko.
Erinomainen takaosa. Hyvä karva. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.
Funaric Q‐T‐Pie FIN19167/08 JUN H
Hyvä nuori narttu. Hieman pitkä kuono‐osa. Kaunis kaula. Hyvä runko. Sopivasti kulmautunut takaa. Hyvälaatuinen karva. Liikkuu
sivusta hyvin, saisi liikkua edestä paremmin. Hieman epävarma luonne.
Funatic Q‐Ta‐Molla FIN19165/08 JUN ERI1 PN4
Kaunis, tasapainoinen nuori narttu. Hyvät mittasuhteet. Otsapengertä voisi olla aavistuksen enemmän. Kaunis ilme. Hyvä kaula.
Erinomainen runko ja luusto. Hyvin kulmautunut. Hyvä karva ja liikkeet. Miellyttävä käytös.
Rival Attraction´s Peaceful Perla FIN33284/08 JUN T
Nuori narttu, joka on yhtä paksu kuin pitkäkin. Aika hyvä pää, silmäluomet saisi olla tiiviimmät. Hyvä kaula. Sopivan vahva luusto,
mutta kovin niukasti kulmautunut. Liikkuu kovin ahtaasti takaa. Miellyttävä käytös. Tässä vaiheessa tuntuvasti takakorkea.
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Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 JUN EH4
Hyvä nuori narttu. Hyvät mittasuhteet. Kohtalaisen hyvä pää. Sopusuhtainen runko. Hieman suora edestä. Hyvä ylälinja ja
takaosa. Hyvälaatuinen karva. Hyvät sivuliikket. Hyvä luonne.
Africanlilja FIN46858/07 NUO EH
Etuliikkeiden pitää vakaantua ja häntä on hieman liian korkea. Tummat silmät, täyteläinen tan‐väri. Ahtaat takaliikkeet. Melko
pystysuora lapa, joka vaikuttaa liikkeeseen.
Bernario Adalmina FIN46893/07 NUO ERI2
Hyvä pää ja ilme. Hyvä ylälinja ja mittasuhteet. Hyvät jalat ja tassut. Pehmeä turkki. Liikkuu hyvin.
Berndante Geisha Ciril FIN36292/07 NUO ERI1 PN2 VASERT VACACIB
Hyvä pää, kaula, lavat. Hyvät kulmaukset. Hyvät kylkikaaret, leveä rinta. Hyvä luusto, jalat ja tassut. Erinomaiset merkit,
täyteläiset värit. Ihana luonne.
Berndante Gueen of Zsuzsa FIN36290/07 NUO EH
Täyteläinen väri, kiinteä ylälinja. Hyvänväriset merkit. Hyvä luusto. Tarvitsee kehäkoulutusta. Kääntää sisäänpäin vasenta
etujalkaa, joka pilaa liikkeet. Pehmeä turkin laatu, tarvitsee koulutusta.
Bouncy Buffoon´s Annie Hall FIN46812/07 NUO ERI3
Hyvät ääriviivat ja hännänkanto. Hyvä turkin laatu. Rakenne ok. Silmät ovat hieman pyöreät. Korvat ovat korkealle asettuneet.
Hieman löysä edestä, mutta kokonaisuus säilyy.
Brookbend Dawn FIN32948/07 NUO EH
Hyvä luonne. Hyvät ääriviivat. Pehmeä turkki. Tarvitsee aikaa ylälinjan tasaantumiseen ja takaliikkeiden vakaantumiseen.
Feminiininen pää, ylös asettuneet korvat.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 NUO ERI4
Hyvä ylälinja ja mittasuhteet. Hieman taka‐asentoiset lavat. Etuliikkeiden pitää vakaantua. Hyvä pää, korvat ja silmät. Liikkuu
vielä leveästi edestä, tarvitsee aikaa. Pehmeä turkki, hyvät merkit.
Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01 AVO EH
Hyvin löysät liikkeet tällä hetkellä ja nenästä puuttuu musta pigmentti. Hyvät merkit. Hyvä väri, tummat silmät, mutta hieman
pyöreät. Hyvä luonne. Heittää vasenta etujalkaa.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 AVO ERI
Erinomainen. Pehmeä turkki. Hyvät tan‐merkit. Hyvät ääriviivät. Pää on ok. Heittää hieman vasenta etujalkaa.
Bianco‐Neri AnnieGetYourGun FIN47614/05 AVO ERI
Hyvät lavat ja rakenne. Liikkuu melko hyvin, mutta heittää hieman vasenta etujalkaa. Hyvä luonne. Erinomainen turkin rakenne.
Black Amiikos Quennie Quita FIN25843/05 AVO EH
Vaaleanruskeat silmät ja tarvitsee paremman nenäpigmentin. Tarvitsee harjoitusta. Turkki on hieman liian kihara. Hyvät
täyteläiset merkit. Hyvä hännänkanto.
Black Amiikos Shanice Seffi FIN25851/05 AVO ERI
Feminiininen. Oikeat, ylös kiinnittyneet korvat. Hyvät kulmaukset. Täyteläinen väri. Rakenne ok.
Black Indira´s Zigfree FIN23685/06 AVO ERI
Pehmeä turkki, täyteläiset merkit. Leveä kallo. Pienet korvat, ylös asettuneet. Hieman epävakaat etuliikkeet.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 AVO ERI
Hyvät ääriviivat. Hieman taka‐asentoinen lapa. Hyvä ylälinja, luusto, tassut. Merkit ok. Liikkuu hyvin. Silmät voisivat olla
tummemmat ja soikeammat.
Goldbear´s Qismet FIN16049/07 AVO ERI4
Erinomainen, sileä turkki, pehmeä rakenne. Liikkuu hieman leveästi edestä. Hyvät takakulmaukset, hyväasentoinen kinner. Hyvät
merkit.
Goldbear´s Qualitystreet FIN16050/07 AVO ERI1 PN1 SERT MVA CACIB VSP
Erinomainen luusto ja runko. Erinomaiset lavat ja olkavarren pituus. Vahva ylälinja. Hyvä hännänkanto. Hyvä pää ja ilme.
Tummat, ovaalin muotoiset silmät.
Gunhild vom Gipfelfeuer FIN50881/07 AVO ERI3
Hyvä ylälinja, pää ja hännänkanto. Hyvä ilme. Hyvät kylkiluut ja lanne. Heittää hieman edestä vasenta jalkaa. Hyvä ulottuvuus.
Hexa‐Han Unelma FIN15660/07 AVO ERI
Hyvä turkin laatu. Hyvä ylälinja. Hyvät lavat ja olkavarsi, löysä etuosa. Hyvä narttumainen pää. Hyvät ääriviivat ja hännänkanto.
Maroussia Harmonie FIN51142/06 AVO ERI
Hyvä pehmeä turkki. Liikkuu terveesti. Hyvät merkit. Hyvä väri. Hieman löysät etuliikkeet. Tummat silmät, korkealle asettuneet
korvat.
Momandan Suhina Lempi FIN41546/05 AVO ERI
Hyvät ääriviivat. Pehmeä turkki. Hyvät kulmaukset, ylälinja. Hyvä asentoinen kinner. Narttumainen pää. Tummat silmät. Syvä
tan‐väri, hyvät merkit. Liikkuu hyvin.
Momandan Tiramisu FIN25867/07 AVO ERI
Hyvä tyyppi ja luonne, mutta silmät ovat hieman pyöreät ja vaaleat. Hyvä rakenne. Pehmeä turkki. Liikkuu hyvin.
Riccarron Just Tiina FIN34141/03 AVO H
Vahva ylälinja. Melko hyvin kulmautunut, etuosa on erittäin leveä. Luonteen pitää rauhoittua. Nenä on vaaleanpunainen,
pigmentti puuttuu. Hyvät merkit kaikkialla, mutta pitää kehittyä.
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Riccarron Nami Nami FIN49101/05 AVO EH
Liikkuu hyvin ahtaasti takaa ja häntä on hieman kierteellä. Hyvät merkit ja väri. Pää muoto on hyvä, mutta silmät ovat hieman
pyöreät ja vaaleat, joka pilaa ilmeen.
Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO EH
Hyvä ylälinja. Turkki voisi olla hieman suorempi. Syvä tan‐väri, haluaisin enemmän valkoisia merkkejä etujalkoihin. Turkki on
hieman liian kihara tämän ikäiselle. Tummat, soikeat silmät. Vahva kuono.
Zweierteam Montana FIN19594/07 AVO ERI2
Leveä kallo, tummat silmät, tiiviit huulet. Hyvät merkit. Hyvät lavat ja olkavarsi. Hyvä luusto, jalat ja tassut. Turkki voisi olla
hieman suorempi, mutta se on pehmeä laadultaan.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI1 PN3
Kaikinpuolin erinomainen tyyppi, mutta liikkuu hieman löysästi edestä ja nenäpigmenttiä puuttuu hieman. Erinomainen luusto,
tassut ja rakenne.
Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 VAL ERI
Eriomainen turkin laatu ja ylälinja. Liikkuu löysästi edestä. Hyvä kallo ja kuono. Korvat ovat korkealle asettuneet. Hyvä rinta.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI
Hyvät lavat ja olkavarsi. Hyvät takakulmaukset, luusto, tassut. Syvä väri merkeissä. Hyvä kallo ja korvat ok.
Beneco´s Qapri FIN36961/01 VAL ERI
Erinomaiset ääriviivat ja hännänkanto, merkit, rinta. Hyvä rakenne. Syvä väri merkeissä. Hyvä rinnan leveys, hyvät kylkiluut.
Liikkuu hyvin.
Funatic Vanity Fair FIN32299/04 VAL ERI3
Kaikin puolin hyvin rakentunut. Narttumainen. Hyvät ääriviivat, kulmaukset, kintereet hyväasentoiset. Hyvät jalat ja tassut.
Erinomainen liikkuja.
Momandan Peggy Sue FIN23375/02 VAL ERI
Hyvä ylälinja, kaula ja pään kanto. Silmät ovat hieman pyöreät ja vaaleasävyiset, joka pilaa ilmeen. Huulet voisivat olla
tiiviimmät. Syvä tan‐väri. Liikkuu hyvin.
Ragdolls Aquamarine FIN47432/04 VAL ERI
Kaikinpuolin erinomainen tyyppi ja rakenne. Silmät hieman pyöreät ja hieman vaaleat. Pehmeä turkki. Takakulmaukset voisivat
olla hieman paremmat. Liikkuu hyvin.
Ragdolls Attractive FIN47437/04 VAL ERI
Narttumainen pää. Hyvä kallo. Silmät hieman pyöreät ja hieman vaaleat. Haluaisin tiiviimmät huulet. Hyvät takakulmaukset.
Liikkuu hyvin. Pehmeä turkki.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI2
Kaikinpuolin hyvä rakenne ja kunto. Hyvät takakulmaukset. Hyvät lavat ja olkavarsi. Syvä rintakehä. Leveä rinta. Liikkuu hyvin.
Riccarrron Madam Tosca FIN25734/04 VAL ERI
Hyvät ääriviivat. Turkin pitäisi olla hieman suorempi. Silmät ovat liian vaaleat.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI
Hyvä ylälinja. Hyvä luusto, runko ja kunto. Silmät voisivat olla hieman tummemmat, mutta ne ovat ovaalit muodoltaan. Hieman
löysät etuliikkeet.
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 VAL ERI4
Hyvät ääriviivat ja rakenne. Hyvä huulien pigmentti. Korkealle asettuneet korvat, joita käyttää hyvin. Hyvä ylälinja. Liikkuu
terveesti.
Berndante Bibi‐Bonnier FIN13917/01 VET ERI2
Hyvä luusto, runko ja rakenne. Liikkuu terveesti. Hyvät jalat ja tassut. Pehmeä turkki. Kompakti lanne. Vankka luusto. Hyvin terve
liikunta tämänikäiselle. Turkki on hyvässä kunnossa.
Maroussia Lida‐Leonissa FIN27958/99 VET ERI3
Ei ole täydessä turkissa tällä hetkellä, mutta on hyvät ääriviivat, pirteä, liikkuu hyvin ikäisekseen. Syvä väri, hyvät merkit.
Narttumainen ilme.
Momandan Napadancer FIN10569/00 VET ERI1 ROP‐VET
Hyvät ääriviivat, pää ja hännänkanto. Vahva ylälinja. Hyvät tan‐merkit. Terve liikkuja. Pehmeä turkki. Hyvä ilme.

20090426 VAASA KV, Gunnar Jensen
Bernarossa Girandola 35202/08 JUN EH2
Erittäin hyväntyyppinen uros. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvin merkattu otsapenger. Hyvät silmät ja kaula. Hyvä selkä. Ok
kulmaukset takana, mutta epävakaa kinner. Hyvä luusto. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan epävakaa takaa. Hyvä turkki ja väri.
Funatic Pinot Noir 46284/08 JUN ERI1
Erinomainen uros. Hyvämuotoinen hyvä pää ja kuono‐osa. Kauniit silmät. Hyvä otsapenger. Oikea purenta. Hyvä selkä ja kaula.
Hiukan lattea lantio. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Erittäin tyylikäs liikkuja. Hiukan korkea häntä liikkeessä.
Hyvä turkki ja väri.
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Ragdoll’s Chivalrous 55714/07 JUN H
Erittäin hyvä tyyppi. Litteä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa, ok edestä.
Hyvä luusto. Koira liikkuu peitsaten ja kantaa häntänsä korkealla. Hyvä luusto Hyvä turkki ja väri.
Bernarossa Fanalino 57599/07 NUO ERI1
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa. Kauniit silmät. Hyvä otsapenger. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Oikein
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Aavistuksen korkea hännänkanto. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja
väri.
Bouncy Buffoon’s Ace Ventura 46809/07 NUO EH2
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvä selkä ja kaula. Hyvin
kulmautunut takaa, hiukan suora olkavarsi. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa. Hiukan epävakaa edestä. Kovin korkea hännänkanto.
Hyvä turkki ja väri.
Alpweiden That’s It 50189/04 AVO ERI2 PU4 VASERT
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa
ja edestä. Tiivis runko. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Elokarin Axel 24409/07 AVO H
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Ok kaula. Hyvä selkä. Hyvät kulmaukset takana.
Hiukan etuasentoiset lavat. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan epävakaasti edestä. Liian korkea hännänkanto. Kovin kihara turkki. Hyvä
väri.
Merry Mistel’s Sendo 39378/06 AVO EH3
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hiukan lyhyt kaula. Hyvä selkä. Hyvin kulmautunut
takaa. Hiukan etuasentoinen edestä. Liikkuu erittäin hyvin edestä. Liikkuu erittäin hyvin sivusta. Hiukan kinnerahdas takaa,
epävakaa edestä. Hyvä turkki ja väri.
Ragdoll’s Backwoodsman 48884/06 AVO H
Hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula. Aavistuksen pitkä selkä. Toivoisin enemmän
kulmauksia ja vakaamman takaosan. Etuasentoinen etuosa. Liikkuu aivan liian epävakaasti takaa ja edestä. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Oscar Delarenta 52415/05 AVO ERI1 PU2 SERT VACACIB
Erinomainen tyyppi. Tiivis voimakas runko. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa. Kauniit silmät. Oikea purenta. Erittäin hyvä ylälinja.
Voimakas hyvin kulmautunut takaosa, hyvät kulmaukset edessä. Liikkuu erittäin yhdensuuntaisesti hyvällä leveydellä. Hiukan
korkea hännänkanto. Hyvä turkki ja väri.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI4
Erinomainen tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Aavistuksen lyhyt kaula. Hyvä selkä. Hyvin
kulmautunut takaa. Hiukan etuasentoiset lavat. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI
Erinomainen tyyppi. Tiivis ja hieno. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Oikeanlaiset hienot silmät. Ok kaula. Hyvä selkä. Hyvät kulmaukset
takana, ok edessä. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Kroisos Pennonen 43423/03 VAL ERI2 PU3
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä lanne. Hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hiukan korkea hännänkanto.
Riccarron Nano Nano 49099/05 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP RYP1
Erinomainen tyyppi. Litteä kallo ja kuono‐osa. Hyvä selkä ja kaula. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hiukan litteä lanne. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Aavistuksen korkea hännänkanto. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Obi Van Kenobi 52416/05 VAL ERI3
Erinomainen tyyppi. Litteä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Erittäin hyvä kaula ja selkä. Hiukan litteä lanne. Hyvin
kulmautunut takaa ja edestä. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Aavistuksen korkea häntä. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL EH
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvä otsapenger. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin kulmautunut takaa. Etuasentoinen
edestä. Liikkuu ok sivusta, hyvin takaa, mutta aivan liian epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Pluto 25405/06 VAL ERI
Erinomainen tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Silmät ok. Oikea purenta. Ok kaula. Hiukan epävakaa selkä. Hyvin kulmautunut
takaa. ok edestä. Voimakas luusto. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan epävakaasti edestä. Hiukan korkea hännänkanto. Hyvä turkki ja
väri.
Alpigiano Diletto Diamant 16905/08 JUN EH3
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvät silmät. Ok kaula ja selkä. Hiukan korkea hännänkiinnitys. Ok
kulmaukset takana. Hiukan suora olkavarsi. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hiukan epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väri.
Bernarossa Gemma 35204/08 JUN EH2
Erittäin hyvä tyyppi. Litteä kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvä kaula ja selkä. Ok kulmaukset takana. Hiukan
etuasentoinen edestä. Hiukan epävarma luonne joka näkyy liikkeessä, hiukan ahdas takaa, hyvät sivusta. Hyvä turkki ja väri.
Funatic Q‐Ta‐Molla 19165/08 JUN ERI1 PN4 VASERT
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvä ilme. Oikea purenta. Kauniit silmät. Erinomainen ylälinja. Erittäin
hyvin kulmautunut takaa ja edestä. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
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Valkeakoivun Emerentia 15305/08 JUN EH4
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvä kaula. Hyvä selkä. Hyvin kulmautunut takaa, ok
edestä. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hiukan korkea hännänkanto. Hyvä turkki ja väri.
Barlis Kleine Kiki 47531/07 NUO HYL
Erittäin hyväntyyppinen narttu. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Ok kaula. Hyvä selkä. Toivoisin paremmin kulmautuneen
takaosan. Hiukan etuasentoiset lavat. Voimakas luusto. Voisi olla tehokkaammat liikkeet. Hyvä turkki ja väri. Tuomari ei voi
käsitellä koiraa, siitä palkinto.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall 46812/07 NUO ERI1
Erinomainen tyyppi. Kaunis kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Erittäin hyvä kaula. Vahva hiukan pitkä selkä. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Hyvä eturinta. Hyvä turkki ja väri.
Cardiem Charlene 48295/07 NUO EH2
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hiukan pyöreät silmät. Oikea purenta. Ok kaula. Hiukan heikko selkälinja. Ok
kulmaukset takaa. Hiukan lyhyt olkavarsi. Hyvä askelpituus. Hyvä turkki ja väri.
Alpweiden Just Beautiful 31887/01 AVO H
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hiukan pyöreät silmät pilaavat ilmettä. Oikea purenta. Hyvä kaula. Hyvä selkä.
Hiukan korkea hännänkanto. Hyvin kulmautunut takaosa. Hiukan epävakaat kintereet, ok kulmaukset edessä. Liikkuu ok sivusta,
epävakaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä turkki ja väri.
Alpweiden Xs Jackpot 38409/05 AVO ERI2
Erinomainen tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset takana ja edessä.
Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Alpweiden Ömeising 28229/07 AVO EH
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Aavistuksen pitkä runko. Hyvä kaula. Voimakas selkä.
Toivoisin paremmin kulmautuneen takaosan, ok kulmaukset edessä. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Bernarossa Desiderio 25514/07 AVO EH
Valtavan hyvä tyyppi. Voisi olla narttumaisempi ilme. Tummat hienot silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula. Hyvä selkä. Hyvin
kulmautunut takaa. Hiukan jyrkkä olkavarsi. Liikkuu erittäin hyvin sivusta ja takaa, hiukan epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väri.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi. Tiivis hyvä runko. Narttumainen kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvät silmät. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin
kulmautunut takaa ja edestä. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hiukan korkea hännänkanto. Hyvä turkki ja väri.
Goldbear’s Qismet 16049/07 ERI1 PN3 SERT
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvä otsapenger. Hyvä kaula ja selkä. Hiukan
litteä lanne. Hyvin kulmautunut takaa ja edestä. Voimakas luusto. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, hiukan ahtaasti takaa.
Aavistuksen korkea häntä. Hyvä turkki ja väri.
Hexa‐Han Safiina 17722/05 AVO EH
Erittäin hyvä tyyppi. Hiukan pitkänomainen runko. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Ok kaula. Hiukan heikko
selkälinja. Hiukan korkea hännänkanto. Ok kulmaukset takana, hiukan suora olkavarsi. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hiukan
epävakaa edestä. Hiukan korkea hännänkanto. Hyvä turkki ja väri.
Piharinteen Taiga 30478/05 AVO ERI4
Erinomainen tyyppi. Tiivis hyvä runko. Hyvä kallo. Hyvät silmät. Oikea purenta. Ok kaula. Hyvä selkä. Hiukan korkea
hännänkanto. Hyvin kulmautunut takaa, ok kulmaukset edessä. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Plaudite Great Unique 42997/04 AVO EH
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Erittäin hyvät takakulmaukset.
Hyvin kulmautunut edestä. On tänään aavistuksen pulska. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väri.
Plaudite Great Vogue 34293/05 AVO H
Erittäin hyvä tyyppi. Toivoisin narttumaisemman ilmeen. Oikea purenta. Hyvät silmät. Ok kaula. Hyvä pitkä selkä. Toivoisin
hiukan enemmän polvikulmaa. Ok kulmaukset edessä. Liikkuu hyvin sivusta, kinnerahtaasti takaa, epävakaasti edestä. Hyvä
turkki ja väri.
Goldbear’s Qualitystreet 16050/07 VAL ERI2 PN2 VACACIB
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa. Kauniit silmät. Oikea purenta. Tyylikäs hiukan pitkä ylälinja. Ok kulmaukset
takana ja edessä. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Bendoran Adele 28344/06 VAL EH
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Aavistuksen pyöreät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula. Hiukan pitkä selkä. Hyvin
kulmautunut takaa, ok kulmaukset edessä. Hiukan korkea hännänkanto. Liikkuu hyvin sivusta, hyvin leveästi takaa ja edestä.
Hyvä turkki ja väri.
Bernarossa Dimare 25515/07 VAL EH
Suuri hiukan pitkänomainen aavistuksen urosmainen, hyvä tyyppi. Hyvät silmät. Hyvä askel. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä.
Hyvin kulmautunut takaa ja edestä. Liikkuu hyvin sivusta. Voimakas. Hyvä turkki ja väri.
Fridkullas Rhonda 12654/03 VAL EH
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvä kaula. Vahva selkä. Hiukan korkea hännänkanto. Liikkuu hyvin
sivusta, kinnerahtaasti ja epävakaasti takaa. Hyvä turkki ja väri.
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Funatic Vanity Fair 32299/04 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa. Kauniit silmät. Oikea purenta. Heikko ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa ja
edestä. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Ragdolls Ambrosia 47435/04 VAL EH
Erittäin hyvän tyyppinen, mutta kokonaiskuvan pilaa liikalihavuus. Hyvä kaula. Ok purenta. Hiukan epävakaa selkä. Hyvin
kulmautunut takaa ja edestä. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja leveästi. Hyvä turkki ja väri.
Ragdolls Aquamarine 47432/04 VAL ERI
Erinomainen tyyppi. Liiallinen väritys pilaa hiukan ilmettä. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvin
kulmautunut takaa ja edestä. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Ragdolls Attractive 47437/04 VAL ERI4
Erinomainen tyyppi. Liiallinen väritys päässä hiukan häiritsee ilmettä. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula. Ok selkä. Hyvin
kulmautunut takaa ja edestä. Hyvä luusto. Hyvä rintakehä. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron La Fayette 19280/04 VAL ERI3
Suuri voimakas erinomaisen tyyppinen narttu. Tummat pyöreät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin kulmautunut
takaa ja edestä. Voimakas luusto. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Milla Magia 25732/04 VAL ERI
Suuri voimakas erinomaisen tyyppinen narttu. Aavistuksen pitkänomainen runko. Hiukan pyöreät silmät. Oikea purenta. Ok
kaula. Hiukan epävakaa selkä. Hyvin kulmautunut takaa. Hiukan lihava tänään. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki
ja väri.

20090502 SOMERO R, Paula Heikkinen‐Lehkonen
Dolce Amigo Fun 14845/09 JUN T
Pienikokoinen, matalajalkainen uros. Pyöreä kallo. Voimakas otsapenger. Hieman avonaiset alaluomet. Lyhyt olkavarsi.
Täyteläinen rintakehä. Painunut selkä. Lyhyt sääriluu. Niukat takakulmaukset. Lyhyt häntä, joka nousee liian korkealle liikkuessa.
Paksu, pörröinen ja voimakkaasti kihartuva karva. Selvät, puhtaat värimerkit. Toivottavasti kasvaa vielä lisää korkeutta.
Fridkullas Xardas 31423/08 JUN EH1
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hyvät mittasuhteet. Voimakas uroksen pää. Hyvä profiili. Hieman pitkä kuono. Hyvä lapakulmaus.
Suorat eturaajat. Hyvä selkälinja. Tarpeeksi kulmautuneet takaraajat, mutta liikkeessä kääntää käpäliä hieman ulos. Selvät
värimerkit. Pentukarva on juuri vaihtumassa, eikä turkki ole siksi parhaimmillaan. Liikkeet vielä hieman holtittomat. Lupaava,
mutta vielä kovin keskeneräinen.
Berlida Bugatti 34949/07 NUO T
Pieni, matalajalkainen uros. Lyhyt ja raskas pää. Pyöreä kallo. Pysty lapa ja olkavarsi. Suora selkä. Lyhyt sääriluu. Niukat
takakulmaukset. Selvät värimerkit. Karva voimakkaasti kihartuvaa. Harovat etuliikkeet. Vilkas ja reipas käytös.
Zorro Zafar av Hiselfoss 31468/08 NUO ERI1 PU1 SERT ROP
Hyvä koko ja mittasuhteet. Voimakas ja urosmainen. Hyvä pään profiili. Kuono voisi olla täyteläisempi ja hieman avonaiset
alaluomet. Hyvä ryhti. Kiinteä, suora selkä. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Liikkuu vaivattomasti, joskin etukäpälät kääntyvät
hieman sisään. Turkki ei ole parhaimmillaan, koska karva on alkanut lähteä. Vahva takaosa. hyvät kulmaukset.
Amandelman Buster 28659/07 AVO ERI1 PU2 VASERT
Iso, muhkea ja voimakas uros. Voimakas uroksen pää, hieman pyöreä kallo. Otsapenger voisi olla korkeampi. Lyhyehkö kaula.
Kiinteä, suora selkä. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Vankka luusto. Riittävät kulmaukset. Selvät värimerkit. Kirsun ja huulten
pigmentti haalistunut.
Bernario Wim 24836/05 AVO H
Ei kovin suuri, keskivahva uros. Lyhyt kuono. Pyöreä ja leveä kallo. Pysty lapa ja olkavarsi. Suora, hieman laskeva selkälinja.
Tarpeeksi kulmautuneet takaraajat, mutta taka‐askel saisi olla tehokkaampi. Suora, kauniisti laskeutuva karva. Selvät värimerkit.
Bernarossa Cherokee 40632/06 AVO EH3
Hyvä koko. Vankka luusto. Pyöreä ja korkea kallo. Tummat silmät. Pysty lapa ja olkavarsi. Hyvä selkälinja. Hieman laskeva lantio.
Melko niukat takakulmaukset. Hieman harovat etuliikkeet. Karva ei ole parhaimmillaan. Puhtaat värimerkit, valkoiset alueet
melko laajat.
Hexa‐Han Pasifax 20787/03 AVO EH2
Tarpeeksi kokoa. Keskivahva luusto. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Tummat silmät. Kirsun pigmentti haalistunut. Huulipigmentti
epätäydellinen. Hyvä selkälinja. Pysty olkavarsi. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Turkki ei
ole parhaimmillaan, kihartuu selässä voimakkaasti. Ruskeat värimerkit hieman pienet ja nokiset. Liikkuu hieman raskaasti.
Jaarlin Artturi 27783/06 AVO T
Pieni, matalajalkainen uros. Luusto saisi olla järeämpi. Hieman kovera kuononselkä ja matala otsapenger. Kirsun pigmentti
haalistunut. Lyhyt olkavarsi, samoin sääriluu. Eturinnassa saisi olla enemmän täytettä. Kiinteä, suora selkä. Liikkeet hieman
epävakaat. Karva ei ole parhaimmillaan, on juuri vaihtumassa ja siksi pehmeää, kuitenkin suoraa. Selvät symmetriset värimerkit.
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Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL EH2
Yleisvaikutelma on liian raskas johtuen ylipainosta. Paksu, voimakkaasti kihartuva karva korostaa vaikutelmaa. Pää vaikuttaa liian
pieneltä suhteessa massiiviseen runkoon. Tarpeeksi vankka luusto. Hyvä selkälinja. Riittävät kulmaukset. Liikkuu vaivattomasti.
Selvät värimerkit. Sileämpi karva ja vähemmän painoa olisi eduksi.
Riccarron Kroisos Pennonen 43423/03 VAL EH1
Pieni ja hieman matala, kokoonsa nähden tarpeeksi vankka uros. Hyvät pään mittasuhteet, mutta pää voisi olla isompi ja
maskuliinisempi. Hyvä selkälinja. Hyvät raajojen kulmaukset ja liikkuu joustavasti. Vuodenajasta johtuen karva ei ole
parhaimmillaan. Kauniit, puhtaat värimerkit. Raajojen pitäisi olla pidemmät ja kokoa enemmän.
Freudenbringer Heidi 34610/08 JUN H
Tarpeeksi kokoa, hyvä rakenne, mutta vielä kokonaisuutena hieman kevyt. Lyhyt karva korostaa vaikutelmaa. Hieman pitkä
lanneosa. Pitkähkö kuono. Matala otsapenger. Hyvä kaula. Raajojen kulmaukset voisivat olla voimakkaammat, mutta liikkuu
vaivattomasti. Selvät värimerkit. Reipas käytös. Tarvitsee vielä lisää massaa ja kiinteyttä.
Fridkullas Xanadu 31425/08 JUN EH2
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Normaalisti kehittynyt. Hieman pitkä ja kevyt kuono. Hyvä kaula ja selkälinja. Pitkä lanneosa. Hyvät
takakulmaukset ja vahva takaosa. Karva ei ole parhaimmillaan vuodenajasta johtuen. Ruskeat merkit melko isot, mutta värit
puhtaat ja kirkkaat. Harovat ja leveät etuliikkeet.
Riccarron Queenberry 48214/08 JUN EH3
Erittäin hyvin kehittynyt, tarpeeksi suuri ja vahva ja hyvät mittasuhteet. Pitkä kuono. Hyvä otsapenger ja tarpeeksi leveä kallo.
Hyvät raajojen kulmaukset. Liikkuessa vielä hieman löysä. Voimakkaasti kihartuva karva. Kirkkaat värit, valkoisessa rintaläiskässä
musta täplä. Lupaava, mutta saa vielä kiinteytyä ja hankkia lisää lihaksia.
Valkeakoivun Emerentia 15305/08 JUN ERI1 PN2 VASERT
Tasapainoinen, hyvärakenteinen ja tarpeeksi suuri. Keskivahva luusto. Hyvät mittasuhteet ja erinomaiset raajojen kulmaukset.
Hieman pitkä ja kevyt kuono. Tummat silmät. Hyvä selkälinja. Liikkuu vaivattomasti ja käyttäytyy reippaasti. Vahva takaosa.
Etujaloissa voisi olla enemmän valkoista, mutta muuten kauniit värimerkit.
Berndante Queen of Zsuzsa NUO H
Hieman pitkärunkoinen, vahva nartu. Hyvä pään profiili, mutta kuono saisi olla lyhyempi ja täyteläisempi. Lyhyt olkavarsi.
Liikkuessa etukäpälät kääntyvät voimakkaasti sisään. Hyvä selkälinja. Hyvät takakulmaukset. Täyteläinen rintakehä. Hyvät
värimerkit. Turkki ei ole parhaimmillaan, kihartuu selässä voimakkaasti. Raajojen tulisi olla korkeammat suhteessa runkoon.
Fonacot’s Ice Crystal 55127/07 NUO ERI1
Pieni, mutta vahva ja terverakenteinen narttu, joka liikkuu erittäin vaivattomasti. Hieman pitkä kuono ja matala otsapenger ja
isot korvat. Hyvä ryhti ja selkälinja. Erinomaiset raajojen kulmaukset. Vahva takaosa. Tarpeeksi syvä ja tilava rintakehä. Erittäin
kaunis ja hyvin hoidettu turkki. Selvät värimerkit, ruskea nousee tosin raajoissa melko ylös. Esiintyy reippaasti.
Dandybern Amelie 20531/07 AVO ERI1 PN1 SERT VSP
Tarpeeksi suuri ja voimakas. Hyvät mittasuhteet ja terve rakenne. Kuono voisi olla hieman täyteläisempi. Tummat silmät. Hyvä
rintakehän syvyys ja tilavuus. Etuliikkeet hieman leveät, mutta muuten liikkuu vaivattomasti. Vahva takaosa. Karva tällä hetkellä
melko lyhyttä ja selässä kihartuvaa. Valkoista voisi olla hieman enemmän naamassa ja varpaissa, mutta värit ovat puhtaat.
Varma ja rauhallinen käytös.
Bendoran Adele 28344/06 VAL ERI2 PN4
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Yleisvaikutelma on hieman raskas, mitä paksu ja kihartuva karva korostaa. Hieman pitkä ja kevyt
kuono ja isot korvat. Hyvät raajojen kulmaukset. Vakaat, yhdensuuntaiset liikkeet. Ruskeat merkit rinnassa pienet, mutta
puhtaat värit.
Riccarron Milla Magia 25732/04 VAL ERI1 PN3
Iso, voimakas narttu. Hieman raskas yleisvaikutelma, mutta hyvä rakenne ja mittasuhteet. Paksu ja kihara karva saa koiran nyt
näyttämään massiiviselta. Täyteläinen pää, syvä ja tilava rintakehä. Hieman leveät etuliikkeet. Vahva takaosa. Valkoiset merkit
melko pienet.
Berndante Bibi‐Bonnier 13917/01 VET EH1
Hieman matala narttu, joka on turhan tukevassa kunnossa. Hyvä pään profiili. Lyhyt kaula. Leveä rinta. Lyhyt olkavarsi. Hieman
painuneet ranteet. Ylipainosta huolimatta selkä on suora ja kiinteä. Lyhyt sääriluu. Valkoiset merkit melko pienet. Paksu turkki.
Koira on virkeä ja liikkuu edelleen vetreästi, mutta hoikistuminen olisi eduksi.

20090509 HARJAVALTA R, Petru Muntean
Dolce Amigo Fun BSH9372/08 JUN ERI1 PU4 VASERT
1‐vuotias. Vahva. Erinomainen tyyppi. Tasapainoinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Oikea rungon rakenne & kulmaukset. Hyvä
turkki ja pigmentti. Erinomainen liikunta.
Elokarin Bruno FIN35865/08 JUN ERI2
1‐vuotias. Tyypillinen. Oikea pää & purenta. Voisi olla vahvempi edestä. Eturinta ei ole tarpeeksi vahva. Oikein kulmautunut.
Hyvä turkki & pigmentti.
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Fridkullas Xardas FIN31423/08 JUN ERI3
1 v 1 kk. Melko vahva. Hyvä pää. Oikea purenta. Runko voisi olla hieman kiinteämpi. Selkä ei ole tarpeeksi vakaa. Oikein
kulmautunut edestä ja takaa. Oikea turkki ja pigmentti. Oikea liikunta.
Rosace´s Aguila‐Aurelius FIN43014/08 JUN ERI4
10 kuukautta vanha. Tyypillinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Runko ei ole tarpeeksi vahva. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa.
Turkki & pigmentti ovat oikeat. Oikea liikunta.
Maroussia Kembro FIN38958/07 NUO EH1
23 kuukautta. Vahva. Tyypillinen. Hyvä pää. Hieman suuret korvat. Olkavarsi voisi olla hieman pitempi. Oikeat takakulmaukset.
Melko ahtaat takaliikkeet. Turkki & pigmentti ovat oikeat.
Atelier´s Lotterbube FIN12005/07 AVO EVA
2,5 ‐vuotias. Tyypillinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Ei voida arvostella, koska liikkeet eivät ole ok. Ehdotan etuliikkeiden
tutkimusta eläinlääkärissä. Epäilen vakavaa ongelmaa kyynärnivelessä.
Bernandos Aygon FIN42441/06 AVO ERI1 PU1 SERT ROP RYP4
2 vuotta vanha. Erinomainen tyyppi. Oikein tasapainoinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Erinomainen rungon rakenne. Oikein
kulmautunut. Hyvälaatuinen turkki & pigmentti. Oikea liikunta.
Golden Soul Bestway FIN20200/07 AVO ERI3
2v 2 kk. Hyvä tyyppi. Oikea pää. Oikea purenta. Eturinta ei ole tarpeeksi vahva. Voisi olla enemmän massaa ja runkoa. Rinta voisi
olla syvempi. Hyvät kulmaukset. Turkki & pigmentti ovat oikeat. Hyvät liikkeet.
Maroussia Jean Dar´c FIN26501/07 AVO EH4
2 ‐vuotias uros. Kevyt pää. Voisi olla täyteläisempi silmien alta. Heikko eturinta. Ei ole tarpeeksi massaa. Oikeat kulmaukset.
Oikea pigmentti. Oikeat liikkeet.
Uj Jezuska Av Lee Armand FIN35273/08 AVO ERI2
4 ‐vuotias. Hyvä tyyppi. Hyvä pää. Oikea purenta. Voisi olla hieman täytetäisempi silmien alta. Hyvä rungon rakenne. Oikeat
kulmaukset. Turkki & pigmentti ovat oikeat. Oikea liikunta.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU2
6‐vuotias. Hyvä tyyppi. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä runko. Hyvä massa. Oikein kulmautunut. Hyvä turkki, pigmentti ja liikkeet.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI2 PU3
4‐vuotias uros. Hyvä tyyppi. Erinomainen pää. Oikea purenta. Oikea rungon rakenne. Rinta voisi olla syvempi. Tiivis runko.
Oikeat kulmaukset. Hyvälaatuinen turkki & pigmentti. Vaikuttava liikunta.
Maroussia Chrysler‐Cowboy FIN45493/04 VAL ERI3
4,5‐vuotias. Hyvin tasapainoinen. Erinomainen pää. Oikea purenta. Anatominen rakenne. Oikein kulmautunut. Hyvä turkki,
pigmentti ja liikunta.
Funatic Q‐Ta‐Molla FIN19165/08 JUN ERI1
14.5 kk. Erinomainen tyyppi. Hyvin tasapainoinen. Erinomainen pää Oikea purenta. Erinomainen runkon rakenne. Oikein
kulmautunut. Hyvälaatuinen turkki & pigmentti. Hyvä liikunta.
Hexa‐Han Xsara FIN37998/08 JUN EH3
12 kuukautta. Kevyt rakenne. Päässä on hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta. Liian kapea edestä ja takaa. Hieman suorat
etukulmaukset. Oikea turkki ja pigmentti. Oikea liikunta.
Riccarron Quess Why FIN48212/08 JUN ERI 2
11 kuukautta. Vahvantyyppinen narttu. Tiivis runko. Melko massava. Voisi olla paremmat kinnerkulmaukset. Oikea turkki ja
pigmentti. Oikea liikunta.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 JUN EH4
16 kuukautta. Kapea pää ja runko. Lanne voisi olla leveämpi. Rungossa ei ole massaa. Oikein kulmautunut. Tyypillinen pigmentti.
Oikea liikunta.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 NUO HYL
23 kuukautta. Alapurenta.
Berndante Queen of Zsuzsa FIN36290/07 NUO ERI1
2 ‐vuotias. Hyvä tyyppi. Hyvä pää. Oikea purenta. Oikea rungon rakenne. Oikeat kulmaukset. Hyvä turkki, pigmentti ja liikunta.
Kultakuumeen Brita FIN39881/07 NUO ERI2
1,5 ‐vuotias. Tyypillinen. Vahva. Hyvä pää. Oikea purenta. Vahva runko. Massava. Oikein kulmautunut. Oikea turkki ja pigmentti.
Oikea liikunta.
Vinkizz Noblesse FIN12936/08 NUO H
17 kuukautta. Liian korkea otsapenger. Oikea purenta. Tiivis runko. Oikein kulmautunut. Voisi olla enemmän massaa. Oikea
turkki. Valkoista niskassa.
Brookbend Blyana FIN14590/05 AVO EH
4‐vuotias. Kevyt pää. Luusto ei ole tarpeeksi vahva. Oikea purenta. Ei ole tarpeeksi tyypillinen ulkonäöltään. Oikea turkki,
pigmentti ja liikunta.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 AVO ERI
3‐vuotias. Vahva. Hieman urosmainen. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvin tiivis runko. Massava. Ylälinja voisi olla vakaampi. Oikein
kulmautunut. Hyvä turkki, pigmentti ja liikunta.
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Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 AVO ERI
3,5 ‐vuotias. Erinomainen tyyppi. Tasapainoinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä runko, rakenne & kulmaukset. Hyvä turkki,
pigmentti ja liikunta.
Goldbear´s Quismet FIN16049/07 AVO ERI3
2‐vuotias. Hyvä tyyppi. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä rungon rakenne. Oikein kulmautunut. Oikea turkki ja pigmentti. Oikea
liikunta
Hexa‐Han Quality Girl FIN44776/03 AVO EH
5‐vuotias narttu. Kevyt rakenne. Voisi olla vahvempi pää. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Oikeat kulmaukset. Oikea turkki ja
pigmentti. Rungossa ei ole massaa.
Maroussia Harmonie FIN51142/06 AVO ERI2 PN4 VASERT
2‐vuotias. Oikein hyvä tyyppi. Hyvä pää. Oikea purenta. Oikea rungon rakenne. Melko massava. Hyvät kulmaukset.
Hyvälaatuinen turkki ja pigmentti. Oikeat liikkeet.
Vinkizz Kissme FIN50196/05 AVO ERI4
3‐vuotias. Erinomainen tyyppi. Oikein tasapainoinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä rungon rakenne. Oikein kulmautunut. Rinta
voisi olla vahvempi. Hyvälaatuinen turkki ja pigmentti. Oikeat liikkeet.
Zweierteam Ixora FIN39830/04 AVO ERI
4,5‐ vuotias. Tyypillinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Erinomainen rungon rakenne. Massava. Lyhyet jalat. Pitäisi olla hieman
korkeampi. Oikeat kulmaukset. Oikea turkki ja pigmentti. Oikea liikunta.
Zweierteam Montana FIN19594/07 AVO ERI1 PN1 SERT VSP
2‐vuotias. Hyvä tyyppi. Oikea pää. Oikea purenta. Erinomainen rungon rakenne & kulmaukset. Hyvä turkki, pigmentti & liikkeet.
Alte Sage Akorina Fuezwei FIN20199/03 VAL ERI3
6‐vuotias. Hyvä tyyppi. Elegantti. Hyvä pää. Oikea purenta. Eturinta ei ole tarpeeksi vahva. Erinomainen rungon rakenne. Oikein
kulmautunut. Oikea turkki ja pigmentti. Oikea liikunta. Ei täydessä kunnossa tällä hetkellä.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI1 PN2
3‐vuotias. Erinomainen tyyppi. Erinomainen pää. Oikea purenta. Erinomainen rungon rakenne. Massava. Oikein kulmautunut.
Erinomainen turkki ja pigmentti. Hyvät liikkeet.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI4
5‐vuotias. Vahva narttu. Hyvä tyyppi. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä rungon rakenne. Hieman löysä selkä. Oikein kulmautunut
edestä ja takaa. Oikea turkki ja pigmentti. Hyvä liikunta.
Zweierteam Indica FIN39829/04 VAL ERI
4,5‐ vuotias. Tyypillinen. Normaali rakenne. Hyvä pää. Oikea purenta. Ylälinja voisi olla vakaampi ja eturinta voisi olla vahvempi.
Oikein kulmautunut. Hyvä turkki, pigmentti & liikunta.
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 VAL ERI2 PN3
3‐vuotias. Tyypillinen. Tasapainoinen. Hyvä pää. Oikea purenta Hyvä rungon rakenne. Melko tiivis runko.Oikein kulmautunut.
Oikea turkki ja pigmentti. Oikea liikunta.
Berndante Bibi‐Bonnier FIN13913/01 VET ERI3
8‐vuotias. Hyvä tyyppi. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä rungon rakenne. Oikeat kulmaukset. Turkki on hyvässä kunnossa. Oikea
liikunta.
Black Indira´s Kizzmotar FIN41793/00 VET ERI1
8,5‐vuotias. Oikein hyvä tyyppi. Hyvin tasapainoinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä rungon rakenne. Oikeat kulmaukset. Oikea
turkki ja pigmentti. Oikea liikunta.
Zweierteam Dicentra FIN38927/00 VET ERI2
Melkein 9‐vuotias. Hyvä tyyppi. Erinomainen pää. Oikea purenta Hyvä rungon rakenne. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä turkki ja
pigmentti. Hyvä liikunta.
Zweierteam Dracaena FIN38928/00 VET ERI4
Hyvä tyyppi. 9 vuotta vahna. Vahva. Hyvin tasapainoinen. Hyvä pää. Oikea purenta. Vahva runko. Tiivis. Massava. Kintereet
voisivat olla hieman paremmin kulmautuneet.
Liikkeessä ei ole kovin dynaaminen.

20090509 HELSINKI E (PK‐erikoisnäyttely), Marjo Järventölä
Maglod‐Falvi X‐Man BSH9293/08 JUN ERI2
Tyypiltään, voimakkuudeltaan erinomainen, muhkea junioriuros. Pehmeäpiirteinen, mukava uroksen pää. Lupaava runko.
Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä askelpituus. Etuliikkeissä löysyyttä. Erinomainen karva, kaunis selkeä väritys.
Maroussia Multiäly Eero FIN37986/08 JUN ERI1 PU4
Erinomaista tyyppiä oleva, vanha junioriuros. Upea uroksen pää, hyvä ilme. Lupaava runko. Vahvat, riittävästi kulmautuneet
raajat. Lupaavat liikkeet. Erinomainen karva. Niukasti valkoista, muutoin kaunis väritys.
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Bernarossa Enzo Lorenzo FIN38753/07 NUO ERI2
Keskivahva uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Oikeat pään mittasuhteet. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä ylälinja.
Tasapainoiset kulmaukset. Riittävä rungon tilavuus. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, etuliikkeissä löysyyttä. Hyvä karva ja
väri.
Bernarossa Faralino FIN57599/07 NUO ERI1
Tyypiltään erinomainen, muhkea, tehokkaasti liikkuva nuoriuros. Oikealinjainen, riittävän voimakas pää. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvä ylälinja. Riittävä rungon tilavuus. Riittävän kulmautuneet vahvat raajat. Hyvä karva ja väri. Etuliikkeissä
löysyyttä.
Amandelman Buster FIN28659/07 AVO ERI1 PU1 SERT MVA ROP
Hyvin laadukas, pitkällä askeleella vaivattomasti liikkuva uros. Pehmeäpiirteinen, vahva uroksen pää. Kauniit rungon ääriviivat.
Erinomainen karva ja väri. Miellyttävä kokonaisuus.
Bernarossa Cherokee FIN40632/06 AVO ERI4
Tyypiltään ja voimakkuudeltaan erinomainen uros. Vahva, kaunispiirteinen pää. Hyvä rungon voimakkuus. Vahvat raajat.
Erinomaiset sivuliikkeet, etuliikkeissä löysyyttä. Hyvä karva, kaunis väri. Liikkeissä hieman korkea häntä.
Bollinger du Hameau des Baronnies FIN17586/07 AVO ERI2 PU2 VASERT
Tyypiltään erinomainen, tehokkaalla, pitkällä ravilla liikkuva uros. Hyvä uroksen pää, jossa otsapenger voisi olla selvempi ja
huulet tiiviimmät. kaunis ylälinja. Hyvä rintakehä. Vahvat raajat. Etuliikkeissä löysyyttä. Hyvä karva. Kauniit värit.
Funatic Roquefort FIN50216/07 AVO ERI3 PU3
Tyypiltään erinomainen, vahva uros, jolla hyvin urosmainen pää. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvät rungon ääriviivat.
Riittävät etu‐ ja hyvät takakulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Hyvä karva ja väri.
Bernarossa Chantanelle AVO EH
Vahva, mittasuhteiltaan hyvä narttu, joka saisi olla tiiviimmässä kunnossa. narttumainen pää, jossa kuono voisi olla vahvempi.
Lyhyehkö kaula. hyvä rungon tilavuus. Riittävästi kulmautuneet raajat ja saisi liikkua pidemmällä askeleella. Kihartuva,
hyvänlaatuinen karva. Kauniit värit.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 AVO ERI4
Tyypiltään erinomainen, tilavarunkoinen narttu. Sieväilmeinen, pehmeäpiirteinen pää. Riittävä otsapenger. Kauniit rungon
ääriviivat. Liikkuu erinomaisen pitkällä askeleella, edestä hieman leveästi, mukava karva, kaunis väri.
Berndante Dibiene FIN31862/04 AVO EH
Erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet. vahva nartun pää. Silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, samoin
huulet. Lyhyehkö kaula, löysää kaulanalusnahkaa. Hyvä rintakehä. Riittävästi kulmautunut, hyvä raajaluuston voimakkuus.
Muhkea, hieman kihartuva karva. hyvä väri. Liikkuessa riittävä askelpituus.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 AVO ERI2 PN3 VASERT
Tyypiltään erinomainen. ääriviivoiltaan hyvin kaunis narttu. Pehmeäpiirteinen nartun pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä
rungon tilavuus. Hieman pitkä lanneosa. Vahva raajaluusto. Erinomaiset pitkäaskeliset sivuliikkeet. Hieman pehmeä välikämmen,
etuliikkeissä löysyyttä. Ihana, muhkea karvapeite. Kauniit värit.
Goldbear’s Qismet FIN16049/07 AVO ERI3 PN4
Tyypiltään erinomainen, kokonaisuutena hyvin sievä narttu, jolla hyvin kaunisilmeinen ja piirtynyt pää. Kauniit rungon ääriviivat.
Tasapainoiset kulmaukset. Näyttävät sivuliikkeet, etuliikkeissä löysyyttä. Erinomainen karva. kaunis väri. Kaikin puolin
sopusuhtainen.
Maroussia Harmonie FIN51142/06 AVO ERI1 PN2 SERT
Hyvin tasapainoinen, tyypiltään erinomainen sopivan voimakas narttu. Kaunispiirteinen nartun pää, jossa ihana ilme.
Erinomainen ylälinja. Hyvä runko, sopiva raajaluuston voimakkuus. Erinomaiset sivuliikkeet. Etuliikkeissä löysyyttä. Hyvä karva ja
väri.
Momandan Tiramisu FIN25867/07 AVO ERI
Tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Kaunispiirteinen nartun pää, jossa kuono voisi olla vahvempi.
Hyvä runko. Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä löysästi. Hyvä karva. Kaunis väri.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI1 PN1 VSP
Kaunis, voimakkuudeltaan erinomainen valionarttu. Kaunis nartun pää. Erinomaisen tilava runko. Liikku erinomaisella
askelpituudella. Erinomainen karva ja väri. Tasapainoinen.

20090516 HAMINA K, Denis Kuzelj
Bernarossa Galassia FIN35201/08 JUN EH4
Hyvän mallinen pää, tummat silmät, oikea purenta, oikea väri ja merkit. Ylälinja voisi olla suorempi, syvä rinta, etujalat voisivat
olla yhdensuuntaisemmat liikkeessä, hännän kiinnitys korkea samoin häntä liikkeessä, hyvä turkin laatu.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 JUN ERI1
Erinomainen tyyppi, oikean mallinen pää, hyvin tummat silmät, oikea turkin väri & merkit, erinomainen purenta, syvä rinta,
vahva luusto, oikea liikunta.
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Bollbölen Ludwig FIN52799/08 JUN H
Vankka tyyppi, tänään kapea pää & kapea runko.Tällä hetkellä massa puuttuu. Hyvä silmien väri , oikea purenta, alaleuan pitäisi
olla syvempi & vahvempi, löysät huulet, liikkeessä hieman epävakaa kinner, kaunis ? rakenne.
Maroussia Multiäy Eero FIN37986/08 JUN ER2
Oikea tyyppi, vahva pää & otsapenger, tummat silmät, oikea purenta, syvä rinta, vahva luusto, liikkeessä korkea häntä, hyvä
luonne.
Pandemian af Trolltrumm FIN47851/08 JUN ERI3
Erinomainen tyyppi, oikein kaunis pää, oikeanmallinen otsapenger & oikea purenta, oikea turkin väri & merkit, syvä rinta.
Liikkeessä ylälinja voisi olla suorempi tällä hetkellä, kintereet voisivat olla vakaammat.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 NUO ERI3
Erinomainen tyyppi, oikein kaunis vahva pää, oikea väri & merkit, vahva otsapenger mutta kovin vaaleat silmät, hyvin syvä rinta,
vahva luusto, hyvä massa, oikeanlaiset liikkeet , hyvä turkin laatu.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 NUO ERI2 PU4
Erinomainen tyyppi, oikein hyvä pää & runko, kaunis ilme, oikeanlainen otsapenger, erinomainen kaula & ylälinja & jalkojen
sijainti, erinomainen turkin laatu, silmät voisivat olla tummemmat.
Sennenhund Rossii Filimon RKF2189048 NUO ERI1 PU3 VASERT
Erinomainen tyyppi, oikein hyvä pää, kaunis ilme, tummat silmät, oikeanlainen otsapenger, erinomainen kaula & ylälinja, syvä
rinta, vahvat kulmaukset, kintereet voisivat olla vakaammat liikkeessä, hieman löysät valikämmenet.
Bernandos Aygon FIN42441/06 AVO ERI2
Erinomainen tyyppi, vahva hyvänmallinen pää, oikeanlainen otsapenger & purenta. Hyvin tummat silmät, hyvin kiinteä runko,
jossa syvä rinta & vahva luusto, hyvä massa, kaula voisi olla hieman pitempi, erinomainen liikunta mutta hieman liian korkea
häntä.
Bernarossa Cherokee FIN40632/06 AVO ERI1 PU2 SERT MVA
Erinomainen tyyppi, oikein kaunis pää, oikeanlainen otsapenger, tummat silmät, oikea purenta, hyvä massa, hyvä väri & merkit,
erinomainen liikunta, mutta korkeahko häntä.
Berniita Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, keskiruskeat silmät, oikeanlainen otsapenger & purenta, pitkähkö ylälinja mutta suora ja vakaa.
Riittävän vahva luusto. Liikkuu hieman ahtaasti takaa mutta oikein edestä.
Atelier´s Drosselbart FIN45072/02 VAL ERI1 PU1 VSP
Erinomainen tyyppi, oikein kaunis pää, joka on hyvänmallinen & vahva. Tummat silmät, oikea purenta. Syvä, erinomaisen tilava
rinta & vahva luusto, erinomainen liikkuja, erinomainen luonne.
Bernario Chanson FIN43037/08 JUN ERI1
Erinomainen tyyppi, oikein kaunis pää, kaunis ilme, oikeanlainen otsapenger & purenta, keskiruskeat silmät, kaunis runko, vahva
ylälinja, hyvät kulmaukset, syvä rinta, erinomainen liikunta.
Bernario Chinon FIN43038/08 JUN ERI2
Erinomainen tyyppi, kaunis pää & ilme, tarpeeksi tummat silmät, oikeanlainen otsapenger & purenta, syvä rinta, tarpeeksi
massaa, oikeanlainen liikunta & riittävän suora ylälinja.
Funatic Q‐T Pie FIN19167/08 JUN EH4
Oikea tyyppi, tällä hetkellä elegantti, oikeanmallinen pää, tummat silmät, oikeanlainen otsapenger & purenta, luusto voisi olla
vahvempi. Tarvitsee enemmän massaa, nyt kuitenkin riittävästi, oikea liikunta.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 JUN ERI3
Oikea tyyppi, hyvänmallinen pää, oikeanlainen otsapenger, tummat silmät, erinomainen purenta, erinomaiset kulmaukset,
tarvitsee massaa, erinomainen liikunta.
Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 NUO ERI1 PN4 VASERT
Erinomainen tyyppi, oikein kaunis pää, vahva otsapenger, keskiruskeat silmät, oikea purenta, syvä rinta, oikein hyvä massa,
suora ylälinja, kaunis väri & merkit, erinomainen liikkuja.
Alpigiano Celeste Cimbra FIN37861/06 AVO EH
Ei ole tottunut esiintymään, oikeanmallinen pää, keskiruskeat silmät, oikea purenta, liian korkea hännän kiinnitys, tarvitsee
enemmän kehätottumusta, kaunis väri & merkit.
Bernario Adalmina FIN46893/07 AVO EH
Erinomainen tyyppi, oikeanmallinen hyvin vahva pää, oikea purenta, vahva runko & luusto, hyvä massa, liikkeessä etuosa ei ole
riittävän hyvä, takaosa ei ole yhdensuuntainen.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 AVO EH
Oikea tyyppi, vahva hyvänmallinen pää, tummat silmät, oikea purenta, hyvä rinta, liikkeessä etujalat eivät ole samansuuntaiset,
takaosa ei ole riittävän yhdensuuntainen.
Bianco‐Neri AnnieGetYourGun FIN47614/05 AVO ERI1 PN3 SERT
Erinomainen tyyppi, oikea pää & vahva otsapenger, keskiruskeat silmät, oikea purenta, erinomainen runko, syvä rinta, liikkeessä
voisi olla yhdensuuntaisempi edestä ja takaa.
Dandybern Amelie FIN20531/07 AVO EH
Tänään ei kykene liikkumaan, oikea tyyppi, kaunis pää, syvä rinta. Keskeltä hieman pehmeä ylälinja .
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Fleri Vinien RKF2001080 AVO ERI4
Oikea tyyppi, riittävän hyvänmallinen pää, keskiruskeat silmät. Oikea purenta, otsapenger voisi olla vahvempi, oikean tyyppinen
runko ja jalat, hieman korkea hännän kiinnitys, oikea liikunta.
Funatic Tequila Rose FIN46740/06 AVO ERI
Oikea tyyppi, hyvänmallinen pää, vahva otsapenger, tarpeeksi tummat silmät, oikea purenta, syvä rinta, oikein hyvä liikunta,
erinomainen, mutta tarvitsee lisää harjoitusta.
Goldbear´s Qismet FIN16049/07 AVO ERI
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, tummat silmät, oikea purenta, kaunis kaula & ylälinja, erinomaiset kulmaukset. Liikunta ei ole
yhdensuuntaista, pehmeät välikämmenet.
Maroussia Harmonie FIN51142/06 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi, hyvänmallinen ja vahva pää, vahva otsapenger, oikea purenta, oikea liikunta, pitää esittää paremmin, vahva
luusto, syvä rinta, erinomainen turkin laatu.
Momandan Suhina Lempi FIN41546/05 AVO ERI2
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, tummat silmät, oikea purenta, kaunis kaula & ylälinja, syvä rinta, oikeanlainen liikunta.
Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 VAL ERI2 PN2
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, hieno ilme, tummat silmät, vahva otsapenger, hyvä kaula, oikein hyvä rinta, oikea ylälinja,
kaunis väri & merkit, erinomainen liikunta.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI3
Erinomainen tyyppi. Hyvin vahva, hyvänmallinen pää, oikea otsapenger & purenta, tarpeeksi massava, oikea liikunta.
Funatic Vanity Fair FIN32299/04 VAL ERI1 PN1 ROP
Erinomainen tyyppi, oikein hyvin rakentunut, kaunis pää & kaula, hyvin suora ylälinja, voimakkaat kulmaukset, keskivahva runko
& massa, erinomainen liikunta.
Barlis Feanna Yakarin FIN17544/99 VET ERI1 ROP‐VET
Oikea tyyppi, oikein kaunis pää & ilme, tummat silmät, oikea otsapenger, hyvät värit & merkit, yhä hyvässä kunnossa &
erinomainen liikunta.

20090517 VARKAUS K, Satu Ylä‐Mononen
Alpigiano Diletto Danou FIN16898/08 JUN H
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Hyvä purenta. Hyvät tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Vanha luusto. Niukka
eturinta. Hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta kinnerahtaasti takaa ja
liian leveästi ja löysästi edestä. Ei parhaassa turkissaan. Hyvät värimerkit. Käyttäytyy ystävällisesti.
Alpigiano Diletto Derek FIN16900/08 JUN H
Erinomainen koko. Hyvä purenta. Hyvin vahva uroksen pää. Voimakas otsapenger. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Hyvin
kehittynyt runko. Niukka eturinta. Liikkeessä häntä kiertyy voimakkaasti rullalle selän päälle. Liikkuu hyvällä askelpituudella
edestä varpaita sisäänpäin kääntäen. Hyvä turkki ja väritys.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 JUN ERI2
Vankka. Ikäisekseen jo varsin valmis uros. Voimakas pää, joka malliltaan hieman pitkä. Niukka otsapenger. Riittävä kaula. Vahva
luusto. Hyvä eturinta ja runko. Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä hieman löysästi
edestä. Erinomainen turkki. Hyvä väritys. Selkärullaa vielä liikkeessä voimakkaasti.
Pandemian Af Trolltrumm FIN47851/08 JUN EH3
9kk. Riittävä koko. Hyvät mittasuhteet. Lupaava hyväilmeinen uroksen pää. Hyvä purenta. Hieman kookkaat korvat. Riittävä
kaula. Hyvä luusto. Riittävä eturinta, hyvä runko. Takaraajat saisivat olla voimakkaammin kulmautuneet. Hyvä häntä. Liikkuu
riittävällä askelpituudella, ahtaasti edestä ja takaa. Hyvä turkki ja väritys.
Shedcape Bjarke FIN41572/08 JUN ERI PU4 SERT
Vankka, hyvärakenteinen juniori. Hyvä purenta. Turhan voimakas otsapenger. Haalistunut kirsupigmentti. Hyvät silmät. Vahva
luusto. Riittävä eturinta ja hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman
kinnerahtaasti takaa, hyvin edestä. Erinomainen turkki. Hyvät värimerkit.
Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 NUO ERI1
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Vahva uroksen pää. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Hyvä luusto. Voimakkaasti laskeva
lantio. Niukasti kulmautuneet eturaajat, riittävästi takaa. Hyvä häntä. Erinomaiset sivuliikkeet. Kinnerahdas takaa. Löysät ja
sidotut etuliikkeet. Hyvä turkki ja värimerkit.
Alpweiden No Matter What FIN35674/02 AVO ERI1 VASERT
Vankka, keskikokoinen uros, jolla erinomainen pitkäturkki. Vahva uroksen pää. Hyvä purenta. Haalistunut kirsupigmentti. Hyvä
kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Riittävä eturinta. Hyvä runko. Niukasti kulmautuneet raajat ja hieman voimaton takaosa. Hyvä
häntä. Erinomainen turkki. Hyvät värimerkit.
Alpweiden Zuper Star FIN35315/06 AVO EH2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Vahva pää. Hyva kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Kapea
eturinta. Riittävä runko. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella, kauhoen edestä. Turkki ei näyttelykunnossa.
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Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomainen koko. Vankka, hyvin mallikas valio. Vahva uroksen pää, hyväilme. Erinomainen luusto. Riittävä eturinta. Hyvä runko.
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Erinomaisesti edestä ja takaa. kaunis turkki.
Hyvät värimerkit.
Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 VAL ERI4
Pienikokoinen, mutta vankkarakenteinen, erinomaisesti liikkuva uros. Kaunisilmeinen uroksen pää, hyvä purenta. Hyvä luusto.
Riittävä runko. Hyvä häntä. Ei parhaassa turkissaan. Hyvät värimerkit.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3 PU3
Keskikokoinen hyvin voimakasrakenteinen uros. Vahva uroksen pää, keskiruskeat silmät. Vahva luusto. Hyvä eturinta. Leveä
runko. Hyvät kulmaukset. Hyvä matala kinner. Hyvä häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Runsas turkki. Hyvät värimerkit.
Goldbear’s Patriot FIN40651/04 VAL ERI2 PU2
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Voimakas uroksen pää, hieman löysät huulet ja pyöreähköt silmät. Hyvä kaula
ja ylälinja, vahva luusto. Niukka eturinta. Hyvä runko. Niukat eturaajojen kulmaukset, hyvät takana. Hännänpää kiertyy hieman
rullalle liikkeessä, hyväasentoinen häntä. Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. Hyvä turkki ja värimerkit.
Alpigiano Diletto Divine FIN16904/08 JUN ERI1 PN2 VASERT
Vankkarakenteinen, vahvaluustoinen juniori. Hyvä purenta. Vahva pää. Voimakas otsapenger. Hieman pyöreät silmät.
Erinomainen luusto. Hieman painuneet ranteet ja litteät käpälät. Hyvä eturinta. Erinomainen runko. Riittävät kulmaukset. hyvä
häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman leveästi edestä. Hyvä turkki ja väri.
Ambrosia FIN39111/08 JUN H
Tasapainoinen vankkarakenteinen juniori, joka kaipaa vielä kovasti kehäharjoitusta. Vahva nartun pää. Pyöreät silmät. Vaalea
huulipigmentti. Vahva luusto. Niukka eturinta. Hyvä runko. Niukasti kulmautuneet eturaajat, riittävästi takaa. Hyvä häntä.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin edestä ja takaa. Hyvä turkki Ja värimerkit. Vaatii kovasti tottumista käsittelyyn.
Angelina FIN39110/08 JUN EH
Vahvarakenteinen juniori. Hyvä purenta. Vahva nartunpää. Hieman avoimet silmäluomet. Riittävä kaula ja luusto. Litteät käpälät.
Hoikassa kunnossa oleva runko. Hyvä häntä. Liikkuu kinnerahtaasti takaa, mutta hyvin. Hyvä turkki ja väritys.
Bernarossa Gazzella FIN35203/08 JUN ERI3
vankka, kookas juniori. Hyvä purenta. Hieman pitkänmallinen pää. Leveä eturinta. Ikäisekseen melko raskas runko.
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvin kannettu häntä. Hännässä tänään niukka karvoitus. Kaunis kaula ja ylälinja. Liikkuu riittävällä
askelpituudella, tällä hetkellä hyvin leveästi ja varpaita sisäänpäin kääntäen edestä. Kaunis turkki ja väritys.
Bernarossa Gemma FIN35204/08 JUN ERI2
hyvä koko ja mittasuhteet. vahva nartunpää. Hieman pyöreät silmät. Hyvä purenta. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä eturinta.
Vahva luusto. Voisi olla voimakkaammin kulmautunut sekä edestä ja takaa. Hyvä häntä. Hyvä askelpituus, hieman kinnerahdas
takaa. Taakse kiinnittyneet, hieman epävarma‐asentoiset korvat. Erinomainen turkki ja hyvä väritys.
Bernissimo Caramina FIN44107/08 JUN EH4
Keskikokoinen ja keskivahva narttu. Tällä hetkellä hieman kapea, pitkänomainen pää. Leikkaava purenta, joka saa vielä tiivistyä.
Hyvä kaula ja ylälinja. Vahvaa luusto. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä häntä. Kaunis turkki. Hyvät värimerkit. Sujuvat liikkeet.
Esiintyy erinomaisesti.
Bernissimo Carlotta FIN44108/08 JUN EH
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Tällä hetkellä kapea, pitkänomainen pää. Hyvät silmät. kaunis kaula ja ylälinja. Riittävä
luusto. Litteät käpälät. Erinomainen runko. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, kapeasti edestä ja takaa. Riittävä turkki.
Hyvät värimerkit.
Funatic Prosecco FIN46287/08 JUN EH
Hyvä koko ja mittasuhteet. Ikäisekseen varsin vahva narttu. Hyvä purenta. Hieman vaaleat silmät. Päässä runsaasti valkoista,
valkoinen väri ottaa kiinni vasempaan nelisilmään. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Hyvä häntä. Lupaava runko ja eturintaa.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä hieman löysästi edestä Kaunis turkki.
Nalacho’n Aloretta Larah FIN40549/08 JUN EH
Vankkarakenteinen, hyvin runsasturkkinen narttu. Hyvä purenta. Hyvä kuono. Hieman voimakas otsapenger. vahva luusto.
Voimakas runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä matala kinner. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin edestä ja takaa.
Liikkeessä häntä kohoaan selkälinjan yläpuolelle ajoittain. Valtavasti turkkia. Hyvä värimerkit.
Ninicon Akasia FIN10197/08 JUN EH
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta. Ikäisekseen hyvänmallinen pää. Taakse kiinnittyneet korvat. Riittävä luusto. Vielä
kapea runko ja eturinta. Riittävästi kulmautunut. Hyvä häntä. Hyvät värimerkit. Ei parhaassa turkissa. Vauhdikkaat liikkeet.
Berndante Geisha Ciril FIN36292/07 NUO ERI1 PN3
Erinomainen, vankkarakenteinen narttu. Vahva hyväilmeinen nartunpää. Hyvä purenta. Erinomainen luusto. Hyvä eturinta.
Voimakas runko. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. hyvä häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Kaunis turkki, hyvät värimerkit.
Bernissimo Barancarina FIN39021/07 NUO ERI2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva nartun pää‐ Hyvä kuono‐osa. Hyvä purenta. Vahva luusto. Niukka eturinta ja suorat
etukulmaukset. Vahva runko. Saisi olla voimakkaammin kulmautunut myös takaa. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella,
leveästi edestä. Erinomainen turkki, hyvä väritys.
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Goldbear’s Qismet FIN16049/07 AVO ERI1 PN1 SERT MVA VSP
Vanha luustoinen vankkarakenteinen narttu, jolla erinomainen nartun pää. Erinomainen luusto. Hyvä eturinta ja runko. Hyvin
kulmautuneet raajat. Hyvä matala kinner. hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askeleella, hieman leveästi edestä. Hyvä turkki ja
värimerkit.
Momandan Suhina Lempi FIN41546/05 AVO ERI2
Keskikokoinen, keskivahva narttu, jolla voisi olla kokoon nähden vahvempi luusto. Hyvä purenta. Riittävän vahva nartun pää.
hyvät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta. Hyvä runko ja kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella,
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä turkki ja väritys.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI1 PN4
Suuri, erittäin vankkarakenteinen ja tilavarunkoinen narttu. Hyvä purenta. Vahva nartunpää. Erinomainen eturinta. Hyvä luusto.
Riittävät kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysästi edestä ja varpaat sisäänpäin kääntyneenä. Kaunis
turkki ja väritys.
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI2
Keskikokoinenm keskivahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta. Hieman pyöreät silmät, muuten hyvänmallinen pää.
Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Kaunis matala kinner. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Ei parhaassa turkissa tänään.
Caida FIN38040/00 VET ERI1 ROP‐VET
Hyvä koko ja mittasuhteet. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa esiintyvä veteraani. Hyvä purenta. Riittävän vahva nartunpää.
Riittävä luusto. Niukka eturinta. Hyvä runko. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä häntä. Liikkuu ikäisekseen hyvällä
askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyväkuntoinen turkki, hyvät värimerkit.

20090523 JUUKA R, Harto Stockmari
Alpigiano Diletto Danou FIN16898/08 JUN ERI1
Maskuliininen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Oikeanmuotoinen pää. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Ikäisekseen normaalisti
kehittynyt runko. Rodunomaiset kulmaukset. Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin sivulta, vallattomasti edestä.
Alpigiano Diletto Derek FIN16900/08 JUN EH3
Maskuliininen nuori uros. Oikeat mittasuhteet. Melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula. Normaalisti kehittynyt runko. Saisi
olla paremmin kulmautunut edestä. Etuosan tulee vielä kehittyä. Normaalisti kulmautunut takaosa. Kantaa häntäänsä turhan
korkealla. Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin sivulta.
Etro Royal Altura PKR.II‐95677 JUN H
Nuori vielä voimakkaasti kehitysvaiheessa oleva uros. Selvä sukupuolileima. Melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula. Runko
ja rintakehä saavat vielä kehittyä. Normaalisti kulmautunut. Kantaa häntäänsä hyvin korkealla. Köyristää ylälinjaa liikkuessa.
Liikkuu hyvin sivulta. Miellyttävä käytös. Tarvitsee aikaa.
Shedcape Bjarke FIN41572/08 JUN EH2
10‐kuinen uros, jolla selvä sukupuolileima. Melko hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula. Normaalisti kehittynyt runko. Rodunomaisesti
kulmautunut. Kantaa häntää turhan korkealla. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Miellyttävä käytös.
Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 NUO ERI1 PU1 SERT VSP
Maskuliininen, nuori uros jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula ja runko. Rodunomaisesti kulmautunut.
Liikkuu joustavalla askeleella, kantaa häntäänsä kauniisti. Miellyttävä käytös.
Beneco’s Chico FIN35680/05 AVO T
Maskuliininen, turhan ilmava neliömäinen kokonaisuus. Melko hyvä pää. Hyvä kaula. Toivoisin runkoon lisää tilavuutta. Hieman
avoimet kulmat. Lyhyt, hyvin köyryssä kannettu häntä. Turkki ei tänään parhaimmillaan. Valkoinen sukka toisessa eturaajassa.
Käytös ok. Liikkuu melko hyvin.
Merry Mistel’s Sandor FIN39377/06 AVO ERI1 PU3 VASERT
Maskuliininen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä runko. Normaalisti
kulmautunut. Kantaa häntää melko hyvin. Liikkuu melko hyvin sivulta, ahtaasti takaa. Miellyttävä käytös.
Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 AVO EH2
Maskuliininen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula ja runko. Vähän suorat etukulmaukset.
Normaalisti kulmautunut takaosa. Kantaa häntäänsä turhan korkealla. Liikkuu hyvin sivulta. Miellyttävä käytös.
Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 VAL ERI2 PU4
Maskuliininen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta, kaula. Melko hyvä runko, jossa turhan pitkä lanneosa.
Rodunomaisesti kulmautunut. Miellyttävä käytös. Liikkuu vapaalla askeleella. Kantaa häntäänsä kauniisti. Turkki ei tänään
parhaimmillaan.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU2
Voimakas, maskuliininen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, purenta ja kaula. Tilava runko. Rodunomaisesti kulmautunut.
Miellyttävä käytös. Liikkuu joustavalla askeleella. Kantaa häntäänsä hyvin. Hyvä karva.
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Alpigiano Diletto Divine FIN16904/08 JUN ERI2
Erittäin narttumainenkokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, purenta ja kaula. Hyvin kehittynyt runko. Rodunomaisesti
kulmautunut. Liikuu hyvin sivulta, vallattomasti edestä. Hieman korkea hännän kanto. Miellyttävä käytös.
Alpigiano Eterno Ellie FIN44255/08 JUN H
11‐kuukautta, juniori, jolla selvä sukupuolileima. Melko hyvä pää. Silmät tummemmat. Oikea purenta. Hyvä kaula. Normaalisti
kehittynyt runko. Etuosan tulee vielä kehittyä. Rodunomaisesti kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin sivulta, vallattomasti edestä.
Tarvitsee harjoitusta ja itseluottamusta. Pehmeä ylälinja.
Alpweiden Funny Gril FIN47464/08 JUN EH4
9‐kuukauden ikäinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. melko hyvä pää. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Hyvin kehittynyt runko.
Normaalit kulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta. Turhan korkealla kannettu häntä. Hyvä käytös.
Bernissimo Carlotta FIN44108/08 JUN ERI3
Erittäin narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta, kaula ja runko. Riittävä luusto.
Rodunomaisesti kulmautunut. Miellyttävä käytös. Liikkuu vapaalla askeleella. Kantaa häntäänsä kauniisti.
Pandemian Af Marmelad FIN47843/08 JUN EH
9 kuukautta juniorinarttu, joka vielä kovin ilmavassa vaiheessa. Hyvä pää ja purenta, kaula. Normaalisti kehittynyt runko. Hieman
avoimet kulmaukset. Miellyttävä käytös. Liikkuu melko hyvin. Voisi kantaa häntäänsä matalammalla.
Pandemian Af Mildhet FIN47844/08 JUN ERI1 PN3
Erittäin narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, purenta, kaula. Tilava runko. Rodunomaiset kulmaukset.
Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvällä askeleella. Kantaa häntää hyvin.
Shedcape Bodil FIN41571/08 JUN EH
Narttumainen kokonaisuus, joka hiven ilmavassa vaiheessa. Hyvä pää ja purenta, kaula. Normaalisti kehittynyt runko. Hieman
avoimet kulmat. Liikkuu melko hyvin. Tarvitsee aikaa ja harjoitusta.
Bernissimo Barancarina FIN39021/07 NUO ERI1 PN2 VASERT
Erittäin hyvätyyppi, narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää. Purenta ok. Hyvä kaula. Tilava runko.
Rodunomaiset kulmaukset. Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin. Kantaa häntänsä ok.
Alpweiden Ömeising FIN28229/07 AVO ERI2 PN4
Narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, purenta, kaula. Erinomainen runko. Rodunomaiset kulmaukset.
Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin. Saisi kantaa häntänsä kauniimmin.
Faunah Van’t Pachthof FIN12080/08 AVO EH4
Narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta, kaula ja runko. Hieman avoimet kulmaukset. Saisi liikkua
tehokkaammalla askeleella ja kantaa häntänsä kauniimmin. Miellyttävä käytös.
Lecibsin Lundia FIN17510/06 AVO EH
Narttumainen kokonaisuus. Oikeet mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta, kaula ja runko. Normaaliset kulmaukset. Saisi liikkuu
hieman joustavammalla askeleella ja kantaa häntäänsä kauniimmin. Miellyttävä käytös.
Merry Mistel’s Setri FIN39370/06 AVO H
Narttumainen kokonaisuus, joka antaa turhan ilmavan kokonaisvaikutelman. Melko hyvä pää. Purenta ok. Hyvä kaula ja runko.
Köyristää ylälinjaa, luisu lantio. Köyhä eturinta. Riittävät kulmaukset takaosassa. Liikkuu vähän tehottomalla askeleella ja nostaa
häntää. Tarvitsee harjoitusta.
Shedcape Xinna FIN27679/04 AVO ERI1 PN1 SERT MVA ROP
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta ja kaula. Erinomainen runko. Rodunomaiset
kulmaukset. Liikkuu vaivattomalla askeleella. Nostaa ajoittain häntää. Karva ei tänään parhaimmillaan. Miellyttävä käytös.
Shedcape Zaria FIN31821/05 AVO ERI3
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Silmät jo tummemmat. Hyvä kaula ja runko. Rodunimaiset
kulmaukset. Miellyttävä käytös. Turkki ei tänään parhaimmillaan. Liikkuu joustavalla askeleella, kantaa häntäänsä melko hyvin.

20090523 RAUMA K, Paula Heikkinen‐Lehkonen
Elokarin Bruno 35865/08 JUN H
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hyvät mittasuhteet. Vankka luusto. Täyteläinen, hieman pitkä kuono. Keskiruskeat silmät. Hieman
käyrät eturaajat. Lyhyt kaula. Suora selkä. Hyvät takakulmaukset. Voimakkaasti kihartuva karva. Selvät värimerkit. Naaman
valkoisessa hieman pilkkuja. Eturaajat kääntyvät ranteesta ulos. Etuliikkeissä epävakautta.
Mooglen Alexus 10034/09 JUN T
Tarpeeksi kokoa. Sopiva luuston vahvuus. Pitkähkö vielä kapea pää. Keskiruskeat silmät. Pysty lapa ja olkavarsi. Liioitellun lyhyet
käpälät. Rintakehä vielä kapea. Kaareva selkälinja. Takaosa kovin heikko. Takakulmaukset lähes olemattomat. Takaliikkeet kovin
voimattomat. Karva vielä pentumaista. Selvät puhtaat värimerkit.
Rosace’s Aquila‐Aurelius 43014/08 JUN EH1
Hyvä koko ja mittasuhteet, mutta runko vielä hieman kevyt. Sopiva luuston vahvuus. Voimakas uroksenpää. Tummat silmät.
Hieman pyöreä kallo. Hyvä selkälinja. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkeet vielä hieman löysät ja epävakaat. Puhtaat selvät
värimerkit. Ruskeat merkit melko isot. Vilkas ja iloinen. Karva vielä hieman pentumaista ja kihartuvaa.
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Bernarossa Enzo Lorenzo 38753/07 NUO EH1
Tarpeeksi kokoa. Hieman tukevassa kunnossa, joten yleisvaikutelma hieman raskas. Hyvä selkälinja. Melko niukat raajojen
kulmaukset. Urosmainen pää. Pyöreä ja korkea kallo. Tummat silmät. Hyvälaatuinen karva. Puhtaat värit, mutta valkoiset merkit
melko pienet. Iloinen käytös.
Hexa‐Han Pasifax 20787/03 AVO ERI1 PU2 VASERT
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vankka luusto. Erittäin hyvä uroksen pää. Tummat silmät. Kirsun ja huulien pigmentti voisi olla
voimakkaampi. Kiinteä, suora selkä. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Terverakenteiset raajat. Karva hieman kihartuvaa ja
pörheää. Ruskat merkit naamassa ja rinnassa voisivat olla selvemmät.
Hexa‐Han Shredder 17720/05 AVO EH2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Tarpeeksi vankka luusto, mutta eturaajat ei aivan suorat. Täyteläinen kuono. Keskiruskeat silmät.
Melko korkea otsapenger. Etuasentoiset lavat. Kiinteä, suora selkä. Tarpeeksi kulmautuneet takaraajat. Karva tällä hetkellä
karheaa ja harottavaa. Puhtaat värit, mutta ruskeat merkit melko isot.
Life Spring’s Lucky One 50509/06 AVO EH3
Hieman matala, keskivahva uros. Täyteläinen kuono, pyöreä kallo. Tummat silmät. Lyhyt kaula. Hyvä rintakehän syvyys ja
tilavuus. Kiinteä suora selkä. Hyvät takakulmaukset. Hieman kihartuva karva. Selvät ja puhtaat värimerkit. Hieman harovat
etuliikkeet. Kiltti ja ystävällinen.
Hexa‐Han Trombi 49212/06 AVO H
Pienikokoinen, hieman narttumainen kokonaisuus. Raajojen luusto saisi olla hieman järeämpi ja raajat pitemmät. Pitkä kuono.
Keskiruskeat silmät. Kiinteä suora selkä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Selvät puhtaat värimerkit.
Turkki ei ole parhaimmillaan, karva on hieman kuivaa ja karkeaa, selässä kihartuvaa.
Super Foot Elysian Garden Sotel PKR.II‐94576 VAL ERI1 PU1 SERT FI MVA ROP
Komea voimakas uros. Tarpeeksi kokoa. Hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää. Tummat silmät. Kiinteä suora selkä.
Terverakenteiset raajat. Muuten hyvät värimerkit, mutta ruskeat merkit saisivat olla selvemmät rinnassa. Karva hieman
laineikasta. Liikkuu vaivattomasti.
Funatic Q‐Ta‐Molla 19165/08 JUN EH2
Hieman matalajalkainen, mutta vahva ja terverakenteinen nuori narttu, joka liikkuu erittäin kauniisti. Täyteläinen, hieman pitkä
kuono. Kiinteä suora selkä. Syvä ja tilava rintakehä. Erinomaiset takakulmaukset. Vahva leveä takaosa. Erittäin hyvin kunnostettu
turkki, muuten hyvät värimerkit, mutta valkoinen menee molemmilta puolilta suupielien yli. Saisi kasvaa vielä hieman lisää
korkeutta. Esiintyy iloisesti.
Mooglen Assiliina 10031/09 JUN EH3
Hyvä koko, mutta vielä hieman hontelo. Hieman pitkä ja kapea pää. Tummat silmät. Korkea otsapenger. Hieman pysty lapa ja
olkavarsi. Holtittomat etuliikkeet. Hyvä selkälinja. Hyvät takakulmaukset. Karva vielä hieman pentumaista ja pörheää. Selvät
värimerkit. Iloinen käytös.
Riccarron Queenberry 48214/08 JUN ERI1 PN3
Tarpeeksi kokoa. Vahva ja hyvin kehittynyt. Erittäin hyvä rakenne. Hyvä pään profiili, mutta kuono saisi olla lyhyempi. Tummat
silmät. Kaunis ilme. Erinomainen selkälinja. Täyteläinen rintakehä. Hyvä lapakulmaus samoin takakulmaukset. Karva vielä melko
lyhyttä ja selästä kihartuvaa. Muuten selvät ja kauniit värimerkit, mutta valkoisessa kauluksessa musta täplä.
Bollbölen Karamelli 49984/07 NUO ERI2
Iso, komea ja hyvärakenteinen narttu. Hieman tukevassa kunnossa. Hyvä pään profiili. Hieman pitkä kuono. Kauniit tummat
silmät. Hyvät raajojen kulmaukset. Hyvä selkälinja. Karva hieman kuivaa, mutta hyvin kunnostettu. Erinomaiset puhtaat
värimerkit. Käytös hieman tottumatointa. Saisi hoikistua.
Kultakuumeen Brita 39881/07 NUO ERI1 PN2 VASERT
Iso komea erittäin hyvärakenteinen narttu, jolla myös erittäin kaunis turkki ja hyvät värit. Hieman kevyt kuono. Keskiruskeat
silmät. Hyvä lapakulmaus. Suora selkä. Täyteläinen rintakehä. Erinomainen vahva takaosa. Hyvät takakulmaukset. Esiintyy
iloisesti. Liikkuu vaivattomasti.
Niittytassun Aamuaurinko 20183/08 NUO H
Pienehkö, keskivahva narttu. Hieman pitkä ja kevyt kuono. Tummat silmät. Lyhyt olkavarsi samoin kyynärvarsi. Liioitellut lyhyet
etukäpälät. Harovat ja jäykät etuliikkeet. Hyvä selkälinja. Hieman laskeva lantio. Hyvät takakulmaukset. Erittäin kauniit puhtaat
värit. Selästä kihartuva karva.
Cei‐Cei Cindy Crawford 43167/05 AVO ERI2 PN4
Tarpeeksi suuri ja voimakas, erittäin terverakenteinen. Erittäin kaunis turkki ja värit. Keskiruskeat silmät. Hieman pitkä kuono.
Isot korvat. Erinomainen selkälinja. Syvä ja tilava rintakehä. Liikkuu vaivattomasti. Varma, rauhallinen käytös.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 AVO ERI1 PN1 SERT VSP
Erittäin tasapainoinen ja narttumainen kokonaisuus. Terve rakenne ja vaivattomat liikkeet. Hieman matala otsapenger ja kuono
voisi olla täyteläisempi. Tummat silmät. Isot korvat. Selässä kihartuva karva. Puhtaat, selvät värimerkit.
Maroussia Xalvadora 35292/03 AVO EH3
Riittävän kokoinen ja tarpeeksi vahva. Niukat raajojen kulmaukset. Hieman painuneet ranteet. Hieman kevyt ja pitkähkö kuono.
Tummat silmät. Pigmentti voisi olla voimakkaampi. Lyhyt kaula. Täyteläinen rintakehä. Taka‐askel saisi olla tehokkaampi. Selvät
värimerkit. Selästä hieman kihartuva karva.
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Tazine Z Deikowej Doliny PKR.II‐89209 VAL ERI1
Ei kovin suuri, mutta erittäin vahva ja hyvärakenteinen narttu. Voimakas pää. Täyteläinen kuono. Tummat silmät. Hieman alas
kiinnittyneet korvat. Hieman lyhyt olkavarsi. Täyteläinen rintakehä. Kiinteä, suora selkä. Erinomaiset takakulmaukset. Erittäin
kaunis turkki. Puhtaat värit. Voisi esiintyä eloisammin.

20090524 HELSINKI KV, Sieghart Muthsam
Maglod‐Falvi X‐Man BSH9293/08 JUN ERI1
Jo tässä kehitysvaiheessa erittäin massakas ja luustoltaan vahva uros, jolla uroksen ilme.Selkä ja etuosa vielä nuoren koiran
oloisesti vähemmän kiinteä.Rotumääritelmän mukainen pää.Oikeat yksityiskohdat,vain hieman liian korkea hännänkanto
häiritsee jonkin verran.
Rival Attraction’s Proper Prospero FIN33278/08 JUN EH2
Keskikokoinen uros,jolla erittäin hyvä väritys ja turkki.Rotutyypillinen pää.Keskiruskeat silmät.Selkä ei vielä aivan
kiinteä.Takaosan tulisi olla selvemmin kulmautunut.Muilta yksityiskohdiltaan oikeanlainen.Liikkeessä hieman vähän potkua.
Asso V.d.Hausmatt FIN32271/08 AVO ERI2 VASERT
Massakas,luustoltaan vahva uros, jolla oikea väritys ja erinomainen turkki.Mallipää.Erittäin hyvä ylälinja.Erinomaiset
kulmaukset,joskin takaosa on etuosaa paremmin kulmautunut.Keskinkertainen rinnanmuoto.Seisoo ja liikkuu erinomaisesti.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO H
Erittäin massakas uros, jolla oikeanlaiset värimerkit ja erittäin hyvä turkki. Mahtava uroksen pää. P2 ylhäällä vasemmalla
puuttuu.Rinnan tulisi olla leveämpi.Liikkuu takaa yhdensuuntaisesti,mutta hieman ahtaasti.
Doremis Wonder Waldemar Brad FIN44934/06 AVO EH4
Keskikokoinen uros, jolla erinomaiset värimerkit ja turkki.Pää ei ole tarpeeksi urosmainen ja siinä on erittäin voimakas
otsapenger.Korvien kanto ei ole ihanteellinen.Erinomainen ylälinja ja rinnanmuoto ja kulmaukset.Seisoo oikeina.Liikkuu hieman
löysästi edestä.Oikeanlainen takaosa.
Life Spring’s Marvelous FIN24951/07 AVO EH3
Keskikokoinen uros, jolla oikeanlainen väritys ja erittäin hyvä turkki. Erittäin hyvät pään mittasuhteet. Pään tulisi olla
urosmaisempi.Selkä ei aivan kiinteä.Seisoo oikein.Liikkuu muuten erittäin hyvin paitsi etuliikkeet ei täysin vapaat. Takaosan
keskivahva potku.
Riccarron Oscar Delarenta FIN52415/05 AVO ERI1 PU4 SERT
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut, massakas, keskikokoinen uros, jolla on urosmainen säteily.Symmetriset
värimerkit,erittäin hyvä turkki.Mallipää,jossa vahva pigmentti.Kaikin puolin erinomainen, etuosa erittäin hyvä.Seisoo oikein,
liikkuu erinomaisesti.
Rival Attraction’s Salty Sam FIN27759/07 AVO H
Erittäin hyvä väritys ja turkki. Rotutyypillinen pää, hieman kapea kallo.Puuttuva rinnanleveys.Suorat kulmaukset.Liikkeessä löysä
etuosa ja erittäin voimakkaasti kinnerahdas taka.Erinomainen luonne.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut,massakas,luustoltaan vahva uros, jossa paljon tyyppiä ja säteilyä.Erinomaiset
mittasuhteet.Huulissä lievä pigmenttivajaus.Rinnan tulisi olla vielä hieman leveämpi.Kaikilta muilta osin virheetön, liikkuu
erinomaisella askeleella.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Keskikokoinen mallityyppi. Erinomainen massa ja luustonvahvuus. Kaikenkaikkiaan lähes täydellinen rakenne.Määritelmän
mukainen pää ja voimakas pigmentti. Seisoo ja liikkuu oikein. Esitetty esikuvallisesti.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43424/03 VAL ERI4
Suhteellisen pieni, mutta normaalin vahva ja oikea väritys ja erittäin hyvä turkki. Mallipään muto,mutta korvat eivät ole aivan
ihanteellisesti kiinnittyneet.Lievästi pehmeä selkä ja lanneosa.Seisoo oikein.Liikuu laajasti ja tarkasti,mutta etuosan tulisi olla
suljetumpi. Erinomaisesti esitetty.
Riccarron Pinocchio FIN25404/06 VAL ERI2 PU2 VACA
Erinomaisen massakas, urosmainen sukupuolileima ja mahtava uros jolla voimakas luusto.Symmetrinen väritys,erittäin hyvä
turkki.Erittäin voimakas uroksenpää.Hieman pitkä,mutta erittäin kiinteä selkä.Erinomainen etuosa ja takaosa.Tarkat,
maatavoittavat liikkeet.
Super Foot Elysian Garden Sotel PKR.II‐94576 VAL ERI3 PU3
Erinomainen turkki ja väritys.Erittäin masskas uros.Hyvin urosmainen ilme.Voimakas pigmentti.Hieman pitkä,mutta kiinteä
selkä.Erinomaisesti kulmautunut ja maatavoittavat laajat liikkeet,joskin etuosan tulisi olla suljetumpi.
Freudenbringer Haidi FIN34610/08 JUN EH3
Erittäin hyvin värittynyt narttu. Erittäin hyvä turkki. Rotumääritelmän mukainen pää. Tumma pigmentti. Hieman lyhyt olkavarsi.
Hieman suorat kulmaukset, siksi liikkeet keskipitkät. Muut yksityiskohdat ikäävastaavat.
Funatic Q‐Ta‐Molla FIN19165/08 JUN ERI1 ROP‐JUN
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut narttu. Erittäinhyvät värimerkit ja erinomainen turkki.Rotutyypillinen pää (hieman paljon
kuonossa valkoista). Oikean silmän luomi tosin todella ahdas. Muilta osin ikään peilaten erinomainen ja liikkuu erinomaisesti.
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Funatic Qt‐Ness FIN19168/08 JUN EH2
Erinomainen väritys, erittäin hyvä turkki. Narttumainen ilme. Erittäin hyvä massa. Päässä erinomaiset mittasuhteet, korvien
kanto ei aivan ihanteellinen.Hieman suorat etukulmaukset ja selvästi laskeva selkälinja.Liikkuu erinomaisesti taka,edestä
löysästi.
Rival Attraction’s Passionate Pria FIN33282/08 JUN H
Vielä pennulta vaikuttava narttu. Hyvä väritys ja turkki.Vähän massaa.Ilmeikäs pikku pää jossa erittäin korkealle asettuneet
korvat.Etuosa vielä hyvin löys ja takaosa voimakkaasti kinnerahdas.Erittäin hyvä luonne,vielä erittäin leikkisä.Liikkeitä tuskin voi
arvostella.
Rival Attraction’s Peaceful Perla FIN33284/08 JUN EH4
Massakas nuori narttu. Oikea väritys ja erittäin hyvä turkki. Liian hyvin syötetty.Rotutyypillinen pää,hieman vaaleat silmät ja
hieman avoimet luomet.Nartun tulee kaiken kaikkiaan kiinteytyä vielä, ennen kaikkea selästä ja etuosasta.Tasapurenta.
Rival Attraction’s Peachy Paloma FIN33285/08 JUN H
Erittäin hyvä väritys ja turkki. Keskivahva narttu.Pään tulee vielä muotoutua.Jo melko kiinteä selkä.Ikää vastaava
rinnanmuto.Suhteellisen suorat kulmaukset, ennen kaikkea takaosassa.Liikkuu vähemmän koordinoidusti.Narttu tarvitsee vielä
aikaa.
Bianco‐Neri AnnieGetYouGun FIN47614/05 AVO ERI
Massakas narttu,jolla oikea väritys ja erittäin hyvä turkki.Narttumainen pää, kallo‐osa voisi olla leveämpi.Kantaa korviaan usein
taaksevedettynä.Selkä ei ole aivan kiinteä ja hieman luisu lantio.Seisoo oikein.Liikkuu erittäin hyvin.Korkealla kannettu häntä.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 AVO ERI1 PN4 VASERT
Erittäin massakas,luustoltaan vahva narttu.Oikea väritys ja erittäin hyvä turkki.Voimakas pää ja oikeat yksityiskohdat. Selkä ja
lapa ei aivan kiinteät.Seisoo oikein.Liikkuu laajasti.Esikuvallisesti esitetty.
Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 AVO ERI2
Erinomaisesti rakentunut narttu, jolla on oikea väritys, mutta vaalea tan‐väri. Rodunomainen pää.Etuosa ei täysin kiinteä.Kaikin
puolin erinomainen.Liikkuu erinomaisesti.
Maroussia Harmonie FIN51142/06 AVO ERI3
Hyvin massakas.Oikeat väritys.Hyvässä turkissa.Voimakas nartun pää, jossa oikeat yksityiskohdat.Etuosa hieman löysä,muuten
erinomainen.
Rival Attraction’s Oxana Opera FIN20508/06 AVO ERI
Kaiken kaikkiaan erinomainen rakenne.Hyvä väritys ja erittäin hyvä turkki.Rodunomainen pää,vasen korva ei ole kiinnittynyt
hyvin.Takaosan tulisi olla paremminkulmautunut,mutta liikkuu silti tehokkaasti.
Vinkizz Miss Monica FIN52080/06 AVO ERI4
Massakas nattu,jonka tulisi olla narttumaisempi.Erittäin hyvä turkki.Vähän valkoista rinnasa.Voimakas,hieman kiilamainen
pää.Keskinkertainen rinnanleveys.Erittäin hyvät kulmaukset.Liikkuu edestä laajasti,takaa suljetusti.
Alpigiano Beato Bathelma VAL ERI
Erinomaisesti rakentunut keskikokoinen narttu.Hyvä massa.Erittäin voimakas nartun pää.Huulissa lievä pigmenttipuutos.Hieman
löysät lavat ja kintereet, Muilta osin erinomainen.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI2 PN2 VACA
Erinomainen rakenne. Erittäin massakas nattu.Oikea väritys ja erittäin hyvä turkki. Mallipää. Selän tulisi olla vielä hieman
kiinteämpi ja etuliikkeiden vapaammat ja laajemmat. Muilta osin täydellinen.
Goldbear’s Qismet FIN16049/07 VAL ERI4
Keskikokoinen. Erinomainen väritys ja turkki. Laajat, mutta hieman löysät etuliikkeet. Muilta osin erinomainen, erityisesti
erinomaiset kulmaukset.
Riccarron LaFayette FIN19280/04 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Erinomaisesti rakentunut malliyksilö.Vain vähemmän ihanteellinen hännänkanto häiritsee positiivista kokonaiskuvaa. Seisoo
virheettömästi ja liikkuu erittäin pitkällä askeleella.
Tazine Z Deikowej Doliny PKRII‐89209 VAL ERI3 PN3 SERT FI MVA
Erinomaisesti rakentunut. Oikeat värimerkit. Hyvin massakas narttu. Voimakas pää, jossa hieman syvällä olevat silmät. Selän
tulisi olla vielä kiinteämpi. Muilta osin erinomainen. Liikkuu erinomaisesti.

20090531 MÄNTTÄ K, Hannele Jokisilta
Berondan Albin FIN50809/08 JUN ERI2
9 kk riittävan kokoinen maskuliininen, mutta vielä kesken kehityksen oleva pää. Hyvä ilme. Lyhyt kaula riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa. Toivoisin paremman eturinnan. Keskivahva luusto. Hyvä runko hieman luisu lantio. Hyvä karva ja värimerkit.
Hyvä luonne. Liikkuu ikäisekseen hyvin.
Dandybern Biccu‐Keno FIN48593/08 JUN EH1
Hyvän kokoinen ikäisekseen. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta vielä kapea. Riittävä kaula. Hyvä selkälinja. Riittävästi
kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Sopiva luusto. Hyvä runko. Hyvä karva ja värimerkit. Reipas luonne. Hyvät sivuliikkeet. Edestä
vielä turhan lyhyt askel.
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Dolce Amico Fun FI14845/09 JUN H
Pienehkö, vahvatekoinen uros. Vahva uroksen pää, jossa turhan pyöristyvä kallo‐osa. Lyhyt kaula. Toivoisin selvemmät
kulmaukset sekä eteen että taakse. Voimakas luusto. Hyvä runko. Hyvä luonne. Häntä saisi olla suorempi. Hyvä karvanlaatu,
mutta vielä kihartuva. Hyvät värimerkit. Liikkuu takakorkeana. Turhan korkea häntä liikkeessä. Hieman raskaat liikkeet.
Zatsamon My Midnight FIN17282/08 JUN EVA
Voimakas, maskuliininen kokonaisuus. Lupaava uroksen pää. Kuonopigmentti voisi olla parempi riittävä kala. Toivosin selvemmät
kulmaukset eteen ja taakse. Kapea edestä. Vahva luusto. Hyvä runko. Hyvä karva ja värimerkit. Reipas luonne. Liikkuu ahtaasti
takaa ja kovin hontelosta, epävarmasti ja ontuen edestä.
Bouncy Buffoon's Ace Ventura FIN46809/07 NUO H
Hyvän kokoinen maskuliininen kokonaisuus. Vielä kapea pää. Ilme voisi olla parempi. Hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut edestä.
Eturinta saa täyttyä iän myötä. Riittävä luusto. Hyvä runko ja takakulmaukset. Vielä lyhyt karvapeite. Hyvät värimerkit, tosin
hieman synkkä pää. Liikkeessä nostaa hännän korkealle ja osittain rullalle. Liikkuu kapeasti edestä, muuten hyvin.
Alpweiden That's It FIN50189/04 AVO H
Pienikokoinen uros. Toivoisin voimakkaamman ja maskuliinisemman pään. Ilme saisi olla parempi. Hyvä kaula. Riittävästi
kulmautunut edestä ja sopivasti takaa.. Pehmeät ranteet. Keskivahva luusto. Lyhyt runko. Hieman lyhyessä karvassa tänään.
Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin.
Bendoran Athos FIN28347/06 AVO ERI1 PU2 SERT MVA
Sopivan kokoinen maskuliinen kokonaisuus. Päässä hyvät mittasuhteet. Kuono‐osa saisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Tänään lyhyessä karvassa, mutta hyvä tan‐väri. Hyvä luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä.
Liikkuu hyvin.
Bernandos Aygon FIN42441/06 AVO EH
Voimakas, maskuliininen erittäin lyhyt kokonaisuus. Vahva uroksen pää. Toivoisin pidemmän kaulan. Hyvä eturinta. Riittävät
etukulmaukset. Voimakas luusto. Voimakas lyhyt runko. Riittävä takakulmaukset. Ei aivan parhaassa karvassa tänään. Hyvä
väritys. Hyvä luonne. Liikkuu riittävän vetävällä askeleella. Hieman korkea häntä liikkeessä.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 AVO EH4
Erittäin voimakas. Maskuliinen kokonaisuus. Voimakas pää, jossa kuono‐osa voisi olla hieman pidempi ja silmät tummemmat.
Riittävä kaula ja etukulmaukset. Voimaksa luusto. Vahva runko. Riittävästi kulmautunut. Antaa hieman matalaraajaisen
vaikutelman. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä luonne. Saisi liikkua ryhdikkäämmin. Hieman ahdas takaa.
Bernarossa Adonis FIN20949/05 AVO H
Riittävän kokoinen ja urosmainen. Turhan kapea pää. Lyhyt kaula. Toivoisin selvemmät etukulmaukset ja voimakkaamman
luuston. Tämän ikäiselle koiralle kovin kevyt runko. Hyvät takakulmaukset hieman lyhyt karva. Tan‐väri saisi olla tummempi.
Hieman korkea häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin.,
Berndante Great Gentleman FIN36286/07 AVO H
Riittävän kokoinen. Toivoisin voimakkaamman ja maskuliinisemman pään, erityisesti kuono‐osasta. Riittävä kaula. Toivoisin
voimakkaamman etukulmaukset. Riittävä eturinta. Keskivahva luusto. Riittävä runko ja takakulmaukset. Luisu lantio. Kaunis
karva ja hyvä tan‐väri. Hyvä luonne. Liikkuu leveästi edestä ja riittävästi takaa.
Bom Bom's Aventinus FIN22532/07 AVO EH
Hyvä koko. Maskuliininen pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Riittävä kaula ja etukulmaukset. Hyvä luusto oikean mallinen
runko. Riittävät takakulmaukset. Oikeanlaatuinen tänään lyhyt karva. Hieman vaaleat tan‐merkit. Hyvä luonne. Liikkuu kerien
edestä muuten hyvin.
Hexa‐Han Pasifax FIN20787/03 AVO ERI2 PU3 VASERT
Riittävän kokoinen maskuliinen pää jossa kuono‐osa voisi olla hieman täyteläisempi. Riittävä kaula ja etukulmaukset. Toivoisin
selvemmän eturinnan. Keskivahva luusto. Lyhyt voimakas runko. Riittävät takakulmaukset. Oikeanlaatuinen karva. Hyvät
värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu riittävän vetävällä askeleella.
Riccarron Oscar Delarenta FIN52415/05 AVO ERI3 PU4
Hyvän kokoinen. Toivoisin hieman voimakkaamman urosmaisen pään. Riittävä kaula ja etukulmaukset. Hyvä eturinta. Sopiva
luusto. Riittävä runko ja takakulmaukset. Tänään lyhyessä karvassa. Erinomainen tan‐väri. Hyvä luonne. Ernomainen liikkuja.
Riccarron Pinocchio FIN25404/06 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomainen voimakas maskuliinen kokonaisuus. Hyvä uroksen pää. Kaunis kaula ja selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut
edestä ja takaa. Vahva luusto. Voimakas hyvä runko. Kaunis karva. Hyvät sivuliikkeet. Aavistuksen ahdas takaa.
Plaudite Great Witty FIN51663/08 JUN T
Erittäin kurittomasti esiintyvä puolittain näykkivä juniori narttu. Purenta saadaan tarkastettua. Koivin kapea pää ja keltaiset
pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Lyhyt kaula etukulmaukset tulisi olla selvemmät samoin eturinta. Keskivahva luusto. Kapea
runko. Riittävät takakulmaukset. Vielä kovin lyhyt karva. Kaunis tan‐väri. Turhan korkea lippumainen häntä. Liikkuu kapeasti
edestä ja takaa. Luonteen takia tipahtaa yhden palkintosijan.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 JUN EH1
Sopivan kokoinen. Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hieman kiilamainen pää. Toivoisin hitusen lisää otsapengertä. Turhan
pyöreät silmät. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja sopivasti takaa. Hyvä luusto. Rungon kehitys vielä
kesken joka sopii ikään. Voimakkaassa karvanlähdössä. Hyvä väri. Rauhallinen luonne. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Tarvitsee vain
aikaa.
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Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 NUO ERI2 PN3 VASERT
Erinomainen tyyppi. Feminiininen pää. Riittävä kaula. Hyvä selkälinja. Hyvä eturinta ikäisekseen. Riittävästi kulmautunut edestä
ja takaa. Vahva luusto. Hyvä runko. Hyvä karvanlaatu. Kaunis tan‐väri. Rauhallinen luonne. Liikkuu hyvin.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 NUO ERI3
Erinomainen tyyppi. Hieman pitkänomainen silti voimakas pää. Hyvä kaula ja selkälinja riittävästi kulmautunut edestä ja
voimakkaasti takaa. Voimakas luusto. Sopiva runko ikäisekseen. Oikeanlaatuinen hieman lyhyt karva. Hyvä tan‐väri. Hyvä luonne.
Turhan ylösnouseva häntä liikkeessä. Liikkeet tulisi olla kauttaaltaan pidemmät ja vetävämmät.
Ninicon Alberta FIN10195/08 NUO H
Riittävän kokoinen narttu, joka voisi olla kauttaaltaan voimakkaampi. Narttumainen turhan kevyt pää. Hieman lyhyt kaula. Hyvä
selkälinja. Toivoisin selvemmät etukulmaukset. Riittävät takana. Riittävä luusto. Kokoon sopiva runko lyhyehkö, mutta
hyväkuntoinen karva. Riittävät värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu normaalisti.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 NUO ERI1 PN2 SERT
Erinomainen voimakastekoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Kaunis kaula ja selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa.
Hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvä runko. Hyvä tan‐väri. Erinomainen luonne. Liikkuu leveästi edestä, muuten hyvin.
Berndante Esme‐Ralda FIN33275/05 AVO EH
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Tänään turhan pulkassa kunnossa. Hieman kapea pää. Erityisesti kuono‐osasta. Riittävä kaula
ja etukulmaukset. Hyvä eturinta. Voimakas luusto. Vahva syvä runko. Riittävät polvikulmaukset. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä
luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin.
Berndante Geisha Ciril FIN36292/07 AVO ERI1
Erinomainen tyyppi. Voimakas silti narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää. Turhan tiukat silmäluomet. Kaunis kaula ja selkälinja
hieman suorat olkavarret. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Erinomainen runko. Riittävät polvikulmaukset. Kaunis karva hyvä luonne.
Hyvät värimerkit. Liikkuu erittäin hyvin.
Berndante Gueen of Zsuzsa FIN36290/07 AVO H
Sopivan kokoinen. Narttumainen pää. Hieman pyöristyvä kallo‐osa. Ilme voisi olla parempi. Lyhyt kaula. Toivoisin
voimakkaammat kulmaukset eteen ja taakse. Sopiva luusto. Riittävä runko. Tänään kovin kuivassa ja lyhyessä karvassa. Hyvä
luonne. Liikkuu leveästi edestä, muuten hyvin.
Bom Bom's Amaretto Coffee FIN22529/07 AVO EH
Sopivan kokoinen erittäin narttumainen kokonaisuus. Hieman lyhyt pää ja turhan pyöreä kallo‐osa. Hyvä kaula ja selkälinja
riittävästi kulmautunut edestä ja sopivasti takaa. Riittävä luusto. Hyvä runko. Toivoisin tummemman tan‐värin. Hyvä karva. Hyvä
luonne. Liikkuu hyvin.
Goldbear's Qismet FIN16049/07 VAL ERI3
Erinomainen tyyppi. Hyvä nartun pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto. Toivoisin
hieman korkeammat raajat. Riittävä runko. Kaunis karva ja värimerkit. Erinomainen luonne. Liikkuu erittäin hyvin.
Maroussia Harmonie FIN51142/06 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi. Voimakas silti narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Riittävä kaula ja etukulmaukset. Hyvä luusto.
Sopiva runko. Riittävät takakulmaukset. Hyvä karva ja kauniit värimerkit. Rauhallinen luonne liikkuu leveästi edestä, muuten
hyvin.
Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO ERI2
Erinomaisen tyyppinen voimakastekoinen narttu. Päässä hyvät mittasuhteet. Kuono‐osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula.
Hieman pehmeä selkä. Riittävästi kulmautunut edestä ja sopivasti takaa. Vahva luusto. Turhan kihartuva karva. Hyvä tan‐väri.
Hyvä luonne. Liikkuu hyvin.
Zweierteam Kraussiana FIN31952/05 AVO ERI4
sopivan kokoinen. Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hieman kiilamainen pää. Toivoisin hitusen lisää otsapengertä. Turhan
pyöreät silmät. Hvyä kaula ja selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja sopivasti takaa. Hyvä luusto. Rungon kehitys vielä
kesken joka sopii ikään. voimakkaassa karvanlähdössä. hvyä väri. rauhallinen luonne. liikkuu ikäisekseen hvin. tarvitsee vain
aikaa.
Momandan Peggy Sue FIN23375/02 VAL ERI2 PN4
Voimantekoinen narttu hieman kapea pää ja turhan pyöreät silmät. Riittävä kaula. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa.
Hyvä eturinta. Voimakas luusto. Vahva runko. Hyvä karva ja värimerkit. Hieman pehmeä luonne. Liikkuu hyvin.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI1 PN1 VSP
Erinomainen voimakastekoinen silti narttumainen kokonaisuus. Vahva silti narttumainen pää. Hieman pyöreät silmät. Riittävä
kaula. Hyvä selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Oikeanmallinen hyvä runko.
Hyvä karva, värimerkit ja luonne. Liikkuu hyvin.

20090606 AURA R, Rajko Rotner
Berondan Albin FIN50809/08 JUN ERI1 PU4
Hyvin kehittynyt. Hyvässä kunnossa. Hyvä väri. Hyvin kulmautunut. Vahva tiivis runko. Liikkuu oikein hyvin.
Zorro Zafar av Hiselfoss FIN31468/08 NUO ERI1
Iso, vahva. Vahva pää. Hyvin rakentunut runko. Hieman löysä edestä. Hyvin esitetty. Liikkuu oikein hyvin.
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Bernandos Aygon FIN42441/06 AVO ERI3 PU3
Keskikokoinen. Hieman lyhyt runko. Tarpeeksi vahva pää. Hyvälaatuinen turkki. Hieman raskas. Hyvin huoliteltu. Vahva runko.
Hyvä liikkuja.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO EH
Iso, vahva. Tarvitsee paremman ilmeen. Hieman ahdas edestä. Etujalat pitäisi olla vahvemmat ja paremmin asettuneet. Hyvin
esitetty. Liikaa löysyyttä alahuulissa.
Hexa‐Han Pasifax FIN20787/03 AVO ERI2 PU2 VASERT
Hyvässä kunnossa. Tarpeeksi vahva pää. Hyvin rakentunut runko. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä liikkuja. Hyvin
esitetty.
Hexa‐Han Unico FIN15658/07 AVO ERI4
Iso, vahva. Tarvitsee paremman ilmeen. Hyvässä kunnossa. Hyvä liikkuja. Hyvä väri.
Uj Jezuska Av Lee Armand FIN35273/08 AVO ERI1 PU1 SERT MVA VSP
Erinomaisessa kunnossa. Riittävän kokoinen pää. Erinomainen runko, rinta ja etuosa. Hyvä liikkuja. Erinomaisesti esitetty.
Fridkullas Xanadu FIN31425/08 JUN ERI1
Hyvässä kunnossa. Hyvin rakentunut narttu. Hyvälaatuinen turkki, hyvä väri. Hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin.
Hexa‐Han Xsara FIN37988/08 JUN EH3
Hyvä luonne. Tarpeeksi vahva pää. Hyvin rakentunut runko. Hyvin kulmautunut. Tarvitsee vakautta etujalkoihin ja enemmän
liikkuvuutta.
Riccarron Queenberry FIN48214/08 JUN EH2
Keskikokoinen narttu. Kihara turkki. Pitäisi olla parempi väritys ja enemmän pigmenttiä suussa. Hyvin kulmautunut. Hyvä
liikkuja.
Fonacot´s Ice Crystal FIN55127/07 NUO ERI1 PN1 SERT ROP
Erinomainen ilme. Oikea tyyppi. Oikea turkki ja värit. Erinomainen pää + runko ja etuosa. Liikkuu oikein hyvin. Hyvin esitetty.
Amandelman Brenda FIN28658/07 AVO EH
Hyvässä kunnossa, hyvät värit + luonne. Hyvin rakentunut runko. Riittävän kokoinen pää. Takajalat pitäisi olla paremmassa
asennossa. Hieman suora edestä.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO ERI
Hyvässä kunnossa. Tarvitsee hieman enemmän valkoista väriä päähän. Hyvin rakentunut runko. Erinomaiset kulmaukset, etuosa
ja rinta.
Bianco‐Neri Anniegetyourgun FIN47614/05 AVO ERI
Hyvä luonne. Hyvin huoliteltu. Keskivahva pää. Hyvin rakentunut runko. Hännän pitäisi olla paremmassa asennossa. Erinomainen
liikkuja.
Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 AVO ERI2
Vahva kiinteä narttu. Hyvässä kunnossa + hyvä luonne. Laadukas turkki. Hyvä väri. Erinomainen liikkuja.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi. Hyvässä kunnossa. Erinomainen luonne. Tarpeeksi runkoa. Hyvin esitetty.
Maroussia Harmonie AVO ERI4
Hyvässä kunnossa. Hyvä luonne. Vahva, kiinteä. Hyvä ilme. Erinomainen runko, kulmaukset.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 AVO EH
Hieman kihartuva turkki. Tarvitsee enemmän valkoista kuonoon. Hyvin vahva luusto. Hyvä massa. Tarvitsee paremmat
etuliikkeet. Pitäisi olla vakaampi.
Zweierteam Montana FIN19594/07 AVO ERI1 PN2 VASERT
Iso, vahva. Hyvässä kunnossa. Tarpeeksi vahva pää. Erinomaisesti esitetty. Vahva ylälinja. Erinomainen liikunta + kulmaukset.
Alte Sage Akorina Fürzwei FIN20199/03 VAL ERI2 PN4
Erinomaisessa kunnossa. Oikea koko, tyyppi. Hyvä pää. Hyvin rakentunut runko. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä liikkuja.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI3
Iso + vahva. Laadukas turkki. Hyvä väri. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvänkokoinen pää suhteessa runkoon. Erinomaisesti
esitetty. Hyvä liikkuja.
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 VAL ERI1 PN3
Vahva kiinteä narttu. Erinomainen väri. Hyvä laadukas turkki. Vahva runko. Hyvä liikkuja.
Zweierteam Dracaena FIN38929/00 VET ERI1 ROP‐VET
Hyvässä kunnossa. ? liikkuu ? Hyvä tyyppi. Erinomainen runko. Hyvin kulmautunut. Erinomaisesti esitetty.

20090606 TUURI K, Teija Salmi‐Aalto
Anssilan Anttoni 20512/08 JUN H
1v. Kookas, hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Vahva uroksen pää, jonka toivoisin aavist. kuivemman huulista . Hieman
avoimet silmät. Voimakas alaleuka. Tasapurenta. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko ja eturinta. Riittävästi
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kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyvä luusto. Vielä pehmeät välikämmenet, jotka näkyy etuliikkeessä. Liikkuu takaa vielä
kapeasti. Hyvä sivuaskel. Hyvä väritys. Turkki ei parhaassa mahd. kunnossa tänään. Rodunomainen luonne.
Armando 39107/08 JUN EH
11kk. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen. Selvä sukupuolileima. Kaunisilmeinen, oik.mallinen nuoren
uroksen pää. Hyvät silmät. Erittäin hyvä kaula. Ylälinja voisi olla tasaisempi. Ikäisekseen hyvä runko. Eturinta saa vielä täyttyä.
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Riittävän hyvä luusto. Hieman ulkokierteiset eturaajat. Liikkuu edestä löysästi, takaa
ok. Hyvä sivuaskel. Ylälinjan tulee rauhoittua. Hyvä väri, turkki, käytös.
Bandolero’s Alma De Bandido 51300/08 JUN H
9kk. Erittäin hyväntyyppinen, vahva, kookas uros. Hyvä sukupuolileima. Oik.mallinen, hyväilmeinen uroksen pää. Hyvät silmät,
purenta ok. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas runko ikäisekseen. Toivoisin lisää raajakorkeutta. Riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa. Liikkuu ikäisekseen hyvällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti. Hyvä luuston vahvuus. Päässä saisi olla valkoista
kokonaisuudessaan enemmän. Koira ujostelee melko voimakkaasti, mutta on tutkittavissa. Tarvitsee paljon kokemuksia ja
harjoitusta.
Bandolero’s Amazingpatricio 51302/08 JUN EH4
9kk. Hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen, kaunisilmeinen uroksen pää. Voimakas otsapenger. Tasapurenta tällä
hetkellä. Riittävä kaulan pituus. Ylälinja voisi olla suorempi. Vielä täysin kehitysvaiheessa oleva eturinta ja runko. Hyvä luuston
vahvuus. Hyvät käpälät. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu vielä kapeasti, mutta yhdensuuntaisesti. Hyvä
sivuaskel. Pään väritys voisi olla parempi, muuten ok. Rodunomainen olemus ja luonne.
Bandolero’s Awesome Maradona 51301/08 JUN ERI2
9kk. Erittäin hyväntyyppinen, vahva. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen, oikean muotoinen uroksen pää. Hyvin sijoittuneet
korvat. Hyvät silmät. Purenta ok. Hyvä, vahva kaula. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen erinomainen runko. Hyvin ja tasapainoisesti
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luuston vahvuus. Kääntää liikkeessä etukäpälät sisään päin. Muuten liikkuu ikäisekseen
erinomaisesti. Kaunis väritys, mutta tällä hetkellä pentukarvassa, jossa ruskeaa voimakkaasti esillä vielä. Muuten erittäin komea
kokonaisuus.
Dandybern Biccu‐Keno 48593/08 JUN EH3
9kk. Erittäin hyväntyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Ryhdikäs. Kaunislinjainen nuoren uroksen pää, jossa hyvä ilme. Huulet voisi
olla kuivemmat. Purenta ok. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä rungon vahvuus ja riittävä eturinta. Seisoo tällä
hetkellä aavistuksen ”pukkialoin”. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu kapeasti takaa. Liike ei täysin puhdas. Eri
varsinaisesti onnu. Tarvitsee paljon aikaa kasvaakseen. Hieman jännittynyt, muuten rodunomainen luonne.
Funatic Pinot Noir 46284/08 JUN ERI1 PU3 SERT
11kk. Erinomaista tyyppiä oleva uros. Hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Vahva ja voimakas. Oikeailmeinen, vahva
uroksen pää. Kauniin muotoiset silmät, jotka voisi olla tummemmat, huulet kuivemmat. Hyvä kaula, ylälinja, eturinta ja runko.
Vahva luusto. Erinomaiset käpälät. Riittävät ja tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, edestä löysästi.
Hyvä väritys, turkki. Rodunomainen kokonaisuus. Erinomaisesti esitetty.
Kaapelinkulman Linus 16405/08 JUN EH
n. 17kk. Pienehkö uros, jolla kuitenkin selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, jossa voimakas
otsapenger. Hyvät silmät, hyvä vahva kaula. Hyvä selkälinja. Luisu lantio. Riittävä rungon ja eturinnan vahvuus. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Luusto voisi olla aavistuksen vahvempi. Liikkuu löysästi edestä, kapeasti takaa. Askelpituus voisi
olla pidempi ja joustavampi. Kaunis väritys ja turkin kunto. Tarvitsee aikaa. Hyvä käytös.
Bouncy Buffoon’s Ace Ventura 46809/07 NUO EH1
1v 9kk. Erittäin hyväntyyppinen. Kookas, hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Oikeanmallinen hyväilmeinen pää. Purenta
ok. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä, leveä lantio. Tässä vaiheessa eturinta on vielä kovin kehittymätön. Hyvä runko. Suora, pysty
olkavarsi. Avoimet kulmaukset edessä, hyvät takana. Hyvä, matala kinner. Liikkuu erittäin kapeasti ja löysästi edestä, takaa ok.
Riittävä askelpituus, joskin voisi avata kinnertä paremmin. Kaunis väritys, upeakuntoinen turkki.
Ragdolls Chivalrous 55714/07 NUO T
Pienehkö uros, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas rakenne. Oikeanmallinen pää. Hyvä purenta. Hyvä vahva kaula. Hyvä ylälinja.
Vahva runko. Hyvin kulmautunut edestä, niukasti takaa. Hyvät käpälät. Hyvä vahva luusto. Liikkuu erittäin leveästi edestä,
kapeasti takaa. Peitsaa mielellään. Valitettavasti koira on alle uroksen mitan. Erinomainen väritys. Mukava luonne. Helppo
käsitellä.
Alpweiden That’s It 50189/04 AVO EH3
4v. Hieman matalaraajaisen kuvan antava, keskikokoa pienempi uros, jolla oikeanmallinen kaunisilmeinen pää. Kuonon selkä
voisi olla suorempi. Hyvät silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta ja runko. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät.
Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, löysästi edestä, hyvin takaa. Kaunis väritys, hyvä turkki. Erittäin hyvin esitetty.
Bernarossa Fanalino 57599/07 AVO ERI1 PU4 VASERT
18kk. Erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen. Kaunisilmeinen, oikeanmallinen pää. Hyvä kaula. Silmät voisi olla tummemmat.
Hyvä selkälinja. Hyvä leveä lantio. Ikäisekseen erinomainen runko ja eturinta. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät
käpälät. Liikkuu erittäin hyvin sivusta ja takaa, hieman löysästi edestä. Hyvä väritys ja turkki. Komea rodunomainen kokonaisuus.
Hyvä käytös. Hyvin esitetty.
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Bertus Laurens V.’t Rijkenspark 48069/07 AVO EH4
3v. Erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen hyväilmeinen pää. Purenta ok. Lyhyt paksu
kaula, aavistuksen pehmeä ylälinja. Voimakas eturinta ja runko. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luuston vahvuus.
Liikkuu yhdensuuntaisesti, tehottomasti. Erittäin kaunis väritys. Rodunomainen luonne.
Bom Bom’s Aventinus 22532/07 AVO ERI2
2v 2kk. Erinomaista tyyppiä. Riittävän hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen uroksen pää, jossa ilmettä häiritsee vaaleahkot ja
pyöreät silmät. Erinomainen kaula, hyvä ylälinja, runko, eturinta. Sopiva luusto. Hieman litteät käpälät. Riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja ryhdillä. Edestä huolimattomasti, takaa ok. Tan‐väri voisi olla tummempi.
Muuten erinomainen väritys ja turkki. Ihastuttava luonne.
Amandelman Buster 28659/07 VAL ERI2 PU2
2v. Vahva, voimakas uros, jossa selvä sukupuolileima. Vahva uroksen pää, jossa rodunomainen ilme. Huulet voisi olla
kuivemmat. Vahva hyvä kaula, ylälinja ja lantio. Voimakas eturinta ja luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu
hyvin joka suunnasta. Hyvä väri. Rodunomainen luonne.
Bendoran Athos 28347/06 VAL ERI3
3v. Keskikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pehmeäilmeinen, oikealinjainen pää. Erinomainen pigmentti. Hyvin
sijoittuneet korvat. Vahva, hyvä kaula. Erinomainen ylälinja, eturinta ja runko. Erittäin hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Hieman tumma väritys. Tasapainoinen
kokonaisuus. Mukava käytös ja luonne.
Cei‐Cei Ayrton 38984/01 VAL EH
Lähes 8v. Erittäin hyväntyyppinen. Keskikokoa pienempi uros, joka antaa aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman. Erittäin
kaunisilmeinen, oikeanmuotoinen pää. Vahva kaula, hyvä ylälinja ja lantio. Voimakas runko. Hyvä luuston vahvuus. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta kapeasti. Hieman tehottomat liikkeet. Antaa tänään raskaan
vaikutelman. Upea väritys ja turkin kunto. Hyvin esitetty. Ihastuttava luonne.
Riccarron Nano Nano 49099/05 VAL ERI4
3v. Erittäin hyväntyyppinen, ryhdikäs. Keskikokoa. Selvä sukupuolileima. Hyvä vahva kaunisilmeinen uroksen pää. Huulet voisi
olla kuivemmat. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Vahva hyvä lantio. Hyvä eturinta ja runko. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut.
Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella askelpituudella yhdensuuntaisesti. Kaunis väritys, upea turkki. Upea ryhdikäs kokonaisuus.
Riccarron Pinocchio 25404/06 VAL ERI1 PU1 ROP RYP2
3v. Erinomaista tyyppiä. Vahva, voimakas, ryhdikäs uros. Oikeanmallinen, vahva uroksen pää. Hyvät silmät. Purenta ok. Hieno
kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas runko ja hyvä eturinta. Sopiva luusto, kauniit käpälät. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut.
Liikkuu hieman kapeasti takaa, hyvällä joustavalla askeleella sivusta. Hyvä väritys, upea turkki. Ryhdikäs komea kokonaisuus.
Amoretta 24443/08 JUN EH
14kk. Erittäin hyväntyyppinen, hyvänkokoinen, narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Vielä melko kapea, mutta oikeanmallinen
nartun pää. Ilmettä häiritsee suurehkot silmät. Melko kookkaat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas hyvä runko ikäisekseen.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä luuston vahvuus. Liikkuu tasapainoisesti, mutta vielä kovin löysästi edestä, hyvin
takaa. Hyvä väritys. Turkki vielä vaiheessa. Mukava luonne ja olemus.
Angelina 39110/08 JUN T
11kk. Erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen nuori narttu, jolla melko voimakas oikealinjainen pää. Hyvä ilme. Melko kookkaat
korvat. Ylälinja saa vielä tasoittua. Hyvä kaula. Aavistuksen pitkä lanneosa. Vielä melko litteä runko ja kehittymätön eturinta.
Melko niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu vielä erittäin löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Riittävä sivuaskel. Koira
on tänään hyvin ujolla päällä ja tutkiminen on melko työlästä, josta johtuen palkintosija on T. Hyvä väritys ja turkin laatu.
Tarvitsee paljon, paljon hyviä kokemuksia ja kehätottumista.
Bellaffen Elviira 52736/08 JUN EH3
9kk. Erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen, hyvin narttumainen. Oikeanmallinen kaunisilmeinen nartun pää. Purenta ok. Hyvä
kaula, ylälinja saa vielä tasoittua. Hyvä runko. Eturinta saa täyttyä. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Riittävä luuston
vahvuus. Hyvät käpälät. Liikkuu ikäisekseen yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelpituudella. Hyvä väritys, turkki vielä vaiheessa.
Voisi esiintyä hieman rennommin. Kaunis, ryhdikäs, narttumainen kokonaisuus.
Bernarossa Gemma 35204/08 JUN ERI2
1v. Erittäin hyväntyyppinen, keskivahva, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Pehmeäilmeinen, oikealinjainen nartun pää.
Otsapenger ei saa enää voimistua. Hyvä ryhdikäs kaula. Kaunis ylälinja. Hyvä, leveä lantio. Ikäisekseen hyvä rungon ja eturinnan
vahvuus. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luuston vahvuus. Liikkuu hieman ahtaasti takaa,
muuten hyvin. Kaunis väritys, hyvä turkki. Tasapainoinen kokonaisuus.
Funatic Q‐Ta‐Molla 19165/08 JUN ERI1 PN3 SERT
16kk. Erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet, koko ja vahvuus. Vahva, mutta narttumainen pää. Ilmettä häiritsee hieman
avonaiset alaluomet. Upea, vahva kaula. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen erinomainen runko ja eturinta. Riittävästi kulmautunut
edestä, erinomaisesti takaa. Hyvä luusto. Erinomaiset käpälät. Liikkuu löysästi edestä, muuten erinomaisesti. Hyvä, matala
kinner. Hyvä väritys, joskin melko paljon valkoista päässä. Erittäin kaunis, tasapainoinen kokonaisuus. Ihastuttava käytös. Hyvin
esitetty.
Niittytassun Aamuaurinko 20183/08 JUN EH4
14kk. Erittäin hyväntyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen, oikealinjainen nartun pää, jossa hyvät silmät. Purenta ok.
Hyvä kaula. Hyvä selkälinja. Hieman luisu lantio. Riittävästi kulmautunut edetä. Voimakas polvikulmaus. Riittävä luuston
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vahvuus. Ikäisekseen hyvä runko. Eturunko saa vielä kehittyä. Liikkuu löysästi edestä ja kapeasti takaa. Saisi avata kinnertä
hieman paremmin. On aavistuksen epäluuloinen hampaiden kanssa. Muuten täysin käsiteltävissä. Hyvä väritys. Tarvitsee aikaa
kehittyäkseen vielä liikkeessä. Tasapainoinen kokonaisuus.
Funatic Razzmatazz 50217/07 NUO ERI1
22kk.Erittäin hyväntyyppinen. Nartulle hyvät mittasuhteet. Melko kookas ja vahva nuori narttu. Erittäin kaunisilmeinen, melko
voimakas nartun pää. Kauniit tummat silmät, jotka voisivat olla aavistuksen paremman malliset. Voimakas kuono‐osa. Toivoisin
hieman kuivemman huulilinjan. Hyvä kaula. Aavistuksen pehmeä selkälinja. Hyvä, leveä lantio. Hyvä, vahva runko. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luuston vahvuus. Liikkuu hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti takaa, edestä löysästi.
Hyvä matala kinner. Pään tan‐merkit voisivat olla selvemmät, muuten hyvä väritys. Rodunomainen luonne ja olemus.
Alpweiden What A Wish 32713/05 AVO ERI
4v. Erittäin hyväntyyppinen. Hyvin narttumainen. Keskikokoinen. Kaunislinjainen, pehmeäilmeinen nartun pää. Kauniit silmät.
Purenta ok. Vahva kaula. Aavistuksen pehmeä ylälinja. Hyvä eturinta ja vahva runko. Hieman pitkä lanneosa. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Sopiva luusto. Liikkuu edestä löysästi, muuten hyvin. Hyvä väritys ja turkki. Rodunomainen
olemus ja luonne. Kauniisti esitetty. Voisi olla enemmän edukseen hoikemmassa kunnossa.
Bernario Adalmina 46893/07 AVO H
Lähes 2v. Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava, vahvarakenteinen narttu, jolla oikealinjainen, kaunisilmeinen nartun pää.
Vahva, hyvä kaula. Tällä hetkellä erittäin pehmeä selkälinja. Hyvä, leveä lantio. Voimakas runko. Pysty olkavarsi. Hieman pitkä
lanneosa. Hyvin kulmautunut takaa. Vahva luusto. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, erittäin löysästi edestä, hieman kapeasti takaa.
Antaa tänään hieman raskaan vaikutelman. Ihastuttava luonne ja olemus. Hyvin esitetty.
Bernarossa Desiderio 25514/07 AVO ERI3
2v. Erittäin hyväntyyppinen, vahvarakenteinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas nartun pää, jossa kaunis pehmeä ilme.
hyvät silmät. Purenta ok. Toivoisin hieman kuivemmat huulet, Melko vahva lyhyehkö kaula. Erittäin hyvä ylälinja, eturinta ja
runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa ja sivusta.
Hyvä väritys. Kaunis turkki. Tasapainoinen, vahva kokonaisuus. Rodunomainen luonne ja olemus. Hyvin esitetty.
Bernoban Apilanlehti 31594/06 AVO EH
3v. Erittäin hyväntyyppinen, pienehkö, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Oikealinjainen pää. Melko voimakas otsapenger.
Ilmettä häiritsee turhan pyöreät ja liian vaaleat silmät. Purenta ok. Hyvä kaula ja ylälinja. Kaunis runko. Hyvä eturinta. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hieman ulkokierteiset eturaajat, joka näkyy liikkeessä. Liikkuu riittävällä askelpituudella,
tasapainoinen kokonaisuus. Hyvä väri. Kaunis turkki. Hyvin esitetty. Rodunomainen luonne ja olemus.
Bom Bom’s Amaretto Coffee 22529/07 AVO ERI4
2v. Keskikokoinen, keskivahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunislinjainen nartun pää. Ilmettä häiritsee turhan vaaleat
silmät. Purenta ok. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä, leveä lantio. Riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa. Hyvä,
matala kinner. Riittävä luuston vahvuus. Liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa. Hyvä askelpituus. Tan‐väri voisi olla aavistuksen
syvempi, muuten erittäin kaunis väritys. Kaunis, ryhdikäs kokonaisuus. Rodunomainen luonne ja olemus.
Charonjen Occean Fever 13807/03 AVO EH
6v. Erittäin hyväntyyppinen, aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava, kaunislinjainen narttu. Hyvä ilme. Toivoisin
hieman voimakkaamman otsapenkereen. Vahva kaula. Hieman pehmeä ylälinja. Hyvä, vahva lantio. Voimakas runko. Hyvä
luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä, matala kinner. Liikkuu hieman kapeasti takaa, muuten ok.
Turkki ei parhaassa mahd. kunnossa tänään. Rodunomainen luonne ja olemus. Hyvin esitetty.
Momandan Sikuriina 41549/05 AVO ERI
4v. Hyvät mittasuhteet, keskikokoa hieman pienempi narttu. Kaunislinjainen ja –ilmeinen nartun pää. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvä, vahva kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas runko. Toivoisin täyteläisemmän eturinnan. Lyhyt, pysty olkavarsi.
Riittävästi kulmautunut takaa. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvällä askelpituudella ja
voimalla. Hyvä väritys ja turkki. Kaunis, narttumainen kokonaisuus. Mukava luonne ja olemus. Hyvin esitetty.
Piharinteen Taica 30478/05 AVO EH
4v. Kookas narttu. Erittäin hyväntyyppinen. Oikealinjainen, hyväilmeinen nartun pää. Hyvät silmät. Purenta ok, kuluneet
hampaat. Ryhdikäs kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Riittävä eturinta. Vahva luusto. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa.
Liikkuu melko leveästi edestä ja takaa hyvällä askelpituudella ja voimalla. Melko niukasti valkoista jaloissa ja päässä. Toivoisin
kokonaisuudessaan hieman narttumaisemman kokonaisvaikutelman. Rodunomainen luonne ja olemus. Hyvin esitetty.
Rajaköörin Extremissi 44318/04 AVO ERI2
4v. Erittäin hyväntyyppinen, hyvänkokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen ja –linjainen pää. Voimakas kaula.
Hieman pehmeä ylälinja. Vahva runko. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Pysty ja lyhyt olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Sopiva
luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Liikkuu erittäin löysästi edestä, hyvin takaa. Sivuaskel riittävä. Kaunis rodunomainen
kokoknaisuus. Mukava luonne ja olemus.
Vakre Vene Vanda Av Hiselfoss 25849/08 AVO ERI
Reilu 2v. Kookas, vahva narttu. Kaunislinjainen ja –ilmeinen narttumainen pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas runko ja eturinta.
Kokoon sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Toivoisin hieman vähemmän kaulanahkaa ja
voimakkaamman alaleuan. Hieman avoimet käpälät. Liikkuu löysästi edestä, hyvällä askelpituudella sivusta. Voimakas, mutta silti
narttumainen kokonaisuus. Hyvä väritys. Rodunomainen luonne ja olemus.
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Vinkizz Kiss Me 50196/05 AVO ERI1 VASERT
3v. Erinomaista tyyppiä, keskikokoa. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen, nartun pää, jossa hyvät silmät. Riittävä kaula. Hyvä
ylälinja. Hyvä, leveä lantio. Lyhyt, pysty olkavarsi. Hyvä eturinta ja runko. Sopiva luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Hyvin
kulmautunut takaa. Kääntää eturaajojaan sisäänpäin liikkeessä, muuten liikkuu hyvin. Erittäin kaunis väritys ja turkki. Kaunis
narttumainen kokonaisuus. Rodunomainen olemus ja luonne.
Bernarossa Dimare 25515/07 VAL ERI3
2v. Erinomaista tyyppiä oleva kookas narttu. Hyvät mittasuhteet nartulle. Oikealinjainen, pehmeäilmeinen kaunis nartun pää.
Hyvä vahva kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Hieman pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja
käpälät. Kääntää hieman etukäpäliä sisäänpäin. Muuten erinomaiset liikkeet. Hyvä väritys ja turkki. Rodunomainen luonne ja
olemus.
Funatic Vanity Fair 32299/04 VAL ERI1 PN1 VSP
5v. Erinomaista tyyppiä. Tyylikäs, narttumainen, kaunisilmeinen nartun pää. Hyvänmalliset silmät. Ryhdikäs kaula. Hieno ylälinja.
Sopiva rungon vahvuus. Riittävä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Upea, matala kinner. Kaunis luuston
vahvuus ja käpälät. Liikkuu hieman kapeasti takaa, muilta osin erinomaisesti. Erittäin kaunis kokonaisuus. Rodunomainen olemus
ja luonne.
Goldbear’s Papaya 40652/04 VAL ERI
5v. Erinomaista tyyppiä oleva vahva narttu. Melko voimakas nartun pää, jossa hyvä ilme ja rodunomainen olemus. Hyvä kaula.
Aavistuksen pehmeä ylälinja. Erittäin hyvä eturinta ja runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luusto. Kääntää
etukäpälät voimakkaasti sisäänpäin liikkeessä, muuten liikkuu hyvin. Hyvä väritys ja luonne. Rodunomainen luonne ja olemus.
Goldbear’s Qismet 16049/07 VAL ERI4
2v. Erinomaista tyyppiä, narttumainen, ryhdikäs. Kaunislinjainen, melko vahva nartun pää. Hyvät silmät. Hieno kaula, hyvä
ylälinja, leveä lantio. Kaunis eturinta ja rungon vahvuus. Upea luusto. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Riittävästi kulmautunut
edestä, hyvin takaa. Liikkuu erittäin löysästi edestä, muuten erinomaisesti. Kaunis väritys. Tasapainoinen rodunomainen
kokonaisuus. Erinomaisesti esitetty.
Momandan Peggy Sue 23375/02 VAL ERI
7v. Erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunisilmeinen ja –linjainen nartun pää, jossa hyvät silmät. Hyvä kaula,
ylälinja, runko ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin ja
yhdensuuntaisesti. Hyvä väritys ja turkki. Voisi esiintyä hieman vapaammin ikäisekseen.
Riccarron La Fayette 19280/04 VAL ERI2 PN2
5v. Erinomaista tyyppiä. Nartulle hyvät mittasuhteet. Melko vahva, mutta narttumainen pää, jossa hyvät ja oikeat linjat. Ilmettä
häiritsee turhan pyöreät ja hieman avoimet silmät. Hyvä, vahva kaula. Erinomainen ylälinja, eturinta ja runko. Kauniisti ja
tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva luusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti. Hyvä väritys. Turkki ei
parhaassa mahd. kunnossa. Rodunomainen luonne ja olemus. Hyvin esitetty.
Black Indira’s Kizzmotar 41793/00 VET ERI2
8v. Erinomaista tyyppiä. Kaunislinjainen, hyväkuntoinen veteraani. Kaunis nartun pää. Upea kaula. Hyvä ylälinja, runko ja
eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä
askelpituudella. Kaunis väritys. Hyvä turkki. Ihastuttava vanha rouva.
Riccarron Geisha 29998/01 VET ERI1 PN4 ROP‐VET
8v. Erinomaista tyyppiä. Kaunislinjainen veteraaninarttu. Kaunisilmeinen nartun pää, jossa hyvät silmät. Hyvä, ryhdikäs kaula.
Hyvä ylälinja. Sopiva runko. Riittävä eturinta. Riittävä luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu
ikäisekseen erinomaisesti joka suunnalta. Erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Onnittelut omistajalle. Ihastuttava vanha rouva.

20090607 SALO K, Tanya Ahlman‐Stockmari
Berondan Albin 50809/08 JUN ERI1 VASERT
Vahvarunkoinen uros, hyvä pää ja ilme. Riittävä raajakorkeus, hyvä eturinta. Pitkä rintakehä. Hyvä raajaluusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Laineikas karvapeite. Hyvät värimerkit. Erinomainen luonne, liikkuu hyvin.
Bernario Wim 24836/05 AVO H
Lyhytrunkoinen, selvä sukupuolileima. Voimakas otsapenger, syvä kallo‐osa. Löysiä huulia, puutteellinen eturinta. Kääntää
voimakkaasti eturaajoja ulospäin. Liian lyhyt rintakehä, turhan jyrkkä lantio, lyhyt kaula. Ei parhaassa karvapeitteessä. Hyvä
luonne, hyvät värimerkit. Heikot liikkeet.
Hexa‐Han Pasifax 20787/03 AVO ERI1 PU3 SERT
Maskuliininen uros, oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä kallo‐osa, leveä alaleuka. Kokoon sopiva runko‐ ja raajaluusto. Hyvät
kulmaukset. Lyhyehkö häntä. Hyvät värimerkit ja karvapeitteen laatu. Oikea hännänkanto liikkeessä. Liikkuu hyvin takaa.
Hexa‐Han Unico 15658/07 AVO EH2
Erinomainen koko. Selvä sukupuolileima. Hyvä tiivis ylälinja. Kokoon sopiva runko‐ ja raajaluusto. Hieman etuasentoiset lavat.
Hyvät polvikulmaukset. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Liian korkea kinner, ahtaat takaliikkeet. Liikkuu ulkokierteisesti
edestä. Hyvä luonne.
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Maroussia Eros‐Emporio 10617/06 AVO H
Maskuliininen uros, turhan korostunut otsapenger. Vaaleat silmät. Kovin niukasti kulmautunut edestä. Lyhyt rintakehä, liian
jyrkkä lantio. Ei parhaassa karvapeitteessä. Runko saisi olla kokonaisuudessaan täyteläisempi. Liikkuu epävakaasti edestä.
Pehmeä ylälinja.
Uj Jézuska Av Lee Armand 35273/08 VAL ERI2 PU2
Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Oikea kaulan pituus. Hyvät korvat. Erinomainen eturinta. Kääntää hieman
eturaajojaan ulospäin. Hyvä kallo‐osa. Kokoon sopiva runko‐ ja raajaluusto. Hyvä turkki ja värimerkit. Oikea hännänkanto
liikkeessä, hieman epävakaat etuliikkeet. Hyvä lihaskunto.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI3 PU4
Tilavarunkoinen, selvä sukupuolileima. Toivoisin hieman pidemmän kaulan. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvin rakentunut etuosa.
Erinomainen raajaluusto ja käpälät. Viimeistelty näyttelykunnostus. Toivoisin hieman lisää raajakorkeutta yleisvaikutelmaan.
Tasapainoiset liikkeet, erinomainen häntä.
Cei‐Cei Blackmore 38184/02 VAL ERI4
Selvä sukupuolileima, hyvä vahva kaula, tiivis ylälinja. Erittäin kaunis pää ja ilme. Tummat silmät. Hyvä raajaluusto. Hyvä
eturinta, riittävä rintakehän pituus. Erinomaiset värimerkit, leveä reisi. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Liikkuu leveästi
edestä, hyvin takaa. Hyvä lihaskunto.
Zweierteam Krameris 31951/05 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS1
Erinomaiset rungon mittasuhteet. Oikea ylälinja. Erinomainen raajakorkeus. Hyvä vahva kaula. Kaunisilmeinen pää. Hyvin
kulmautunut etuosa. Tilava runko, pitkä rintakehä. Erinomainen, leveä reisi. Hyvät värimerkit. Upea lihaskunto. Oikea
hännänkanto liikkeessä. Liikkuu hyvin.
Freudenbringer Haidi 34610/08 JUN H
Hyvänkokoinen, vielä rungottoman yleisvaikutelman antava narttu, oikeat pään mittasuhteet. Hyvä purenta. Tässä
kehitysvaiheessa kovin niukasti kulmautunut niin edestä kuin takaa. Hyvät värimerkit. Korkealla kannettu häntä. Niukka
karvapeite. Etuliikkeiden tulee vakiintua. Tarvitsee aikaa.
Funatic Q‐Ta‐Molla 19165/08 JUN ERI1 PN4 VASERT
Narttumainen kokonaisuus. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Kokoon sopiva runko‐ ja raajaluusto. Hyvä
eturinta. Erinom. hyvin hoidettu karvapeite. Oikea kaulan pituus. Liikkuu hyvin. Erinomainen, leveä reisi.
Riccarron Quess Why 48212/08 JUN ERI2
Pitkälinjainen narttu, selvä sukupuolileima. Riittävä kallo‐osan leveys. Alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvä eturinta ja
raajaluusto. Lanneosa saisi olla lyhyempi. Hieman lyhyt kaula, hyvä karvapeite. Liikkuu löysästi edestä, ylälinja saisi olla tiiviimpi.
Fonacot’s Ice Crystal 55127/07 NUO EH1
Erinomaisella ulottuvuudella liikkuva, hyvä ryhti, tiivis ylälinja. Toivoisin lisää vankkuutta ja leveyttä kuono‐osaan. Riittävä
raajaluusto, lyhyt rintakehä. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Hyvä leveä reisi. Hyvä luonne.
Astana 48537/05 AVO EH
Lyhytrunkoinen narttu, ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Hyvä vahva kaula, tiivis ylälinja. Kaunis pää ja ilme. Tilava runko.
Toivoisin korostuneemman eturinnan. Hyvä raajaluusto. Hieman korkea hännänkanto liikkeessä. Liikkuu hyvin sivulta. Hieman
epävakaasti edestä.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO ERI4
Oikean ylälinjan omaava, narttumainen kokonaisuus, riittävä raajakorkeus. Hyvä kallo‐osa. Oikein sijoittuneet korvat. Kokoon
sopiva runko‐ ja raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Hieman turhan korkea hännänkanto
liikkeessä. Vaivattomat sivuliikkeet.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 AVO ERI2
Oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu. Hyvä kaula, tiivis ylälinja. Kaunisilmeinen pää, tilava rintakehä. Hyvä eturinta.
Erinomaiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvät värimerkit, oikeanlaatuinen karvapeite. Hyvä lihaskunto. Hieman korkea
hännänkanto liikkeessä. Liikkuu hyvin sivulta.
Fridkullas Wilmalotta 29060/07 AVO ERI3
Hyvänkokoinen narttu. Oikeat rungon mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Hyvä pää ja ilme. Tilava runko, erinomainen etuosa.
Kokoon sopiva raajaluusto. Laineikas karvapeite, hyvät värimerkit. Erinomainen leveä reisi. Liikkuu hyvin, hieman korkea häntä
liikkeessä.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss 25849/08 AVO H
Voimakasrunkoinen urosmainen narttu. Kallo‐osa saisi olla leveämpi, samoin kuono‐osa. Toivoisin korostuneemman eturinnan.
Liikaa löysiä huulia. Lyhyt rintakehä. Liian pitkä lanneosa. Tumma tan väritys. Korkea häntä liikkeessä. Liian rullaava runko
liikkeessä. Epävakaat etuliikkeet. Hyvä luonne.
Zweierteam Montana 19594/07 AVO ERI1 PN3 SERT
Kaunislinjainen narttu, erinomainen ylälinja. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Miellyttävä pää ja ilme. Pitkä rintakehä. Upea
raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen karvapeitteen laatu. Leveä reisi, vankka kinner. Hieman korkea häntä
liikkeessä. Hyvä lihaskunto, liikkuu hyvin.
Alte Sage Akorina Fürzwei 20199/03 VAL ERI2 PN2
Oikeat rungon mittasuhteet omaava narttumainen kokonaisuus. Hyvä tiivis ylälinja. Vahva kaula, oikein sijoittuneet korvat. Hyvä
raajaluusto. Rodunomainen ilme. Riittävä eturinta. Hieman lyhyt rintakehä. Hyvät käpälät, hieman korkea kinner. Liikkuu hyvin.
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Riccarron Milla Magia 25732/04 VAL EH3
Pitkärunkoinen narttu, hyvä vahva kaula. Hyvä kallo‐osa, vaaleat silmät. Turhan paljon löysää kaulanahkaa. Hyvä raajaluusto ja
eturinta. Liian pitkä lanneosa. Laineikas karvapeite. Hyvät käpälät. Liikaa löysiä huulia. Hyvä häntä. Turhan leveät jäykät
etuliikkeet.
Zweierteam Lunaria 22386/06 VAL ERI1 PN1 VSP
Feminiininen kokonaisuus. Oikeat rungon mittasuhteet ja raajakorkeus. Seistessä kaunis ylälinja. Tiiviit huulet, hyvä pigmentti.
Kaunisilmeinen pää, erinomainen eturinta. Kokonaisuudessaan terve anatomia ja oikea rungon voimakkuus. Liikkuu hyvin. Hyvä
lihaskunto.

20090613 KOTKA KV, Mirja Lapanja
Bernarossa Girandola FIN35202/08 JUN ERI2
13 kuukautta vanha, erinomainen tyyppi, hyvä vahva pää, haluaisin enemmän otsapengertä, hyvä kaula, erinomainen ylälinja,
erinomainen etuosa, hyvä luusto, lyhyt tiivis runko, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin.
Hurdy Van´t Pachthof RKF2408655 JUN ERI1
10 kuukautta vanha, erinomainen pää ja ilme, hyvä etuosa, hauaisin pitemmän kaulan, hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset, liikkuu
ahtaasti takaa, edestä pitäisi liikkua leveämmin.
Pandemian Af Trolltrumm FIN47851/08 JUN EH3
10 kuukautta vanha, pienehkö, hyvä luusto, hyvä pää ja ilme, rinnan pitää kehittyä lisää, tarvitsee paremman ylälinjan ja
paremmat kulmaukset, liikkuu ok.
Seiskasoinnun Hardrock FIN58640/07 NUO EH3
19 kuukautta vanha, oikein hyvä tyyppi. Hyvä pää, hyvä kaula, vahva runko, tarvitsee paremman etuosan ja paremmat
takakulmaukset, suoremman turkin. Liikkuu takaa hyvin, edestä pitäisi liikkua paremmin.
Sennenhund Rossii Filimon RKF2189048 NUO ERI1 PU3 SERT
1,5 vuotta vanha, erinomainen tyyppi. Iso koira, jolla vahva luusto, erinomainen pää ja ilme, erinomainen kaula, oikea etuosa,
vahva ylälinja, oikein hyvin kulmautunut, erinomainen liikkuja.
Zorro Zafar Av Hiselfoss NUO ERI2
18 kuukautta vanha, hyvä koko, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, oikea etuosa, hyvä ylälinja, oikein hyvin kulmautunut, liikkuu
hieman ahtaasti takaa, oikein edestä.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 AVO EVA
20 kuukautta vanha, vahva ja tiivis, erinomainen pää, vahva etuosa, mahtava luusto, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut,
valitettavasti ontuu tänään.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 AVO ERI2
19 kuukautta vanha, erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, erinomainen etuosa, lyhyt tiivis runko, oikein hyvä ylälinja, oikein
hyvät kulmaukset, liikkuu oikein hyvin.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO ERI1 PU4 VASERT
2 vuotta vanha. Hyvä tyyppi, erinomainen pää ja ilme, tarvitsee leveämmän etuosan., erinomainen kaula, vahva ylälinja, oikein
hyvin kulmautunut, hyvä liikkuja.
Dandybern Amadeus FIN20537/07 AVO EH4
2 vuotta vanha, hyvä pää ja ilme, oikein vahva ja massiivinen, pienehkö, mahtava luusto, haluaisin pitemmän kaulan, oikein
hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja, liikkuu liian leveästi edestä ja takaa, hyvä luonne.
Life Spring´s Marvelous FIN24951/07 AVO EH
27 kuukautta vanha, hyvä pää ja ilme, pitäisi olla pienemmät korvat, hyvä kaula, haluaisin paremmin kehittyneen rinnan ja
vahvemman luuston, hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut, pitäisi liikkua parermmin edestä ja takaa.
Maroussia Jean D´arc FIN26501/07 AVO ERI 3
2 vuotta vanha, hyvä tyyppi, erinomainen pää ja ilme, hyvä etuosa, hyvä luusto, hyvin kehittynyt rinta, haluaisin leveämmän
rinnan, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI2 PU2
6 vuotta vanha, erinomainen tyyppi, erinomainen pää ja ilme, erinomainen etuosa, hyvä kaula, vahva tiivis runko, mahtava
luusto, oikein hyvin kulmautunut, liikkuu oikein hyvin.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
4 vuotta vanha, erinomainen pää ja ilme, erinomainen ylälinja, hyvä etuosa, hyvä luusto, oikein hyvin kulmautunut, liikkuu oikein
hyvin.
Goldbear´s Patriot FIN40651/04 VAL ERI4
5 vuotta vanha, oikein hyvä tyyppi, erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä ylälinja, hyvä etuosa, hyvät kulmaukset, liikkuu
hyvin takaa, pitäisi liikkua paremmin edestä.
Riccarron Rink Panter FIN25406/06 VAL ERI3
3 vuotta vanha, hyvä tyyppi, hyvä pää ja ilme, paljon valkoista väriä. Hyvä kaula, hyvä ylälinja, kyynärpäät kääntyvät hieman
sisään, hyvin kehittynyt rinta, hyvät kulmaukset, liikkuu ahtaasti takaa, hieman meloen edestä.
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Bernarossa Huanita FIN50837/08 JUN EH2
9 kuukautta vanha., hyvä pää, liian suuret korvat, hyvä kaula, pitäisi olla parempi ylälinja, haluaisin paremman rinnan ja
paremmat kulmaukset edessä ja takana, pitäisi liikkua paremmin edestä.
Dandybern Butterfly EST03818/08 JUN ERI1
9 kuukautta vanha, hyvä tyyppi, erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula, ikäisekseen erinomainen etuosa, hyvä luusto, hyvä ylälinja,
hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, hieman ahtaasti takaa.
Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 NUO ERI1 PN4
20 kuukautta vanha, hyvä pää ja ilme, haluaisin pienemmät korvat, hyvä kaula, hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset, liikkuu oikein
hyvin.
Bernario Adalmina FIN46893/07 AVO ERI
2 vuotta vanha. Hyvä tyyppi, pienehkö, erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula, pitkähkö runko, hyvä luusto, hyvät kulmaukset,
liikkuu hyvin.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 AVO ERI1 PN2 SERT MVA VACACIB
26 kuukautta vanha. Erinomainen tyyppi, oikea pää, hyvät mittasuhteet, hyvä kaula, oikea etuosa, erinomainen runko ja ylälinja,
oikein hyvät kulmaukset, liikkuu oikein hyvin.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO ERI4
2 vuotta vanha. Vahva, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, haluaisin paremman ylälinjan. Hyvin kehittynyt rinta, hyvät kulmaukset,
liikkuu ahtaasti edestä ja takaa.
Dandybern Amelie FIN20531/07 AVO ERI3
2 vuotta vanha, oikein hyvä tyyppi. Hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä ylälinja, oikea etuosa, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin.
Hexa‐Han Unelma FIN15660/07 AVO ERI
2,5 vuotta vanha. Oikea tyyppi, hyvä koko, hyvä luusto, hyvä pää ja ilme, pitäisi olla syvempi rinta, hyvin kulmautunut, hyvät
takaliikkeet.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 AVO ERI2 PN3 VASERT
2,5 vuotta vanha. Oikea tyyppi, erinomainen pää ja ilme, erinomainen kaula, vahva runko, hyvä ylälinja, rinnan pitäisi olla
paremmin kehittynyt, hyvät kulmaukset, haluaisin paremmat etuliikkeet, liikkuu hyvin takaa.
Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 VAL ERI2
4 vuotta vanha, pienehkö, hyvä pää ja ilme, hyvä luusto, hyvin kehittynyt rinta, hyvä ylälinja, liikkuu hyvin.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
26 kuukautta vanha. Erinomainen tyyppi, mahtava koko, mahtava luusto, erinomainen pää ja ilme, erinomainen kaula, hyvä
ylälinja, oikein hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin.

20090614 HEINÄVESI R, Anita Alatalo
Etro Royal Altura PKR.II‐95677 JUN EH2
14kk vanha, erinomaisen raajakorkeuden ja mittasuhteet omaava. Erinomainen vahva uroksen pää. Hyvä purenta. Keskiruskeat
silmät, hyvät korvat, erinomainen kaula ja selkälinja. Hyvä runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä luusto ja kauniit
käpälät. Korkea hännän kiinnitys. Liikkuu vielä löysästi edestä, hyvällä askelmitalla sivusta katsoen. Valitettavasti kantaa häntää
liian korkealla, ihana karva, miellyttävä käytös.
Janipan Tuukka 52683/08 JUN EH1
10kk vanha, vielä hyvin pentumainen juniori, jolla lupaava pää. Hyvä purenta, kauniit silmät, kauniit korvat. Kaunis, hyvin
lapoihin kiinnittyvä kaula. Erinomainen runko, eturinta ja rintakehä ikäisekseen. Kauniisti kulmautuneet, vahvaluustoiset raajat.
Erinomaiset käpälät, erinomaiset liikkeet, vielä pentuturkissa. Miellyttävä käytös. Lupaava.
Alpweiden No Matter What 35674/02 AVO EH3
6 vuotta vanha. Oikean vahvuuden ja sukupuolileiman omaava uros. Vahva uroksen pää, erinomaiset silmät ja korvat. Hyvä
kaula, hieman pehmeyttä selässä. Hyvä rintakehä, mutta eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Voimakas luusto, riittävästi
kulmautunut. Kauniit käpälät, liikkuu kinnerahtaasti takaa ja työntö voisi olla voimakkaampi. Oikeat värimerkit, mustassa ruskea
vivahde. Miellyttävä käytös.
Fablernas Lycka Till Framgång 44523/08 AVO ERI1 PU3 SERT
2½ ‐vuotias, tyylikäs, oikean sukupuolileiman omaava uros. Hyvä purenta, tummat silmät, joskin sidekalvo hieman näkyvä. Hyvät
korvat, riittävä kaula, tasainen ylälinja. Hyvä runko, eturinnan tulee täyttyä. Vahva luusto, kauniit käpälät. Erinomaiset liikkeet
mennen tullen, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät värimerkit. Kauniisti näyttelykuntoon laitettu. Mukava käytös.
Merry Mistel’s Renzo 44821/04 AVO ERI2 PU4 VASERT
4 vuotias. Erinomaisen sukupuolileiman omaava uros. Erinomainen pää, kauniit tummat silmät, kraffitin harmaa kirsu. Hyvät
korvat, erinomainen kaula, kaunis ylälinja. Erinomainen runko, vahva luusto, tiiviit käpälät, tasapainoisesti kulmautunut.
Lyhyehkö häntä. Liikkuu löysästi edestä, takatyöntö voisi olla voimakkaampi. Ihana karva, hyvät värimerkit. Miellyttävä luonne.
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Momandan Tabasco 25866/07 AVO EH4
2 vuotias, keskikokoinen, aavistuksen matalaraajainen uros. Erinomainen voimakas uroksen pää, kauniit silmät, hyvät korvat.
Upea kaula ja selkälinja. Lupaava runko, eturinnan tulee täyttyä, voimakas luusto. Liikkuu leveästi ja löysästi edestä, muuten ok.
Hyvät värimerkit, ihana karva. Tarvitsee näyttelytottumusta.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 AVO EH
2 vuotta 11 kk. Hyvänkokoinen, oikean raajakorkeuden omaava uros. erinomainen uroksen pää, hyvät silmät, suurehkot korvat.
Hyvä purenta, kraffitin harmaa kirsu. Lyhyt kaula, tasainen selkä. Riittävä rintakehä, mutta eturinnan tulee täyttyä. Keskivahva
luusto, hyvät käpälät, liikkuu hyvällä askelmitalla. Hyvät värimerkit, hieman kuiva karva. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
Kantaa häntää turhan korkealla.
Alpigiano Beato Baran 13920/05 VAL ERI1 PU1 ROP
4‐vuotias, ihastuttava valiouros, jolla erinomainen raajakorkeus ja koko. Kaunisilmeinen uroksen pää, ihana kaula ja selkälinja.
Tilava rintakehä, hyvä eturinta, kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Aavistuksen lyhyehkö. Häntää kantaa
erinomaisesti liikkeessä. Vaivattomat, tehokkaat liikkeet. Ihana karva. Miellyttävä käytös. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PU2
6½‐vuotias, keskikokoinen, tanakka vahva uros, joka esitetään tänään upeassa turkissa. Hyvät silmät, korvat ja purenta. Kaula
voisi olla aavistuksen pidempi. Erinomainen selkä, tilava runko, hyvä eturinta. Voimakas luusto. Erinomaiset kulmaukset,
lyhyehkö häntä. Rotutyypilliset liikkeet. Miellyttävä käytös.
Janipan Xsorro 17732/03 VAL ERI3
6‐vuotias, kauniit ääriviivat omaava. Hyvä koko. Tänään hoikassa kunnossa. Erinomainen uroksen pää. Hyvät silmät, korvat ja
purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. Oikein kulmautuneet, vahvaluustoiset raajat. Hyvät käpälät. Liikkuu löysästi edestä. Eriomainen
karvanlaatu ja värimerkit. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI4
3‐vuotias. Hyväkokoinen, oikean vahvuuden omaava uros. Oikeailmeinen uroksen pää. Hyvä purenta, suun pigmentti voisi olla
parempi. Hyvä kaula ja selkä. Rintakehän tulisi olla alaosastaan tilavampi tukeakseen kyynärpäitä. Seisoo mielellään
ranskalaisittain. Vahva luusto. Erinomaiset käpälät. Kaunis turkki. Liikkuu hyvällä askelmitalla, hieman löysästi edestä.
Miellyttävä käytös. Esitetään erinomaisesti.
Alpigiano Diletto Divine 16904/08 JUN EH1
16 kk vanha. Veikeä juniorinarttu, jolla erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileima. Tasapurenta. Kauniit silmät. Erinomainen
pigmentti. Hyvä kaula, tasainen selkä. Lupaava rintakehä, eturinta tulee täyttyä. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto.
Liikkuu vielä löysästi edestä. Tan‐värin tulee puhdistua. Tarvitsee kehäkokemusta. Esitetään hyvin.
Bernissimo Carlotta 44108/08 JUN EH3
11 kk vanha. Vielä kovin pentumainen, jopa tähän luokkaan. Hyvä purenta, mutta kallon ja kuono‐osan tulee. Kauniit silmät,
hyvä kaula, tasainen selkä. Riittävä rintakehä, mutta eturinnan tulee kovasti täyttyä. Toivoisin vahvemman luuston. Suora
olkavarsi, riittävät takakulmaukset. Hyvät liikkeet. Erinomainen karva. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
Shedcape Bodil 41571/08 JUN EH2
11 kk vahva. Hyväkokoinen narttu. Hyväilmeinen nartun pää. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkä. Lupaava rintakehä ja
eturinta. Toivoisin vahvemman luuston kokoon nähden. Oikein kulmautuneet takakulmat, suora olkavarsi. Liikkuu hieman
löysästi edestä ja kääntää häntää sivulle liikkeessä. Hyvä karva ja värimerkit. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
Bernissimo Barancarina 39021/07 NUO ERI2
23 kk vanha. Miellyttävät ääriviivat omaava narttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Ihana pigmentti. Hyvät korvat. Erinomainen
kaula ja selkä. Hyvä rintakehä, lupaava eturinta. Hyvät takakulmaukset. Hieman suora olkavarsi. Hyvä luusto. Kauniit käpälät.
Liikkuu hyvin mennen tullen. Hyvä karva. Miellyttävä käytös.
Bouncy Buffoon’s Ava Gardner 46810/07 NUO ERI1 PN4 VASERT
Vajaa 2 v uotta. Tyylikäs, kauniin sivukuvan omaava narttu, jolla ihana pää. Hyvä purenta. Hyvät korvat. Ihana kaula ja selkä.
Hyvä runko, riittävä eturinta. Kauniisti kulmautuneet raajat. Erinomaiset käpälät. Erinomaiset liikkeet. Kaunis hyvälaatuinen
turkki. Oikeat värimerkit. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
Funatic Razzmatazz 50217/07 NUO EH3
1v 9kk vanha. Hvyäkokoinen, erinomaisen sukupuolileiman omaava narttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Isohkot korvat. Kallo‐
osan tulee vahvistua. Hyvä kaula ja selkä. Rintakehän tulee täyttyä alaosastaan tukeakseen kyynärpäitä. Erinomaiset
takakulmaukset. Suora olkavarsi. Hyvä luusto. Liikkuu löysästi edestä. Kantaa häntää turhan korkealla. Tan‐värin tulee puhdistua.
Hyvä karvanlaatu. Esitetään ja esiintyy hyvin.
Beneco’s Vienna 21168/03 AVO ERI2
6 vuotta vanha. Tänään hieman turhan pulskassa kunnossa esitetty narttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Erinomainen eturinta.
Riittävä kaula. Hyvä selkä. Toivoisin hieman vahvemman luuston. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin
huolimatta lievästä ylipainosta. Hyvä karva. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
Shedcape Zaria 31821/05 AVO ERI1 PN1 SERT MVA VSP
4‐vuotias. Tyylikäs, hyväkokoinen narttu. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Suun pigmentti voisi olla parempi. Erinomainen
kaula. Tasainen selkä. Rintakehä voisi olla täyteläisempi tukeakseen alhaalta kyynärpäitä. Eturinnan tulee täyttyä.
Tasapainoisesti kulmautuneet takaraajat. Liikkuu löysästi edestä, muuten ok. Kaunis karva. Hyvät värimerkit. Esiintyy ja esitetään
edukseen.
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Shedcape Xinna 27679/04 VAL ERI2
5‐vuotias. Tyylikäs valionarttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hieman kapealinjainen pää. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä rintakehä,
mutta eturinnan tulee olla täyteläisempi. Seisoo mielellään ranskalaisittain. Hyvät takakulmaukset. Suora olkavarsi. Hyvä luusto.
Liikkuu kovin löysästi edestä. Nostaa eturaajoja turhan korkealle. Hyvä karva. Miellyttävä luonne.
Goldbear’s Papaya 40652/04 VAL EVA
5‐vuotias. Vahvarunkoinen kauniit ääriviivat omaava valionarttu. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä purenta. Ihana kaula. Tasainen
selkä. Tilava rintakehä. Eturinta. Kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Valitettavasti koira aristaa tänään toista
takajalkaansa, joten en voi arvostella muuten tämän upean nartun liikkeitä. Pahoittelen.
Momandan Peggy Sue 23375/02 VAL ERI1 PN3
7‐vuotias. Erinomaisen koon ja voimakkuuden omaava narttu. Hyvä purenta. Aavistuksen suurehkot silmät. Kaunis kaula ja selkä.
Tilava runko. Erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet, hyväluustoiset raajat. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Hyvät
värimerkit. Erinomainen karva. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
Momandan Napadancer 10569/00 VET ERI1 PN2 ROP‐VET
9½ vuotta. Ihastuttavassa kunnossa esitetty veteraani. Kauniit ääriviivat. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Päässä iän tuomaa
kuivumista. Upea kaula ja selkä. Ihana runko. Kaunis karva. Liikkeessä päihittää monet nuoremmat kilpakumppanit. Onnittelut
omistajalle ja monia vuosia lisää.

20090620 ROVANIEMI KV, Marjo Järventölä
Alpweiden Full Of Love FIN47459/08 JUN EH2
Hyvänkokoinen, tässä vaiheessa vielä hieman kapea juniori uros. Voimakkuudeltaan lupaava uroksen pää. Pitkähkö kuono. Hyvä
ylälinja ja rintakehän syvyys. Sopiva raajaluston voimakkuus. Niukat etu‐ ja riittävät takakulmaukset. Lupaavat sivuliikkeet,
etuliikkeet vielä kovin löysät. Hieman kihartuva karva. Selkeä väritys.
Armando FIN39107/08 JUN EH3
Voimakkuudeltaan lupaava juniori uros. Riittävä voimakas uroksen pää. Kuono saa vahvistua. Runko saa kehittyä, erityisesti
eturinnasta. Kaunis kaula. Sopiva raajaluuston voimakkuus. Pitkähkö lanneosa. Häntä nousee liikkeessä. Hyvä askelpituus.
Etuliikkeet tässä vaiheessa varsin holtittomat. Lupaaja karva ja väri
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 JUN EH1
Keskikokoa pienempi, mittasuhteiltaan hyvä juniori uros. Vielä pentumainen pää, jossa lupaavat linjat. Silmät saisivat olla
tummemmat. Lupaava ylälinja. Rintakehä saa vielä voimistua. Sopiva raajaluuston voimakkuus. Lupaavat sivuliikkeet.
Etuliikkeissä löysyyttä. Lupaava karva ja väri. Miellyttävä käytös.
Alpweiden Come's To Win FIN50537/07 NUO EH1
Keskivahva nuori uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Voimakkuudeltaan hyvä uroksen pää ja miellyttävä ilme. Silmät voisivat
olla tummemmat. Hyvä selkälinja. Hieman jyrkkä lantio. Riittävä rintakehän voimakkuus. Sopiva raajalusto. Hyvät sivuliikkeet.
Etuliikkeissä löysyyttä. Häntä nousee liikkeessä. Kesäturkissa. Varma käytös.
Exstellas Bodyguard FIN10418/08 NUO H
Voimakas, varsin muhkea hyväntyyppinen uros. Vahva pää, joka voisi olla kauttaaltaan kuivempi. Syvällä sijaitsevat silmät.
Löysää kaulanahkaa. Hyvä selkä. Pysty lantio. Erinomainen raajaluuston voimakkuus. Liikkuessa hyvä askelpituus. Etuliikkeet
kovin löysät. Häntä nousee turhan korkealle. Muhkea turkki. Perusväri voisi olla mustempi. Hyvät merkit. Saisi käyttäytyä
varmemmin käsiteltäessä.
Alpweiden Änd Me Too FIN10323/07 AVO H
Hyväntyyppinen hieman kevyt uros. Pienehkö pää, jossa voimakas otsapenger. Hyväasentoiset korvat. Ryhdikäs olemus. Suora
selkälinja. Rintakehä saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi. Kokoon nähden riittävä raajaluusto. Häntä nousee liikkeessä. Riittävä
askelpituus. Etuliikkeissä löysyyttä. Esitetään tänään kesäkarvassa. Kaunis väri. Miellyttävä käytös.
Edi FIN33761/07 AVO EH2
Mittasuhteiltaan ja voimakkuudeltaan hyvä uros. Vahva kaunispiirteinen liioittelematon uroksen pää. Hieman matalalle
kiinnittyneet korvat. Hyvä ylälinja ja rintakehän syvyys. Kokoon nähden rintakehä voilla leveämpi. Niukat etu ja riittävä t
takakulmaukset. Riittävä askelpituus etuliikkeissä löysyyttä. Hyvä karvaa ja väri. Miellyttävä käytös
Ragdolls Blue‐Chip FIN48886/06 AVO ERI1 PU3 SERT
Keskikokoa pienempi uros, jolla hyvin urosmainen pää. Hieman voimakas otsa. Lyhyehköä kaula. Hyvä ylälinja ja runko. Sopiva
raajaluuston voimakkuus ja hyvä asentoiset raajat. Riittävä askelpituus. Hyvä karva ja väri. Miellyttävä käytös
Tempting Amber's Alpha Deluxe FIN52079/05 AVO EH3
Voimakkuudeltaan hyvä uros, jolla oikeat mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä kauttaaltaan.
Eturinta saisi olla kokonaisuuteen nähden leveämpi. Vahva raajaluusto. Hyvä askelpituus. Etuliikkeet kovin löysät. Hyvä karva ja
väri
Uj Jezuska Av Lee Armand FIN35273/08 VAL ERI2 PU2 VACACIB
Sopivan vahva mittasuhteillaan hyvä uros. Riittävä vahva uroksen pää. Hyväasentoinen kaula. Sopiva rungon voimakkuus ja
rajaluusto. Liikkuu pitkin askelin edestä, hieman löysästi. Lyhyehkö, liikkeessä ylös nouseva häntä. Hyvä karva ja väri. Varma
käytös.
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Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP RYP2
Keskikokoinen voimakas muhkeaturkkinen uros. Erinomaiset pehmeäpiisteinen vahva uroksenpää. Silmät voisivat olla
tummemmat. Seistessä hyvin kauniit ääriviivat. Vahva raaja‐luusto. Riittävä etu‐ ja erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu sivusta
näyttävästi pitkin askelin. Etuliikkeissä löysyyttä. Kehäkäytös varmaa.
Alppitähti FIN31432/08 JUN EH
Keskivahva pitkähkö juniori narttu. Lupaava somailmeinen nartun pää, joka saa vielä levitä. Lupaava rungon tilavuus. Riittävä
raajaluusto. Lupaavat sivuliikkeet. Häntä nousee liikkeessä. Lupaava karva ja väri. Miellyttävä käytös
Alpweiden Face To Winner FIN47460/08 JUN ERI1 PN3 SERT
10 kuukautta hyvin tasapainoisesti kehittynyt sopusuhtainen narttu. Oikeat pään mittasuhteet. Otsapenger voisi olla
merkitympi. Kauniit rungon ääriviivat. Riittävät etu‐ ja hyvät takakulmaukset. Hyvä asentoiset raajat. Pitkä asekelinen liikunta.
Lupaava karva ja väri. Miellyttävä kokonaisuus.
Alpweiden Forever Jackpot FIN47463/08 JUN EH3
Keskivahva mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Hyvin narttumainen pää, jossa otsapenger voisi olla merkitympi ja silmäluomet
voisivat olla tiiviimmät. Hyvä ylälinja. Lupaava runko tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyväasentoinen häntä. Erinomaiset
lupaavat liikkeet, edestä vielä löysät. Hieman kihartava karva. Hyvät värit. Ystävällinen käytös.
Alpweiden Funny Girl FIN47464/08 JUN EH
Vahva mittasuhteiltaan hyvä juniori narttu. Hieman pitkähkö nartun pää, jossa otsapenger voisi olla merkitympi. Löysää
kaulahankaa. Lupaava ylälinja ja runko. Sopiva raajaluusto. Riittävä askelpituus. Lupaava karva ja väri.
Berondan Autumn Princess FIN50804/08 JUN EH4
Muhkeaturkkinen pitkähkö narttu. Lupaava somailmeinen nartun pää. Lyhyehkö kaula. Lupaava runko. Sopiva raajaluuston
voimakkuus. Lupaava liikunta. Selkeä väri. Terhakas olemus.
Funatic Oh Whad'ya Know FIN52816/08 JUN EH
Vahva pitkähkö juniorinarttu. Oikeat pään mittasuhteet. Korvat voisivat asettua varmemmin. Lupaava runko. Hyvä raajaluusto.
Hyvä askelpituus. Etuliikkeissä löysyyttä. Lupaava karva. Oikean eturaajan sukka nousee turhan korkealle sisäsivulla, muutoin
kaunis väritys. Saisi esiintyä ajoittain reippaammin.
Janipan Tuisku FIN52681/08 JUN ERI2
Tasapainoisesti kehittynyt juniori narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet. Somailmeinen pää, jossa kuono voisi olla
voimakkaampi. Hyvä ylälinja ja lupaava rungon tilavuus. Hyvä asentoiset raajat. Lupaava liikunta,. Lupaava karva. Runko turkin
väri saa vielä syventyä. Tasapainoinen kokonaisuus
Bouncy Buffoon's Annie Hall FIN46812/07 NUO ERI1 PN4 VASERT
Tyypiltään erinomainen sopivan vahva narttu. Hyvin kaunisilmeinen pehmeälinjainen nartun pää. Hyvä ylälinja ja rintakehä.
Pitkähkö lanneosa. Hyväasentoiset raajat. Hyvä liikkuja. Hyvä karvan laatu. Kauniit väri. Ryhdikäs tasapainoinen kokonaisuus.
Ragdolls Cinderella FIN55713/07 NUO EH2
Vahva aavistuksen matalaraajainen narttu, jolla kaunisilmeinen nartun pää. Ylälinjassa hieman pehmeyttä. Hyvä runko. Riittävät
k kulmaukset ja askelpituus. Yhdensuuntaiset etu‐ ja takaliikkeet. Erinomainen karva ja hyvä väri. Eritetään hyvin.
Alpweiden Real Jackpot FIN34667/04 AVO ERI3
Keskivahva mittasuhteiltaan hyvä narttu. Somailmein riittävän voimaksa pää. Rodunomainen ylälinja. Kokonaisuuteen nähden
sopiva runko. Riittävä raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Esitetään tänään kovin kesäisessä turkissa. Kauniit värit.
Tasapainoinen kokonaisuus.
Alpweiden Öhm I'm Jackpot FIN28227/07 AVO EH4
Mittasuhteiltaan hyvä keskivahva narttu. Hyvin narttumainen hieman kapea pää. Kaunis ylälinja. Riittävä rungon tilavuus. Sopiva
raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hieman ulkonevat kyynärpäät liikkeessä. Hieman jäykkä hännänpää. Hyvänlaatuinen,
tänään turhan niukka karva. Selkeät värit. Esiintyy varmasti.
Alpweiden Ömeising FIN28229/07 AVO ERI1
Vahva tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Voimakas nartun pää. Hyvä ylälinja. Eturinta saisi olla täyteläisempi.
Vahvat raajat. Hyvät sivuliikkeet. Hieman holtittomat etuliikkeet. Muhkea karva. Hyvät värit. Olisi enemmän edukseen
tiiviimmässä kunnossa. Rauhallinen käytös.
Lapinlauhan Kassi‐Alma FIN44662/05 AVO EH
Mittasuhteiltaan ja voimakkuudeltaan hyvä narttu, jolla kaunispiirteinen pää. Hieman matalle kiinnittyneet korvat. Hyvä
rintakehän syvyys ja leveys. Niukahkot kulmaukset. Riittävä askelpituus. Saisi käyttää takaosaa tehokkaammin liikkeessä.
Hyvänlaatuinen keräturkki. Selkeät värit. Miellyttävä käytös.
Maroussia Xalvadora FIN35292/03 AVO EH
Vahva muhkeaturkkinen narttu, jolla kaunispiirteinen ilmeikäs pää. Hieman painunut ylälinja. Vahva runko. Niukat kulmaukset.
Riittävä askelpituus. Kauniit värit. Rauhallinen käytös.
Riccarron Noa Noa FIN49102/05 AVO ERI2
Vahva narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Kapeahko pää, jossa otsapenger voisi olla merkitympi. Tasapurenta.
Rodunomainen ylälinja. Vahva runko ja raajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella edessä löysyyttä. Hieman löysässä kunnossa.
Erinomainen karva. Päässä hieman niukasti valkoista, muuten kaunis väri. Miellyttävä käytös.
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Zweierteam Montana FIN19594/07 AVO EVA
Vahva mittausheteiltaan erinomainen narttu. Kaunislinjainen nartun pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Alaleuka
voimakkaampi. Kauniit rungon ääriviivat. Riimittävästi kulmautunut. Vahvat raajat. Häntä nousee korkealle liikkeessä , ontuu
tänään toista eturaajansa, ei voida tänään arvostella liikkeitä.
Dacosen Aleksandra FIN20114/05 VAL ERI3
Kaunis sopusuhtainen narttu. Profiililtaan kaunis nartun pää. Eturinta voi olla näyttävämpi, riittävästi etu ja hyvät
takakulmaukset. Erinomaiset sivuliikkeet. Etuliikkeissä löysyyttä. Hyvälaatuinen kesäturkki. Kauniit värit. Esiintyy iloisesti.
Ragdolls Aquamarine FIN47432/04 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Hyvin tyypillinen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Pehmeälinjainen somailmeinen pää. Rodunomainen ylälinja. Hyvä
rintakehä. Riittävät kulmaukset ja raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Etuliikkeissä löysyyttä. Erinomainen karva ja väri.
Miellyttävä käytös.
Ragdolls Attractive FIN47437/04 VAL ERI4
Erinomainen muhkea valionarttu, jolla pehmeäpiirteinen pää. Hieman kevyet korvat. Kauniit rungon ääriviivat. Sopiva
raajaluusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä väri. Miellyttävä käytös.
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 VAL ERI2 PN2 VACACIB
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Sieväilmeinen nartun pää. Rodunomainen ylälinja. Hyvä runko. Sopiva
raajaluuston voimakkuus. Hyvä askelepituus. Häntä nousee liikkeessä. Erinomainen karva ja väri. Esiintyy mallikkaasti.

20090627 HÄMEENLINNA K, Gunnar Jensen
Bandolero’s Awesome Maradona 51301/08 JUN EH4
Iso voimakas erittäin hyväntyyppinen uros. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä otsapenger. Ok kaula,
hiukan laskeva lantio. Toivoisin paremmat takakulmaukset, ok kulmaukset edessä, mutta seisoo hiukan ranskalaisittain. Hyvä
luusto. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Bernario Chateldon 43036/08 JUN ERI1 PU4
Erinomaisen tyyppinen uros. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa, jossa hyvä leveys. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula. Hyvä
tiivis runko. Hyvä lantio. Hyvin kulmautunut takaa, ok kulmaukset edessä. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja
väri.
Berondan Albin 50809/08 JUN H
Hyväntyyppinen uros. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä korvien kiinnitys. Hiukan lyhyt kaula. Hyvä
selkä. Ok kulmaukset takana, korkeat kintereet, hiukan epävakaat. Toivoisin paremmat kulmaukset edessä. Liikkuu erittäin
hyvällä askelpituudella, hiukan löysästi edestä ja epävakaasti takaa. Aavistuksen kihara karva, hyvä väri.
Berondan Asgeir Olasson 50808/08 JUN ERI2
Erinomaisen tyyppinen uros. Upea kallo ja kuono‐osa. Kauniit silmät. Oikea purenta. Hyvä tiivis runko. Hyvä ylälinja. Ok
kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Maroussia Multiäly Eero 37986/08 JUN EH
Hiukan pitkä erittäin hyväntyyppinen uros. Upea vahva kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Ok kaula. Hiukan löysä
selkä. Ok lantio. Toivoisin paremmat kulmaukset takana, ok edessä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvällä leveydellä takaa ja
edestä. Hyvä turkki ja väri.
Pandemian Af Trolltrumm 47851/08 JUN EH3
Eriittäin hyväntyyppinen uros. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Voisi olla parempi pigmentti huulissa. Ok
kaula. Hyvä selkä. Hyvä lantio. Ok kulmaukset takana. Aavistuksen etuasentoinen lapa. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki
ja väri.
Bernario Bugatti Diesel 58377/07 NUO ERI1
Erinomaisen tyyppinen uros. Upea kallo ja kuono‐osa. Hyvä otsapenger. Kauniit silmät. Oikea purenta, mutta aavistuksen heikko
alaleuka. Ok kaula. Hyvä selkä. Ok kulmaukset takana ja edessä. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä luusto. Hyvä turkki ja väri.
Beneco’s Dumbo 44808/06 AVO EH3
Erinomaisentyyppinen uros. Litteä kallo ja kuono‐osa. Hyvä otsapenger. Hyvät silmät. Oikea purenta. Kaunis kaula ja selkä. Litteä
lantio ja liian korkea hännänkanto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkuu erityisen hyvin joka suunnasta. Hyvä
turkki ja väri. Palkinto johtuu hännästä.
Bernario Wim 24836/05 AVO H
Erinomaisen tyyppinen uros. Upea kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvät silmät. Ok kaula. Hyvä selkä. Hiukan litteä lantio.
Hiukan korkea hännänkanto. Ok kulmaukset takana. Korkeat kintereet, erittäin epävakaat. Ok kulmaukset edessä. Liikkuu
erittäin hyvin sivusta, hiukan löysästi edestä ja epävakaasti takaa. Hyvä turkki ja väri. Palkinto johtuu hännästä ja kintereistä.
Fonacot’s Hero Harrison 39974/05 AVO ERI1 PU1 SERT VSP
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvä otsapenger. Hyvä kaula ja selkä. Hiukan litteä lantio.
Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Voimakas luusto. Liikkuu erityisen hyvin sivusta, hiukan meloen edestä ja kinnerahtaasti
takaa. Hyvä turkki ja väri.
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Hexa‐Han Pasifax 20787/03 AVO ERI2 PU3 VASERT
Erinomainen tyyppi. Voimakas kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Hyvät silmät. Oikea purenta. Ok kaula. Hyvä selkä. Hiukan litteä
lantio. Hiukan korkea hännänkanto. Voisi olla aavistuksen paremmin kulmautunut takaa, ok edestä. Liikkuu erittäin hyvin joka
suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Maroussia Jazzy Jewel 26499/07 AVO EH4
Erinomaisen tyyppinen uros. Upea voimakas kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvä otsapenger. Ok kaula. Hyvä
selkä. Hiukan litteä lantio. Liian korkea hännänkanto. Toivoisin paremmat takakulmaukset, ok edestä. Liikkuu hyvin joka
suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Kroisos Pennonen 43423/03 VAL ERI1 PU2
Tyylikäs erinomaisen tyyppinen uros. Erittäin hyvä kallo ja kuono‐osa. Kauniit silmät. Oikea purenta. Erittäin hyvä kaula. Upea
selkä. Hiukan suora lantio. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hienot tassut. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Erittäin
tyylikäs uros. Hyvä turkki ja väri.
Bernario Chinon 43038/08 JUN EH4
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvä otsapenger. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula. Hyvä selkä. Hiukan litteä
lantio. Hiukan korkea hännänkanto. Ok kulmaukset takana. Hyvät kulmaukset edessä, mutta seisoo hiukan ranskalaisittain.
Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hiukan epävakaasti edestä. Hyvä turkki ja väri.
Funatic Oh My Gosh 52815/08 JUN EH3
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvä otsapenger. Hyvä kaula. Lyhyt, tiivis selkä.
Hiukan litteä lantio. Hyvin korkea häntä. Hyvät kulmaukset takana ja edessä. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hiukan epävakaasti
edestä. Hyvä turkki ja väri.
Funatic Q‐Ta‐Molla 19165/08 JUN ERI1 PN2 SERT
Erinomainen tyyppi. Upea kallo ja kuono‐osa. Kauniit silmät. Oikea purenta. Kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä luusto. Hyvä turkki ja väri.
Riccarron Quick Step 48213/08 JUN ERI2
Erinomainen tyyppi. Upea kallo ja kuono‐osa. Kauniit silmät. Oikea purenta. Hyvä otsapenger. Hyvä ylälinja. Voisi olla
aavistuksen paremmat kulmaukset takana, ok edessä. Hyvä luusto. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Cardiem Cranberry Kiss 48294/07 NUO H
Iso, voimakas erittäin hyväntyyppinen narttu. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Hiukan
litteä lantio. Toivoisin enemmän kulmautuneen takaosan, aavistuksen suora edestä. Liikkuu hyvin sivusta, ok edestä, erittäin
epävakaasti takaa. Hyvä luusto. Hyvä turkki ja väri. Palkinto johtuu takaosasta.
Fonacot’s Ice Crystal 55127/07 NUO ERI1
Erinomainen tyyppi. Upea kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä otsapenger. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Funatic Razzmatazz 50217/07 NUO ERI2
Erinomainen tyyppi. Upea kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä otsapenger. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvä
ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Hiukan suora olkavarsi. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta. Hyvä turkki ja väri.
Kultakuumeen Brita 39881/07 NUO HYL
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hiukan pitkä kuono‐osa. Hyvä kaula ja selkä. Hiukan
korkea hännänkiinnitys ja häntä on ”murtunut”. Hyvin kulmautunut takaa. Hiukan suora olkavarsi. Liikkuu hyvin joka suunnasta
kun lopettaa peitsaamisen. Hyvä turkki ja väri. Palkinto johtuu hännästä.
Cei‐Cei Cindy Crawford 43167/05 AVO ERI1 PN3 VASERT
Hiukan pitkä erinomaisen tyyppinen narttu. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Ok kaula. Hiukan löysä selkä.
Hyvä lantio. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin sivusta ja edestä, hiukan maa‐ahtaasti takaa.
Hyvä eturinta. Hyvä turkki ja väri.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 AVO EH2
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Hyvä otsapenger. Oikea purenta. Ok kaula. Hyvä tiivis selkä. Hiukan
litteä lantio. Hiukan korkea hännänkanto. Ok kulmaukset takana, hiukan suora ja etuasentoinen edestä. Hyvä luusto. Liikkuu
erittäin hyvin joka suunnasta. Hiukan kihara turkki, hyvä väri.
Funatic Versace 32300/04 VAL ERI1 PN1 ROP
Erinomainen tyyppi. Upea narttumainen kallo ja kuono‐osa. Erittäin kauniit silmät. Oikea purenta. Hyvä otsapenger.
Hyväasentoiset korvat. Erittäin tyylikäs ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa ja edestä. Voimakkaat tassut. Liikkuu erittäin hyvin joka
suunnasta. Erittäin hyvä rotunsa edustaja. Hyvä turkki ja väri.
Barlis Feanna Yakarin 17544/99 VET ERI1 PN4 ROP‐VET
Hiukan pitkärakenteinen erinomaisen tyyppinen narttu. Upea kallo ja kuono‐osa. Hyvät silmät. Oikea purenta. Hyvä otsapenger.
Hyvä kaula ja selkä. Hiukan litteä lantio. Ok hännänkanto. Hyvin kulmautunut takaa, aavistuksen suora olkavarsi ja etuasentoiset
lavat. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hiukan keinuvasti edestä. Hyvä turkki ja väri.
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20090704 TUUSULA K, Adriana Griffa
Bernarossa Girandola FIN35202/08 JUN ERI1
13 kuukautta. Hyvä tyyppi. Oikea pää & ilme. Hyvä kaula & ylälinja, hyvä luusto, hyvät etu‐ & takakulmaukset. Liikkuu hyvin,
hyvä turkki & luonne.
Dolce Amico Fun BSH9372/08 JUN ERI2
1‐vuotias. Oikein hyvä tyyppi, hyvä pää, hyvä luusto, voisi olla parempi ylälinja, liikkuu hyvin. Hyvä turkki & luonne.
Pandemian af Trolltrum FIN47851/08 JUN EH3
11 kuukautta. Pentumainen ikäisekseen, oikea pää. Hieman löysä. Takaosa voisi olla paremmin kulmautunut verrattuna
etuosaan. Takaliikkeissä voisi olla enemmän voimaa. Hyvä turkki & luonne.
Beneco´s Dumbo FIN44808/06 AVO ERI3
2‐vuotias. Hyvä tyyppi. Oikein kaunis ilme, hyvä kaula & ylälinja, melko lyhyt lantio, hyvä luusto, liikkuu hyvin, hieman iloinen
häntä, kaunis turkki.
Bernario Bvlgari Diesel FIN53278/07 AVO ERI
20 kuukautta. Kaunis ilme. Hieman liian raskas, ylälinja voisi olla vahvempi. Hyvä luusto. Oikeat, mutta hieman laiskat liikkeet.
Hyvä turkki & luonne.
Bernario Wim FIN24836/05 AVO EH
4‐vuotias. Hyvä pää & ilme. Hyvä kaula, hieman laskeva lanne, hyvä luusto. Takaosa ei täsmää etuosan kanssa, heikot
takaliikkeet, hyvä häntä & luonne.
Bernario Wouter FIN24837/05 AVO EH
4‐vuotias. Kaunis ilme, hyvä kaula. Takaosa ei täsmää etuosan kanssa, takaliikkeessä ei ole tarpeeksi voimaa, hieman iloinen
häntä. Hyvä turkki & luonne.
Berndante El‐Ciril FIN33269/05 AVO ERI
4‐vuotias, hyvä pää & ilme. Hyvä kaula, ylälinja. Hieman lyhyt lanne, hyvä luusto, liikkuu hyvin ja terveesti. Kesäturkissa. Hyvä
luonne.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO ERI2 PU4
2‐vuotias, hyvä pää & ilme. Vahva luusto, hyvä kaula, ylälinja. Liikkuu edestä hyvin, takaliikkeissä voisi olla enemmän voimaa.
Iloinen häntä, hyvä etuosa & hyvä luonne.
Bollinger du Hameau des Baronnies FIN17586/07 AVO ERI4
3‐vuotias. Oikea pää, hyvä kaula, ylälinja. Hyvä luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki & luonne.
Fonacot´s Hero Harrison FIN39974/05 AVO ERI1 PU3 VASERT
3‐vuotias. Iso uros, vahva luusto, hyvä pää & ilme. Hyvä kaula & ylälinja, liikkuu vapaasti, hyvä turkki & luonne.
Funatic Roquefort FIN50216/07 AVO ERI
20 kuukautta. Hyvä tyyppi, hieman löysät silmäluomet, hyvä kaula & ylälinja, hyvät etu‐ ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin, hyvä
turkki & luonne.
Life Spring´s MyWay FIN24954/07 AVO EH
2‐vuotias, hyvä pää & ilme. Raskas runko verrattuna jalkoihin. Liikkuu hieman laiskasti, löysin kyynärpäin, hieman kapeasti takaa.
Hyvä turkki & luonne.
Maroussia Jean D´Arc FIN26501/07 AVO ERI
Oikea tyyppi. Hyvä kaula & ylälinja & hyvät etu/takakulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä turkki & luonne.
Berndante Chocco FIN39235/03 VAL ERI4
Oikein hyvä tyyppi & ilme. Hyvä kaula & ylälinja, hyvät etu‐ & takakulmaukset. Liikkuu hyvin, hyvä turkki & luonne.
Diamond Dante 6 av Hennumkroken S43499/2006 VAL ERI2 PU2 SERT FI MVA
3‐vuotias. Kaunis ilme. Oikea kaula & ylälinja, hyvä luusto, liikkuu hyvin, hyvä turkki & luonne.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI3
4‐vuotias. Kaunis pää & ilme, hyvä ylälinja, hyvät etu‐ ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin, hyvällä askelpituudella ja draivilla, hyvä
turkki & luonne.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1
5‐vuotias. Hyvä pää & ilme, hyvä kaula & ylälinja, hyvät etu‐ ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin, hyvällä askelpituudella ja draivilla,
hyvä turkki & luonne.
Bernario Chinon FIN43038/08 JUN ERI4
1‐vuotias. Oikea tyyppi, miellyttävä ilme, hyvä kaula & ylälinja. Hyvät etu‐ ja takakulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä turkki & luonne.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 JUN ERI
9 kuukautta. Iso narttu, miellyttävä ilme, hyvä ylälinja. Hyvät etukulmaukset, liikkuu hyvin, hieman pehmeät välikämmenet.
Hieman iloinen häntä, hyvä turkki & luonne.
Dandybern Bianca FIN48590/08 JUN ERI1
10 kuukautta. Hyvä pää & ilme, hyvä ylälinja, hyvät etu‐ & takakulmaukset, liikkuu hyvin ja terveesti, hyvä turkki & luonne.
Kultakuumeen Cara Melli FIN54748/08 JUN ERI2
9 kuukautta. Hyvä pää & ilme, hyvä ylälinja, hyvät etu‐ & takakulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä turkki & luonne.
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Maitotytön Halla FIN49089/08 JUN ERI3
9 kuukautta. Hyvä pää & ilme, hyvä kaula & ylälinja & hyvät etu‐ ja takakulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä turkki & luonne.
Jaarlin Baltic‐Pearl FIN43523/07 NUO ERI1
Melkein 2 vuotias. Hyvä pää & ilme, hyvät etu‐ & takakulmaukset, liikkuu hyvin ja terveesti, hyvä turkki & luonne.
Bernario Adalmina FIN46893/07 AVO ERI4
2‐vuotias. Hyvä pää & ilme, hyvä kaula & ylälinja, hyvät etu‐ ja takakulmaukset, liikkuu hyvin & terveesti, kesäturkissa, hyvä
luonne.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO EH
2‐vuotias. Hyvä pää & ilme, oikea ylälinja, oikeat etu‐ & takakulmaukset. Hieman raskasrakenteinen. Liikkuu hieman löysin
kyynärpäin, voisi olla parempi draivi, hyvä turkki & luonne.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 AVO ERI1 PN1 SERT MVA VSP
3‐vuotias. Hyvä pää & ilme, hyvä kaula & ylälinja & hyvät etu‐ ja takakulmaukset. Hyvä luusto, liikkuu terveesti hyvällä draivilla,
hyvä turkki & luonne.
Dandybern Amelie FIN20531/07 AVO ERI3
Hyvä tyyppi & pää, oikea ylälinja, liikkuu hyvin, hyvä turkki & luonne.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 AVO ERI2 PN2 VASERT
2‐vuotias. Hyvä pää & tyyppi, hyvä ylälinja, hyvät etu‐ & takakulmaukset, hyvä luusto, liikkuu hyvin & terveesti, hyvä turkki &
luonne.
Maroussia Halina FIN51141/06 AVO ERI
3‐vuotias. Hyvä pää & ilme, oikea ylälinja, oikeat etu‐ & takakulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä turkki & luonne.
Metsäpirtin Amoroso FIN48633/04 AVO ERI
5‐vuotias. Hyvä pää & ilme, oikea ylälinja, hyvä luusto, liikkuu edestä hieman löysin kyynärpäin, takaa oikein, hyvä turkki &
luonne.
Riccarron One Smiling Sun FIN52418/05 AVO ERI
3,5 ‐vuotias. Hieman nykyaikainen. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää & ilme, hyvä ylälinja, hyvät etu‐ & takakulmaukset, liikkuu
terveesti hyvällä draivilla, hyvä turkki & luonne.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 AVO ERI
2‐vuotias. Miellyttävä narttu, hyvä pää & ilme. Hyvä kaula & ylälinja. Liikkuu hyvin, takaliikkeessä voisi olla enemmän draivia,
hyvä turkki & luonne.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 VAL ERI2 PN4
Noin 2‐vuotias. Oikein kaunis pää & ilme, hyvä kaula & ylälinja, hyvät etu‐ & takakulmaukset, hyvä luusto. Liikkuu hyvin, tänään
ei niin loistavasti, hyvä turkki & luonne.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI1 PN3
5‐vuotias. Miellyttävä tyyppi & ilme, oikea ylälinja & etu‐ ja takakulmaukset. Kokoon nähden hyvä luusto, hyvä turkki & luonne.

20090705 HYVINKÄÄ K, Anita Alatalo
Maroussia Multiäly Eero FIN37986/08 JUN ERI1 PU3 VASERT
1v. erinomaisen kokoinen ja vahvuinen, kauniit ääriviivat omaava uros. Erinomainen purenta. Vahva, erinomaiset yksityiskohdat
omaava pää. Hyvä kaula ja selkä. Vahva rintakehä. Kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Liikkuu ihanalla sivuaskeleella.
Kantaa häntään mallikkaasti liikkeessä. Todella lupaava. Miellyttävä käytös.
Funatic Roquefort FIN50216/07 NUO EH1
20 kk vanha, erinomaisen kokoinen ja vahvuinen uros. Erinomainen raajakorkeus. Vahva urokseen pää ja hyvä purenta. Ilmettä
häiritsevät hyvin näkyvät punaiset sidekalvot. Vahva luusto. Erinomaiset kulmaukset. Hieman luisu lantio. Erinomainen runko ja
eturinta. Liikkuu erinomaisella askelmitalla ja kantaa häntänsä hyvin liikkeessä. Upea turkki, hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös.
Esiintyy ja esitetään hyvin.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 AVO ERI1 PU2 SERT
2‐vuotias, eriomaisen voimakkuuden ja sukupuolileiman omaava uros. Vahva pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä
purenta. Hyvä kaula ja selkä. Erinomainen tilava rintakehä ja täyteläinen eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet vahvaluustoiset
raajat. Erinomaiset käpälät. Liikkuu rodunomaisesti, erinomaisella askelmitalla. Kauniisti kunnostettu hyvälaatuinen karva.
Rauhallinen käytös. Miellyttävä kokonaisuus.
Bernario Wouter FIN24837/05 AVO EH3
4‐vuotias erinomainen kokonaisuus. Vahva uros, jolla voimakas uroksen pää. Hyvä purenta. Kaula voisi olla hieman pidempi.
Erinomainen selkä. Tilava runko. Täyteläinen eturinta. Oikein kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Erinomaiset käpälät. Liikkuu
leveästi edestä riittävällä askelmitalla. Kantaa häntäänsä liikkeessä turhan korkealla. Erinomainen karva ja värimerkit.
Miellyttävä käytös.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO EH4
2‐vuotias hyväkokoinen, aavistuksen pitkärunkoinen uros. Hyvä purenta, mutta pienet hampaat. Turhan löysä alahuuli ja
suupigmentti tulisi olla parempi. Hyvä kaula ja selkä. Erinomainen rintakehä. Riittävä eturinta. Aavistuksen pitkä lanne.
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Erinomainen luusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu ahtaasti takaa. Riittävällä askelmitalla sivusta katsoen. Eriomaiset värimerkit ja
karva. Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen.
Maroussia Kembro FIN38958/07 AVO EH2
2v. hyvänkokoinen vahva uros. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Lyhyehkö kaula. Tasapaineen selkä. Riittävästi kulmautunut takaa.
Suora olkavarsi. Eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Lyhyt häntä. Kauniit käpälät. Liikkuu leveästi edestä. Riittävällä
askelpituudella. Kantaa häntäänsä turhan korkealla liikkeessä. Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen.
Uj Jezuska Av Lee Armand FIN35273/08 VAL ERI2 PU4
4‐vuotias erittäin kauniit ääriviivat omaava hyvänkokoinen uros. Hyvä purenta. Graffitinharmaa kirsu. Otsapenger voisi olla
merkitympi. Hyvät korvat. Kaunis kaula ja selkä. Hieman luisu lantio. Tilava runko, upea eturinta. Vahva luusto. Ihanat käpälät.
Liikkeessä köyristää hieman lannetta ja voisi olla tehokkaampi takatyöntö. Upea turkki ja värimerkit.
Zweierteam Krameris FIN31951/05 VAL ERI1 PU1 VSP
4‐vuotias upeassa kunnossa esitetty uros. Erinomainen uroksen pää. Hyvä purenta. Kauniit silmät ja korvat. Erinomainen kaula,
säkä ja selkä. Upea eturinta ja rintakehä. Kauniisti kulmautuneet raajat. Vahva luusto. Lyhyehkö häntä. Liikkuu erinomaisesti ja
kantaa häntänsä erinomaisesti liikkeessä. Upea turkki ja värimerkit. Esitetään hyvin. Upeassa kunnossa.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 JUN EH2
9 kk vanha, erinomaisen kokoinen vahva juniori. Hyvä purenta. Lupaava nartun pää. Erinomainen suupigmentti. Graffitinharmaa
kirsu. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Erinomainen rintakehä ja lupaava eturinta. Erinomaisesti kulmautunut takaa. Suora olkavarsi.
Vahva luusto. Liikkuu erinomaisella askelmitalla, mutta nostaa häntänsä turhan korkealle liikkeessä. Upea turkki. Hyvä
värimerkit. Esitetään hyvin.
Bernoban Voipulla FIN48921/08 JUN ERI1
1‐vuotias, hyvän kokoinen ja vahvuinen juniori, jolla erinomainen sivukuva. Hyvä purenta. Suupigmentti voisi olla parempi. Hyvä
kaula. Erinomainen selkä. Tilava rintakehä. Eturinnan tulee täyttyä. Voimakkaat takakulmaukset . Suora olkavarsi. Hyvä luusto.
Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Erinomainen karva ja värimerkit.
Bernario Adalmina FIN46893/07 AVO ERI3
2‐vuotias tyylikäs, tänään kesäkarvassa esitetty narttu. Ihana nartun pää. Hyvä purenta. Upea kaula ja selkä. Erinomainen
rintakehä. Kauniisti kulmautuneet takaraajat. Hieman suora olkavarsi. Sopiva luusto. Tehokkaat takaliikkeet. Kantaan häntänsä
erinomaisesti liikkeessä. Hyvät värimerkit. Rauhallinen käytös. Esitetään mallikkaasti.
Dandybern Amelie FIN20531/07 AVO ERI
2‐vuotias, keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Erinomainen nartun pää. Hyvä purenta. Hyvät silmät. Hieman
suuret korvat. Kaunis kaula ja selkä. Täyteläinen runko. Upea eturinta. Kauniisti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Liikkuu
leveästi edestä hyvällä askelmitalla. Kantaa häntänsä erinomaisesti liikkeessä. Karva lähdössä. Hyvät värimerkit. Miellyttävä
käytös.
Maroussia Halina FIN51141/06 AVO ERI1 PN3 VASERT
3‐vuotias, erinomaiset mittasuhteet omaava vahva narttu, jolla erinomainen nartun pää ja ilme. Hyvä purenta, silmät ja korvat.
Kaunis kaula ja selkä. Tilava runko. Erinomainen eturinta. Vahvaluustoiset oikein kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla ja käyttää häntänsä erinomaisesti liikkeessä. Hyvä turkki, erinomaiset värimerkit.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 AVO ERI1 PN2 SERT
2‐vuotias erinomaiset ääriviivat ja sukupuolileiman omaava narttu, jolla mukava nartun pää. Hyvä purenta. Hyvät silmät ja
korvat. Kaunis selkä ja runko. Erinomainen eturinta. Erinomaisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella ja kantaa häntänsä hyvin liikkeessä. Erinomainen karva ja värimerkit.
Zweierteam Ixora FIN39830/04 AVO ERI
4‐vuotias keskikokoinen hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu. Oikeanmallinen nartun pää. Hyvä purenta. Kuono‐osa voisi
olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula ja selkä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla. Erittäin hyvät etuliikkeet. Kesäturkissa. Hyvät värimerkit. Rauhallinen käytös. Esitettään hyvin.
Zweierteam Kraussiana FIN31952/05 AVO ERI4
4‐vuotias kookas, vahva narttu. Hyvä purenta. Kuono‐osa voisi olla täyteläisempi ja otsapenger merkitympi. Erinomainen kaula,
selkä ja rintakehä. Oikein kulmautuneet takaraajat. Hieman suora olkavarsi. Vahva luusto. Liikkuu leveästi edestä. Erinomaisella
askelmitalla. Kantaa häntäänsä hyvin liikkeessä. Hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 VAL ERI4
Hieman yli 2‐vuotias vahva hyväkokoinen narttu. Hyvä purenta. Oikeanmallinen nartun pää. Hyvät silmät ja korvat. Kaula voisi
olla hieman pidempi. Tasainen ylälinja. Tilava runko. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Vahva luusto. Hyvät takakulmaukset. Hieman
suora olkavarsi. Liikkuu leveästi edestä, sivusta katsoen erinomainen askelmitta. Kantaa häntää erinomaisesti liikkeessä. Hyvät
värimerkit ja karva.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 VAL ERI1 PN1 ROP
3‐vuotias. Upea vahva narttu, joka on ehdottomasti valiotittelin arvoinen. Voisi lähteä tuomarin mukaan pohjoiseen. Onnittelut
omistajalle!
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI2 PN4
5‐vuotias upea valionarttu, jolle toivoiin aavistuksen täyteläisemmän kuono‐osan ja tummemmat silmät. Ihana liikkuja.
Valiotittelinsä arvoinen. Onnittelut omistajalle!
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Zweierteam Lunaria FIN22386/06 VAL ERI3
3‐vuotias ihastuttava keskikokoinen valionarttu, jolle toivoisin hieman täyteläisemmän kuono‐osan. Ihanat etuliikkeet. Ansaitsee
täysin valiotittelinsä. Onnittelut omistajalle!

20090705 KOKKOLA KV, Leif Ragnar Hjort
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 JUN ERI1 VASERT
Erinomainen tyyppi + koko. 11 kuukautta vanha. Erittäin hyvä maskuliininen pää. Vahvat, virheettömät hampaat. Hyvät silmät ja
korvat. Erinomainen kaula. Erittäin hyvin kulmautunut. Vahva, pitkä rinta. Hyvin asettunut oikean pituinen häntä. Vahva luusto +
hyvät tassut. Lupaava turkki, hyvä väri. Liikkuu erinomaisesti ikäisekseen. Miellyttävä luonne.
Metsäpirtin Charley FIN51439/08 JUN ERI2
Erinomainen tyyppi + koko. Vahva maskuliininen pää. Virheetön suu. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Kaula saisi olla hieman
pitempi. Hyvin kulmautunut. Vahva rinta. Oikea häntä. Turkki vaihtumassa. Hyvä väri. Liikkuu vielä pentumaisesti. Hyvä luonne.
Pandemian Af Nitroglyseri FIN47849/08 JUN EH3
Erittäin hyvä tyyppi + koko. Hieman liian pyöreä kallo ja liian jyrkkä otsapenger. Virheettömät hampaat. Tummat silmät. Hieman
lyhyt kaula. Hieman pysty lapa. Riittävästi kulmautunut takaa. Erittäin hyvä rinta. Hieman raskas runko. Hyvä häntä. Turkki
vaihtumassa. Hyvä väri. Liikkuu vielä pentumaisesti. Hyvä luonne.
Bouncy Buffoon´s Ace Ventura FIN46808/07 NUO ERI1
Erinomainen tyyppi + koko. Erittäin vahva maskuliininen pää. Virheetön suu. Tummat silmät, oikein hyvät korvat. Vahva kaula.
Erittäin hyvin kulmautunut. Erittäin hyvä rinta. Oikea häntä. Erinomainen turkki ja väri. Liikkuu oikein hyvin sivulta, hieman
kapeasti takaa. Erinomainen luonne.
Alpweiden That´s It FIN50189/04 AVO ERI1 PU1 SERT CACIB VSP
Erinomainen tyyppi + koko. Erittäin hyvä maskuliininen pää. Virheetön suu. Tummat silmät, hyvin asettuneet korvat. Vahva
kaula. Erinomaisesti kulmautunut. Vahva, pitkä rinta. Oikea häntä. Erinomainen turkki ja väri. Liikkuu oikein hyvin joka
suunnalta. Hyvä luonne.
Borthos Benjamin FIN47707/04 AVO EH
Erittäin hyvä tyyppi + koko. Liian korkea häntä häiritsee kokonaisilmettä. Erittäin hyvä pää, virheetön suu. Tarpeeksi pitkä kaula.
Hyvin kulmautunut edestä, takakulmaukset saisivat olla paremmat. Vahva rinta. Haluaisin vahvemman ylälinjan. Erittäin hyvä
turkki + väri. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeet voisivat olla vahvemmat. Erittäin hyvä luonne.
Life Spring´s Manpower FIN24950/07 AVO EH4
Erinomainen tyyppi + koko. Hampaat ok. Tummat silmät. Hieman alas asettuneet korvat. Hieman lyhyt kaula. Riittävät
kulmaukset. Vahva rinta. Ylälinja voisi olla vahvempi. Erittäin hyvä turkki + väri. Hyvät sivuliikkeet, etuliikkeet voisivat olla
vahvemmat. Hyvä luonne.
Life Spring´s My Way FIN24954/07 AVO EH
Erittäin hyvä tyyppi + koko. Hyvä pää, virheetön suu. Tummat silmät. Kaula saisi olla hieman pitempi. Erittäin hyvät kulmaukset
edessä, takana voisi olla paremmat. Hyvin kehittynyt rinta. Hieman raskas runko. Oikea hännänkiinnitys, häntä voisi olla pitempi.
Erittäin hyvä turkki ja väri. Liikkuu kovin leveästi ja löysästi edestä ja takaliikkeet voisivat olla tehokkaammat. Hyvä luonne.
Ragdolls Blue‐Chip FIN48886/06 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi + koko. Hyvä maskuliininen pää. Virheetön suu. Hyvä kaula. Riittävät kulmaukset. Vahva rinta + ylälinja Oikea
häntä. Erittäin hyvä turkki + väri. Liikkuu oikein hyvin. Hyvä luonne.
Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 AVO ERI2
Erinomainen tyyppi + koko. Erinomainen pää. Virheetön suu. Tummat silmät, hyvät korvat. Vahva kaula. Erinomaisesti
kulmautunut. Vahva, pitkä rinta + ylälinja. Oikea häntä. Erinomainen turkki + väri. Liikkuu oikein hyvin joka suunnalta.
Erinomainen luonne.
Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI1 PU2 VACACIB
Erinomainen tyyppi + koko. Erinomainen maskuliininen pää & ilme. Virheetön suu. Tummat silmät, hyvin asettuneet korvat.
Erinomainen kaula + kulmaukset+ rinta+ ylä‐ ja alalinja. Oikea häntä. Erittäin hyvä turkki + väri. Vahva luusto + hyvät tassut.
Liikkuu erinomaisesti sivulta, voisi olla hieman vahvemmat kyynärpäät. Hyvä luonne.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI4
Erinomainen tyyppi + koko, hyvä maskuliininen pää. Virheetön suu. Tummat silmät, hyvät korvat. Kaula saisi olla hieman
pitempi. Erittäin hyvin kulmautunut. Vahva rinta. Ylälinja voisi olla vahvempi Hyvä häntä. Erinomainen turkki + väri. Liikkuu
oikein hyvin sivulta, hieman leveästi ja löysästi ? Hyvä luonne.
Diamond Dante 6 av Hennumkroken S43499/2006 VAL EH
Erinomainen tyyppi + koko. Erittäin hyvä maskuliininen pää + ilme. Virheetön suu. Tummat silmät, hyvät korvat. Riittävä kaulan
pituus. Erittäin hyvin kulmautunut. Vahva rinta. Oikea hännän kiinnitys, mutta kantaa häntäänsä liikkeessä hieman korkealla.
Hyvä turkki + väri. Valioksi toivoisin hänen olevan itsevarmempi.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI2 PU3
Erinomainen tyyppi + koko. Erinomainen pää & ilme, poikkeuksellinen suu. Tummat silmät, hyvin asettuneet korvat. Vahva
kaula. Erittäin hyvin kulmautunut. Erinomainen rinta + ylälinja. Oikea häntä. Erinomainen turkki + väri. Liikkuu oikein hyvin joka
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suunnalta. Hyvä luonne.
Riccarron Obi Van Kenobi FIN52416/05 VAL ERI3 PU4
Erinomainen tyyppi + koko. Erittäin hyvä maskuliininen pää + ilme. Virheetön suu. Hyvät silmät, hyvin asettuneet korvat.
Erinomainen kaula. Erittäin hyvin kulmautunut. Vahva rinta + ylälinja. Erinomainen häntä. Erittäin hyvä turkki + väri. Liikkuu
erinomaisesti. Hyvä luonne.
Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VET EVA
8‐vuotias. Erinomainen tyyppi + koko. Erittäin hyvä maskuliininen pää. Virheetön suu. Hyvät silmät + korvat. Vahva kaula. Erittäin
hyvin kulmautunut. Erittäin hyvä rinta. Ylälinja voisi olla vahvempi. Hieman korkea hännän kiinnitys. Hyvä turkki + väri
Valitettavasti ontuu oikeaa takajalkaa, ei voida arvostella.
Alpweiden Forever Jackpot FIN47463/08 JUN ERI2 PN3
Erinomainen tyyppi + koko. Erittäin hyvä feminiininen pää. Virheetön suu. Tummat silmät, hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä
kaula + kulmaukset. Hyvin lupaava pitkä rinta. Oikea häntä. Lupaava turkki, hyvä väri. Liikkuu oikein hyvin Hyvä luonne.
Alpweiden Funny Girl FIN47464/08 JUN ERI3
Erinomainen tyyppi + koko. Vahva, feminiininen pää. Virheetön suu. Tummat silmät. Erittäin hyvin asettuneet korvat. Erittäin
hyvä kaula, kulmaukset + rinta. Vahva ylälinja. Oikea häntä. Hyvä turkki + väri. Liikkuu erittäin hyvin ikäisekseen. Hyvä luonne.
Amelie FIN31434/08 JUN EH
Erittäin hyvä tyyppi + koko. Hyvä pää, virheetön suu. Hyvät silmät, hyvin asettuneet korvat. Riittävät kulmaukset. Hyvä rinnan
pituus. Hieman korkea hännän kiinnitys. Erittäin hyvä turkki, hyvä väri. Liikkuu vielä hyvin pentumaisesti. Hyvä luonne.
Tornedarlings Ada Af Triel FIN10192/09 JUN ERI1 PN2 VASERT
Erinomainen tyyppi + koko. Erittäin hyvä pää. Virheetön suu. Tummat silmät, hyvin asettuneet korvat. Erinomainen kaula +
kulmaukset. Erinomainen rinta. Vahva ylälinja. Oikea häntä. Hyvin lupaava turkki + hyvä väri, vahva luusto + tassut. Liikkuu
erinomaisesti Erittäin hyvä luonne.
Plaudite Great Witty FIN51663/08 JUN ERI4
Erinomainen tyyppi + koko. Hyvä feminiininen pää. Virheetön suu. Hyvät silmät + korvat. Erittäin hyvä kaula + kulmaukset. Hyvin
kehittynyt rinta ikäisekseen. Oikea häntä. Liikkuu vielä hieman pentumaisesti. Hyvä turkki + väri. Hyvä luonne.
Plaudite Great Whisper FIN51662/08 JUN H
Erittäin hyvä tyyppi + koko. Hyvä pää. Virheetön suu. Tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula. Voisi olla paremmin kulmautunut
edestä + takaa, lapa voisi olla taka‐asentoisempi. Hyvä rinta Liian lyhyt lanne ja korkea hännän kiinnitys. Hyvä turkki ja hyvä väri.
Liikkuu hyvin lyhyellä askeleella. Hyvä luonne.
Cardiem Charlene FIN48295/07 NUO EH1
Erinomainen tyyppi + koko. Erittäin hyvä vahva feminiininen pää. Virheetön suu. Tummat silmät, hyvin asettuneet korvat.
Riittävä kaula. Erittäin hyvin kulmautunut. Erinomainen rinta. Tänään ylälinja ei ole aivan virheetön. Hyvä häntä. Turkki
vaihtumassa. Hyvä väri. Liikkuu hyvin sivulta, voisi liikkua vahvemmin edestä. Hyvä luonne.
Ninicon Adia FIN10194/08 NUO EH2
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää, kuono voisi olla vahvempi. Virheetön suu. Tummat silmät, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula,
mutta se voisi olla vahvempi. Erittäin hyvin kulmautunut. Hyvä rinta. Hyvä ylälinja. Oikea häntä. Hyvä turkki + väri. Tarvitsee
aikaa kehittyäkseen, joka vahvistaa myös liikkeen. Hyvä luonne.
Alpweiden Real Jackpot FIN34667/04 AVO EH3
Erittäin hyvä tyyppi + koko. Toivoisin kaikin puolin enemmän tältä nartulta. Virheetön suu. Tummat silmät. Riittävä kaula.
Riittävät kulmaukset. Hyvä ylä‐ + alalinja. Hyvä turkki + väri. Liikkeet saisivat olla voimakkaammat. Hyvä luonne.
Alpweiden Ömeising FIN28229/07 AVO ERI2
Erinomainen tyyppi + koko. Erittäin hyvä feminiininen pää + ilme. Virheetön suu. Keskiruskeat silmät + hyvin asettuneet korvat.
Erinomainen kaula + kulmaukset. Vahva, pitkä rinta. Oikea häntä. Erinomainen turkki + väri. Liikkuu erittäin hyvin sivulta,
kyynärpäät voisivat olla vahvemmat. Hyvä luonne.
Berndante Geisha Ciril FIN36292/07 AVO ERI1 PN1 SERT MVA CACIB ROP
Erinomainen tyyppi + koko. Vahva feminiininen pää. Erinomainen ilme. Virheetön suu. Hyvät silmät. Erinomaiset korvat.
Erinomainen kaula, rinta, kulmaukset, ylä‐ + alalinja. Oikea häntä. Erinomainen turkki + väri. Liikkuu rodunomaisesti. Hyvä
luonne.
Ragdolls Ambrosia FIN47435/04 VAL ERI3
Erinomainen tyyppi + koko. Hyvä feminiininen pää + hyvä ilme. Poikkeuksellinen suu. Tummat silmät, hyvin asettuneet korvat.
Erittäin hyvät kulmaukset. Vahva rinta. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin sivulta, edestä voisi olla vahvempi.
Ragdolls Aquamarine FIN47432/04 VAL ERI2
Erinomainen tyyppi + koko. Hyvä feminiininen pää. Virheetön suu. Keskiruskeat silmät, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula.
Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä rinta + ylälinja. Erittäin hyvä häntä. Hyvä turkki + väri. Liikkuu hyvin joka suunnalta.
Ragdolls Attractive FIN47437/04 VAL ERI1 PN4 VACACIB
Erinomainen tyyppi + koko. Erittäin hyvä feminiininen pää + ilme. Virheetön suu. Tummat silmät + hyvin asettuneet korvat.
Erinomainen kaula, kulmaukset + rinta. Vahva ylälinja, riittävä häntä. Erittäin hyvä turkki + väri. Liikkuu erinomaisesti. Hyvä
luonne.
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20090711 KEMI K, Pirjo Aaltonen
Armando FIN39107/08 JUN H
Tilava runkoinen, mittasuhteiltaan oikea, vahvaluustoinen. Tässä kehitysvaiheessa takakorkean vaikutelman antava uros. vahva
naskulinen pää, jossa oikeat mittasuhteet. saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Lyhyt jäykkä lantio ja liikkeessä ylös
kiertyvä häntä. Oikealaatuinen turkki. Hyvät värimerkit. Saisi liikkua pidemmällä askeleella. Vielä hieman voimattomat
etuliikkeet.
Berondan Asgeir olasson FIN50808/08 JUN EH1
Pienikokoinen, hyvin rakentunut, mittasuhteiltaan oikea vahvaluustoinen uros. Ikään nähden hyvä pään vahvuus ja linjat. Turhan
vaaleat silmät. Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvä runko. Hyvä ylälinja ja kantaa hyvin häntäänsä. liikkuu hyvällä
askelpituudella tasapainoisesti edestä ja takaa. Saa miehistyä.
Hexa‐Han Xeros FIN37993/08 JUN H
Tilavarunkoinen, vahvaluustoinen, tässä kehitysvaiheessa hieman etumatala valtava uros. Hyvä pään vahvuus, oikea ilme, hyvät
silmät. Sopivasti kulmautuneet raajat, mutta kapea‐asentoiset eturaajat. Liikkeessä häntä kiertyy lähes selälle. Liikkuu sopivalla
askelpituudella, vielä hieman löysästi. Vielä löysät etuliikkeet. Saa tulla itsevarmemmaksi.
Alpweiden Come’s To Win FIN50537/07 NUO ERI1 VASERT
Vahvarakenteinen selvän sukupuolileiman omaava tilavarunkoinen uros. Vahva uroksen pää. Hieman vaaleat silmät. Voisi olla
paremmin kulmautunut edestä, sopivasti takaa kulmautunut. Hyvä ylälinja. Voisi kantaa häntäänsä hieman alempana. Liikkuu
hyvällä askelpituudella. Hieman löysästi edestä.
Dacosen Boogleman FIN34114/06 AVO ERI2
Riittävän sukupuolileiman omaava vahvaluustoinen hyvin rakentunut uros. Hyvä pään vahvuus ja linjat. Sopivasti kulmautuneet
raajat. Hyvä kaula. Hyvä tilava runko. Oikea ilme. Hyvät värimerkit. Kantaa häntäänsä hyvin, mutta häntä voisi olla suorempi.
Liikkuu hyvällä askeleella.
Edi FIN33761/07 AVO ERI1 PU4 SERT
Mittasuhteiltaan oikea vahvaluustoinen. Riittävästi kulmautunut uros. Hyvä vahva uroksen pää, kauniit pään linjat ja silmät.
Lyhyehkö kaula. tilava runko. Kantaa häntäänsä hyvin. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Koira tulee liikkeessä
edukseen.
Ragdolls Blue‐Chip FIN48886/06 AVO EH3
Vahvaluustoinen pienikokoinen tilavarunkoinen lyhytlinjainen uros. Turhan korostunut otsapenger. Hieman vaaleat silmät. hyvä
kuono‐osa. Lyhyt kaula. Tulisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. hieman jyrkkä lantio. Korkea häntä. saisi liikkua
pidemmällä askeleella. hyvät värimerkit.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3 PU3
vahvaluustoinen ja runkoinen jo hieman raskaan ja matalan yleisvaikutelman antava uros. vahva uroksen pää. Hyvät
mittasuhteet päässä. Hieman korostunut otsapenger. Lyhyt kaula. Riittävästi kulmautunut edestä, kantaa häntäänsä hyvin.
Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä väri.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI1 PU1 ROP RYP1
Vahvarunkoinen ja luustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää jossa oikea pituus ja vahvuus. Hieman vaaleat silmät.
Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja liikkeessä, mutta häntä nousee hieman korkealle. Liikkuu erittäin hyvällä
askelpituudella. Hieman löysät etuliikkeet.
Riccarron Pluto FIN25405/06 VAL ERI2 PU2
Vahvaluustoinen ja runkoinen riittävän sukupuolileiman omaava uros, jolla kauniit mittasuhteet. Hyvä uroksen pää. Hieman
vaaleat silmät. Hyvin kulmautuneet raajat. Tilava runko. Voisi kantaa häntäänsä alempana. Liikkuu hyvällä askelpituudella edestä
ja takaa.
Alpweiden Face The Winner FIN47460/08 JUN ERI1 PN2 VASERT
Selvän sukupuolileiman omaava mittasuhteiltaan kaunis hyväluustoinen nuori Narttu. Ikään nähden hyvin kehittynyt pää, jossa
kauniit linjat. Kauniit tummat silmät. Tilava runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. Selkä pyörii hieman liikkeessä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella.
Alpweiden Funny Girl FIN47464/08 JUN EH2
Oikeankokoinen , kokoon riittäväluustoinen narttu, jolla voisi olla hieman paremmat ulottuvuudet. Vielä kapea kuono‐osa,
muuten hyvin kehittynyt pää. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä värimerkit. Ylälinja köyristyy liikkeessä.
Voisi liikkua pidemmällä askeleella. Liikkuu ahtaasti takaa. Ei parhaassa turkissa.
Janipan Tuisku FIN52681/08 JUN EH3
Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan erittäin kaunis, mutta pienikokoinen narttu. kauniit pään linjat. Hyvät silmät. Oikea ilme.
Erinomaisesti kulmautuneet raajat. Hyvä eturinta. Runko tarvitsee vielä massaa. Vielä pentuminen karvapeite. Kaunis ylälinja.
Hyvin kannettu häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella vielä ahtaasti takaa. Erittäin kaunis narttu, jonka tulee kasvaa 1‐2 senttiä,
joka pudottaa palkinto sijaa.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall FIN46812/07 NUO EH3
Oikeankokoinen, hyväluustoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen. Tänään karvansa tiputtaneena miksi ilmava yleisvaikutelma.
Kauniit pään linjat ja sopiva vahvuus. Hyvät silmät ja korvat. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hieman painunut selkä liikkeessä,
liikkuu hyvällä askelpituudella.
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Janipan Paloma FIN55160/07 NUO ERI2
Tilavarunkoinen, mittasuhteiltaan oikea, jolla hyvä luuston vahvuus. Oikeat pään linjat, mutta hieman pienehkö pää runkoon
nähden. Erinomaisesti kulmautunut edestä sopivasti takaa. Hyvä ylälinja. Kantaa häntäänsä kauniisti. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, hieman ahtaat etu ja takaliikkeet.
Xtra Xcotic Av Hiselfoss FIN28229/08 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Vahvarunkoinen ja luustoinen hyvin rakentunut mittasuhteiltaan oikea. kaunis nartun pää, jossa hyvät linjat. Tilava runko. Hyvin
kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja ja hyvä turkin laatu. Liikkuu hyvällä askelpituudella päästessään vauhtiin, herkästi peitsaa.
hieman löysät etuliikkeet.
Alpweiden Ömeising AVO EH1
Mittasuhteiltaan kaunis, vahvaluustoinen ja runkoinen. Hyvä pään vahvuus. Silmät saisivat olla tummemmat. Pigmentti voisi olla
mustempi. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Oikeanlaatuinen karvapeite. Hieman löysässä kunnossa, pyörii. Häntä
nousee ylös. Liikkuu löysästi edestä.
Janipan Hera FIN52979/05 AVO EH3
Tilavarunkoinen narttu, jolla saisi olla vahvempi luusto kokoon nähden. Kuono‐osa saisi olla voimakkaampi muuten hyvä. Kauniit
silmät. Kantaa häntäänsä korkealla. Liikkuu ahtaasti takaa. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa.
Lapinlauhan Kassi‐Alma FIN44662/05 AVO EH2
Tilavarunkoinen sopivaluustoinen Narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman pieni pää runkoon, mutta hyvät pään mittasuhteet.
Kauniit silmät. Pigmentti voisi olla mustempi. Voisi olla paremmin kulmautunut. Oikeanlaatuinen turkki. Hieman jyrkkä lantio.
Liikkuu hieman ahtaasti edestä, hyvin takaa.

20090712 KARJAA K, Lidija Oklescen
Arvostelukaavakkeet tulematta rotuyhdistykselle!
FIN29060/07
FIN50632/04
FIN51141/06
FIN42716/04
FIN26496/07
FIN26045/05
FIN39974/05
FIN52418/05
FIN37986/08
FIN43523/07
FIN28344/06
FIN21315/02
FIN25347/00
FIN48593/08
FIN24951/07
FIN25514/07
FIN29898/07
FIN24954/07
FIN45092/02
FIN36291/07
FIN51142/06
FIN20531/07
FIN23345/08
FIN49983/07
FIN50837/08
FIN15305/08
FIN23349/08
FIN56767/08
FIN34949/07
FIN39881/07
FIN15658/07
FIN10483/07

FRIDKULLAS WILMALOTTA
ZANDRINA'S NOASSON DANTALIAN
MAROUSSIA HALINA
BOLLBÖLEN FRANSISKUS
MAROUSSIA J'ADORE
FRIDKULLAS TRIUMPH
FONACOT'S HERO HARRISON
RICCARRON ONE SMILING SUN
MAROUSSIA MULTIÄLY EERO
JAARLIN BALTIC‐PEARL
BENDORAN ADELE
ZANDRINA'S HEDDA
MAROUSSIA ODYSSEUS‐OENSIS
DANDYBERN BICCU‐KENO
LIFE SPRING'S MARVELOUS
BERNAROSSA DESIDERIO
BERNIITAN TAIKA‐NALLE
LIFE SPRING'S MYWAY
ATELIER'S DROSSELBART
BERNDANTE GHANDI BIBIENNE
MAROUSSIA HARMONIE
DANDYBERN AMELIE
ADELINE
BOLLBÖLEN KAPTEENI
BERNAROSSA HUANITA
VALKEAKOIVUN EMERENTIA
ALWIN
ARTUR
BERLIDA BUGATTI
KULTAKUUMEEN BRITA
HEXA‐HAN UNICO
AV MYREBORG VINDONISSA

narttu
uros
narttu
uros
narttu
uros
uros
narttu
uros
narttu
narttu
narttu
uros
uros
uros
narttu
uros
uros
uros
narttu
narttu
narttu
narttu
uros
narttu
narttu
uros
uros
uros
narttu
uros
narttu

AVO ERI1 PN1 SERT VSP
VAL ERI1 PU1 ROP RYP1 BIS4
AVO ERI2 PN2 VASERT
VAL ERI2 PU2
AVO ERI3 PN3
VAL ERI3 PU3
AVO ERI1 PU4 SERT
AVO ERI4 PN4
JUN ERI1
NUO ERI1
VAL ERI1
VET ERI1 VSP‐VET
VET ERI1 ROP‐VET
JUN ERI2
AVO ERI2 VASERT
VAL ERI2
AVO ERI3
AVO ERI4
VAL ERI4
AVO ERI
AVO ERI
AVO ERI
JUN EH1
NUO EH1
JUN EH2
NUO EH2
JUN EH3
JUN EH4
AVO EH
AVO EH
AVO EH
AVO H
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20090712 LAUKAA K, Matti Tuominen
Alpweiden Full of Love FIN47459/08 JUN H
Hyväntyyppinen, miellyttävä luonteinen uros. Hyvä mittasuhteet. Kokoon sopiva raajaluusto. Turhan löysät huulet, kovin vaalea
tan‐väri. Ulkokierteiset eturaajat. Normaalit kulmautukset takana, riittävät edestä. Hyvä turkki. Ikäisekseen hyvä runko. Turhan
avonaiset silmäluomet. Lyhyt lantio. Peitsaa mielellään liikkeessä. Vielä melko löysässä kunnossa. Esitetään hyvin.
Bandolero’s Awesome Maradona FIN51301/08 JUN H
Erittäin hyväntyyppinen, erinomaiset mittasuhteet omaava sopivaluustoinen uros, jolla kokoon sopiva runko. pää ja ilme ok.
kovin löysässä kunnossa. Selkä pyörii liikkeessä. Sopivasti kulmautunut takaa, niukasti edestä. Vielä kovin vaatimaton eturinta.
Liikkuu sivusta sopivalla askelpituudella. Hyvä hännän asento. Koiraa kannattaa harjoittaa näyttelyyn ja tiivistää.
Berondan Albin FIN50809/08 JUN H
Hyvätyyppinen pienehkö uros. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Miellyttävä luonne. Hyvä hännän asento. Kevyt raajaluusto.
Niukat takakulmaukset, liian suora edestä. Pää saisi olla kokonaisuudessaan voimakkaampi ja otsapenger selvempi. Lyhyt kaula.
Maa‐ahdas takaliikunta. hieman löysä edestä. Esitetään hyvin.
Rival Attraction’s Plucky Phillam FIN33277/08 JUN T
kovin pieni, mittasuhteiltaan lyhyt uros, jolla liian korkea hännän asento. Kokoon sopiva raajaluusto. Roikkuvat silmäluomet,
hieman löysät huulet. Kovin lyhyt lantio. Suorat takakulmaukset. Liian leveät ja löysät etuliikkeet. Hyvä karvanlaatu, mutta kovin
niukasti tänään. Esitetään hyvin.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 NUO ERI1 PU1 SERT VSP
Erinomaista tyyppiä oleva sopivaluustoinen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Turhan vaaleat silmät. Hyvä kallo‐osa, kuono‐
osa voisi olla voimakkaampi. Hyvärunko ja turkki. Hyvä hännänasento. Niukat etukulmaukset niukat takaa, mutta liikkuu
vetävällä askeleella sivusta, yhdensuuntaisesti takaa, hieman löysästi edestä. Värimerkit ok. Hyvä luonne. esitetään hyvin.
Amandelman Anton FIN34600/06 AVO H
Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteinen miellyttävä uros, jolla tiukka purenta. Vahva maskuliininen pää. Tänään kovin
niukassa karvassa. hyvin vaalea tan‐väri. Turhan korkea hännän asento. Liian niukat takakulmaukset. Erinomaisessa tiiviissä
kunnossa. löysät etuliikkeet. Hyvä kaula. esitetään hyvin.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 AVO H
Hyvätyyppinen, turhan raskaan vaikutelman antava uros, joka liian löysässä kunnossa. löysät huulet ja vaaleat silmät. Hieman
lyhyt kaula, vahva luusto. hyvä hännän asento, hyvä luonne. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Liikkuu riittävällä
askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, mutta kokonaisuutena liian löysässä kunnossa, mikä häiritsee kokonaiskuvaa.
Pitää tiivistyä. Esitetään hyvin.
Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 AVO EH1
Erittäin hyväntyyppinen erinomaiset mittasuhteet omaava, hyväluustoinen uros, jolla hyvä karvapeite ja luonne. kapea pää ja
kuono‐osa. Hyvä hännänasento. Kapeat takaliikkeet, löysät edestä. Hyvä sivukuva, liikkuu sivusta hyvällä ravilla. Esitetään hyvin.
Hexa‐Han Pasifax FIN20787/03 AVO H
Hyvätyyppinen miellyttävä luonteinen uros, jolla hyvä runko ja turkki. hyvä kaula ja ylälinja. Hieman löysät huulet,
huulipigmentti saisi olla parempi. Hyvä hännänasento. Ulkokierteiset eturaajat, löysä etuliikunta. Niukat takakulmaukset. Etu‐ ja
takaliike eivät ole balanssissa. loikkii mielellään eikä ravaa. esitetään hyvin.
Bendoran Athos FIN28347/06 VAL EH2
Erittäin hyvätyyppinen, erinomaiset mittasuhteet omaava hyväluustoinen uros, jolla hyvä luonne. kapea pää, vieras ilme.
Värimerkit saisivat olla paremmat. Hyvä kaula, ylälinja. Turhan iloinen häntä ajoittain. Riittävästi kulmautunut takaa ja niukasti
edestä. Silmät saisivat olla tummemmat. löysät etuliikkeet. Esitetään hyvin.
Riccarron Pluto FIN25405/06 VAL EH1
Erittäin hyvätyyppinen hyväluustoinen uros, joka hieman löysässä kunnossa tänään. Hyvä turkki. hieman pieni pää verrattuna
runkoon. Kuono‐osa saisi olla vahvempi ja silmät tummemmat. Hyvä turkki ja värimerkit. Hyvät takakulmaukset, niukat edessä.
Liian leveät ja löysät etuliikkeet. Ahtaat takaliikkeet. Lyhyt rintakehä. Tiiviimpi kunto parantaisi kokonaiskuvaa. Esitetään hyvin.
Bellaffen Elviira FIN52736/08 JUN EH3
Erittäin hyvätyyppinen erinomaiset mittasuhteet omaava, hyväluustoinen narttu, jolla hyvä kaula, ylälinja ja turkki. Riittävä
raajaluusto. Hieman vaalea tan‐väri. Hyvä hännänasento. Sopivasti kulmautunut takaa, hieman niukasti edestä. Liikkuu
erinomaisella askelpituudella sivusta. Väritys voisi olla kauniimpi. Esitetään hyvin.
Bernarossa Gemma FIN35204/08 JUN EH2
Erittäin hyvätyyppinen sopivaluustoinen narttu, jolla hyvä runko ja karva. Ahdas takaliike. Hieman löysät huulet, huulipigmentti
saisi olla voimakkaampi. hyvä hännänasento, hieman luisu lantio. Hyvin kulmautunut takaa, etuikulmaukset saisivat olla
paremmat. Esitetään hyvin.
Bernissimo Caraniina FIN44107/08 JUN H
Hyvätyyppinen pienehkö narttu, jolla hyvä turkki ja tan‐väri. Hyvä luonne. Vielä liian kapea pää ja kuono‐osa. Turhan löysät
huulet. hyvä raajaluusto. Taka‐askel jää kovin lyhyeksi ja vaatimattomaksi. kovin kapeat takaliikkeet, löysät edestä. Esitetään
hyvin.
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Funatic Prosecco FIN46287/08 JUN H
Hyvätyyppinen narttu, jolla turhan paljon valkoista päässä ja raajoissa. Erinomainen luonne. Vaaleat silmät ja heikko
huulipigmentti. Hyvä runko ja karva. Turhan korkea häntä. Kovin maa‐ahdas takaliike ja löysä edestä. Hyvä kaula. esitetään
hyvin.
Janipan Tuuli FIN52680/08 JUN ERI1
Erinomaista tyyppiä oleva, hyvät mittasuhteet omaava hyväluustoinen narttu, jolla miellyttävä luonne. Silmät saisivat olla
hieman tummemmat. hyvä runko, turkki, kaula ja ylälinja. Hieman niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu riittävällä
askelpituudella sivusta, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Eturinta saa vielä täyttyä. saisi vielä hieman kasvaa kokoa.
Hännänasento ok. esitetään hyvin.
Matildan Pieni Liekki FIN49243/08 JUN H
Pieni, turhan pitkärunkoinen narttu, jolla kokoon sopiva raajaluusto. Turhan löysät huulet ja vielä kovin kapea pää ja kuono‐osa.
Hyvin kulmautunut takaosa. Karvapeite ei parhaimmillaan. Kovin löysä edestä ja voimakkaasti ulkokierteiset eturaajat. Liikkuu
sivusta vetävällä askeleella.
Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 NUO ERI1
Erinomaista tyyppiä oleva, vahvaluustoinen narttu, jolla hyvä luonne. Miellyttävä ilme, hieman löysät huulet. kaula voisi olla
pidempi ja tyylikkäämpi. Vankka runko, joka voisi olla tiiviimmässä kunnossa. Hyvä karvapeite, taka‐ ja sivuliike, hieman löysät
edessä. esitetään hyvin.
Bernarossa Farfalla NUO ERI2
erinomaista tyyppiä, vahvaluustoinen narttu, joka tänään kovin niukassa turkissa, mikä vaikuttaa kokonaisuuteen tänään. hyvä
runko, kaulalinja. Otsapenger saisi olla voimakkaampi, huulet tiiviimmät. hyvä hännänasento. Erinomainen luonne. Hieman
löysät etuliikkeet. Hyvä sivuliikunta.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 NUO EH3
Erinomaista tyyppiä oleva, hyväluustoinen narttu, joka hieman pitkä lanneosaltaan. Puutteellinen eturinta, löysä etuosa. Kapea
pää. Turhan löysät huulet. Erinomaisesti kulmautunut takaosa, riittävästi kulmautunut etuosa. Hännänasento ok. esitetään
hyvin.
Janipan Olga FIN55154/07 NUO H
Hyvätyyppinen hyväluustoinen narttu, joka voisi köyttäytyä hieman varmemmin. Puutteellinen eturinta. tänään kovin lyhyt
turkki, täysin ilman pohjavillaa. vahva pää. Otsapenger voisi olla aavistuksen voimakkaampi. löysät etuliikkeet, sivuliike ok. Voisi
esiintyä enemmän edukseen.
Bernissimo Barabcarina FIN39021/07 AVO EH4
Erittäin hyvätyyppinen hyväluonteinen narttu, jolla sopiva raajaluusto. Vahva runko, hyvä karvapeite. Huulipigmentti saisi olla
voimakkaampi. Turhan tiukka purenta. Luisu lantio. Niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hännänasento ok. esitetään hyvin.
Funatic Tequila Rose FIN46740/06 AVO T
Hyvätyyppinen liian kapeapäinen narttu, joka ei karvapeitteeltään kunnossa. löysät etuliikkeet. Pitkä lanneosa, voimakkaat
takakulmaukset, niukat etukulmaukset. Hieman hermostunut köytös. Sivuliike ok. esitetään hyvin.
Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO ERI2 PN4 VASERT
Erittäin hyvätyyppinen, hyväluustoinen narttu, jolla vahva runko. hyvä luonne, pää ja ilme. Niukasti, mutta tasapainoisesti
kulmautunut. karvapeite alkaa jo olla turhan kiharaa. Liikkuu sopivalla askelpituudella sivusta, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 AVO ERI1 PN1 SERT MVA ROP
Erinomaista tyyppi oleva, erinomaiset mittasuhteet omaava hyväluustoinen narttu, jolla hyvä kaula ja ylälinja. hyvä luonne, hyvä
hännänasento ja värimerkit. Pää ja ilme ok. Hyvin kulmautunut takaosa, etukulmaukset saisivat olla hieman voimakkaammat.
hyvät sivuliikkeet. Hieman löysät edestä. Voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa. Selkä hieman pyörii liikkeessä. Esitetään
hyvin.
Vakre Vene Vanda Av Hiselfoss FIN25849/08 AVO EH3
iso, vahvaluustoinen hieman matroonamainen narttu, jolla miellyttävä luonne. hyvä turkki. Pää ja ilme ok. Selkälinja hieman
pettää. Puutteellinen eturinta, läysät etuliikkeet. Hyvin kulmautunut takaosa. Turhan iloinen häntä ajoittain. liikkuu riittävällä
askelpituudella sivusta, mutta hieman raskain askelin. Esitetään hyvin.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI1 PN2
Erinomaista tyyppiä. Vankka narttu. jolla miellyttävä pää ja ilme. hyvä luonne, Runko voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa.
Erinomainen sivuliike. Sopivat kulmaukset. Hännänasento ok. Esitetään hyvin.
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI2 PN3
Miellyttävä luonteinen hyväluustoinen narttu, jolla voisi olla aavistus enemmän raajoja. hyvä kaula ja ylälinja. Voimakkaat
takakulmaukset, normaalit edestä. hieman kapea kuono‐osa ja kallo. Liikkuu hyvin. esitetään hyvin.
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20090718 OULU KV, Lisbet Utke Ramsing
Alpweiden Full Of Love FIN47459/08 JUN H
Hyvä koko, tarpeeksi luustoa, hieman kapea pää, taka‐asentoiset korvat, pitkähkö kuono ja löysät huulet. Saksipurenta, riittävä
kaula, hieman pitkä ja pehmeä ylälinja, hieman kapea edestä, hieman suora lapa, riittävästi kulmautunut takaa, oikea alalinja,
hyvin löysä kinner, tarvitsee enemmän draivia takaliikkeeseen, sidotut etuliikkeet ja pehmeät välikämmenet, oikeat merkit,
musta turkki, erinomainen luonne.
Armando FIN39107/08 JUN H
Oikea koko, pää ‐ hieman litteä kallo ja niukka otsapenger, korkealle asettuneet korvat, hyvin sijoittuneet hieman vaaleat silmät,
hieman ? kuono, kapea saksipurenta, löysät huulet, hyvä kaula, hieman pitkä ja pehmeä runko ja ylälinja, riittävästi kulmautunut
takaa ‐ kapea edestä, hyvä hännänkiinnitys, mutta kantaa häntänsä kovin kierteellä, vapaat yhdensuuntaiset takaliikkeet, mutta
kovin leveät ja löysät etuliikkeet, pitkä musta turkki, huvä luusto ja tassut, erinomainen luonne.
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 JUN EH1
Hyvä nuori uros, hieman kapea pää mutta kaunis ilme, matalalle asettuneet korvat, hyvin sijoittuneet silmät, saksipurenta,
riittävä kaula, vahva ylälinja, hieman pitkä runko, hyvin kulmautunut, hyvä luusto ja tiiviit tassut, oikea hännän kiinnitys, hieman
ahtaat mutta vahvat takaliikkeet ‐ vielä hieman löysä edestä. Oikea musta turkki, hyvät merkit, erinomainen luonne.
Tornedarlings Alfons Af Triel FIN11167/09 JUN H
Keskikokoinen, vahva luusto, hyvät tassut, pieni hieman kapea pää, lempeä ilme, alas asettuneet taka‐asentoiset korvat, kapea
saksipurenta, riittävä kaula, hieman pitkä runko, voisi olla paremmin kulmautunut takaa, hyvä eturinta ja alalinja,
yhdensuuntaiset takaliikkeet ‐ vielä hieman löysä edestä, hyvä turkki ja merkit, hyvin lempeä luonne mutta ystävällinen.
Alpweiden Come´s To Win FIN50537/07 NUO ERI1
Erittäin hyvä koko, vahva pää, hieman alas asettuneet korvat, hyvin sijaitsevat ruskeat silmät, hieman pitkä kuono, kapea
saksipurenta, hieman löysät huulet, riittävä kaula, hieman pitkä ja pehmeä ylälinja, erittäin hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut
takaa, vahva luusto, hyvät tassut, hyvä alalinja, oikea hännän kiinnitys ‐ liikkeessä hieman iloinen hännänkanto, kaikin puolin
vahvat vapaat liikkeet ‐ hieman löysät edestä, hyvä väri ja merkit, hieman avoin turkki, erinomainen luonne.
Bernerdalen´s Å De Vie S55462/2007 AVO ERI3
Vahva uros, raskas pää, hieman taka‐asentoiset korvat, syvällä sijaitsevat silmät, hyvin kehittynyt kuono, kapea saksipurenta,
riittävä kaula, hyvin kehittynyt runko ja eturinta, hieman pehmeä ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, vahva luusto, oikea kännän
kiinnitys, yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet, oikeassa etujalassa hieman liikaa valkoista, hyvä väri, erittäin hyvä turkki,
erinomainen luonne.
Dacosen Boogieman FIN34114/06 AVO EH
Keskikokoinen, hyvä pää, hyvin sijoittuneet tummat silmät, hieman alas asettuneet korvat, saksipurenta, riittävä kaula, vahva
selkä, hieman kapea edestä, hyvät takakulmaukset, hyvä luusto, oikea hännän kiinnitys ‐ kantaa häntänsä kierteellä, hieman
ahdas takaa ja tarvitsee lisää draivia, hieman löysä ja avoin etuliike, pitkä, hieman kuiva turkki, hyvä väri, erinomainen luonne.
Doremis Ubbefin S41391/2005 AVO ERI2 PU2 VASERT VACACIB
Erittäin tyypillinen uros, hyvä pää, hieman alas asettuneet korvat, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät, epäsäännöllinen
saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, hyvät takakulmaukset, vahva luusto ja hyvät tiiviit tassut, hieman
lyhyt lantio mutta hyväksyttävä hännän kanto, yhdensuuntaiset liikkeet ja hyvä draivi. Erinomainen turkki ja merkit, erinomainen
luonne.
Gangsterluvans Keno Kanon S21194/2004 AVO ERI1 PU1 SERT FI MVA CACIB ROP
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, erinomainen pää, hieman alhaalla mutta oikein kannetut korvat, hyvin sijoittuneet tummat silmät,
saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt runko, vahva luusto ja hyvät tiiviit tassut, hyvät takakulmaukset, oikea
hännän kanto, yhdensuuntainen takaa ja vahvat liikkeet, erinomainen turkki, väri ja luonne.
Korona Rossii Romul RKF2073933 AVO ERI4
Keskikokoinen, hyvä pää ja ilme, alas asettuneet korvat, saksipurenta, riittävä kaula ja hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt runko, hyvät
takakulmaukset, lyhyt lantio, korkea hännän kiinnitys mutta hyväksyttävä hännän kanto, vapaat yhdensuuntaiset takaliikkeet,
hyvä luusto, tiiviit tassut, pitkä avoin turkki, erinomainen luonne.
Life Spring´s Manpower FIN24950/07 AVO EH
Keskikokoinen, hyvä pään muoto, alas asettuneet korvat, ruskeat silmät, tasapurenta, hyvä kaula, hieman pehmeä ylälinja,
hieman suora lapa, riittävät takakulmaukset, hieman kapea edestä, keskinkertainen luusto, hieman korkea hännän kiinnitys.
Yhdensuuntaiset, mutta erityisesti välikämmenestä löysät liikkeet, pitkä avoin turkki, hyvin vahva väri, erinomainen luonne.
Ragdolls Blue‐Chip FIN48886/06 AVO EH
Keskikokoinen, vahva pää, taka‐asentoiset korvat, vahva otsapenger. Silmät hieman syvällä, saksipurenta ja vahvat huulet,
riittävä kaula, hieman pehmeä ylälinja, suora lapa, riittävästi kulmautunut takaa ‐ hieman kapea edestä, vahva luusto, oikea
hännän kiinnitys, yhdensuuntaiset liikkeet, mutta pitää vahvistua takaa ja tiivistyä. Pitkä avoin turkki, oikeat merkit, erinomainen
luonne.
Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 AVO H
Keskikokoinen, vahva pää, taka‐asentoiset korvat, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät. Hyvä kuono, hieman löysät huulet, kapea
saksipurenta, riittävä kaula, suora lapa, riittävästi kulmautunut takaa ‐ hieman kapea edestä, lyhyt lantio, korkea hännän
kiinnitys ja korkea hännän kanto liikkeessä. Yhdensuuntainen liikkeessä, mutta takaliikkeiden pitää tiivistyä. Oikea väri ja merkit,

64

Berninpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

pitkä avoin turkki, erinomainen luonne. Hännän ja hännän kannon vuoksi hän saa arvostelussa H:n.
Sinus Quintus Vom Senner Brink SVV‐BS47901 AVO H
Hyvä koko, hyvä pään tyyppi, hieman alas asettuneet korvat, hyvin sijoittuneet silmät, saksipurenta, riittävä kaula, hieman
pehmeä ylälinja, vahva runko, hyvät takakulmaukset, vahva luusto ja hyvät tiiviit tassut. Lyhyt lantio, korkea hännän kiinnitys ja
korkea hännän kanto liikkeessä. Yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet. Musta turkki, hyvä väri, erinomainen luonne. Hännän ja
hännän kannon vuoksi hän saa arvostelussa H:n.
Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI3
Tyypillinen uros ja hyvä koko. Vahva pää, hieman matalalle asettuneet korvat, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät, saksipurenta,
riittävä kaula, vahva runko, hieman suora lapa, hyvät takakulmaukset, vahva luusto ja tiiviit tassut, hieman laskeva lantio, iloinen
hännän kanto liikkeessä, yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet, hieman aaltoilevat etuliikkeet, erinomainen turkki ja luonne.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI2 PU4
Pieni uros, kompakti runko, pieni mutta hyvä pää, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät, saksipurenta, hieman lyhyt kaula, hyvät
takakulmaukset, vahva luusto, tiiviit tassut. Oikea hännän kiinnitys ja hännän kanto. Hieman kapeat yhdensuuntaiset vapaat
takaliikkeet, yhdensuuntaiset etuliikkeet, pitkä musta turkki, hyvä väri ja oikeat merkit, erinomainen luonne.
Bernerdalen´s Presley S57740/2002 VAL ERI1 PU3
Erittäin hyvä koko ja tyypillinen uros, erittäin hyvä vahva pää, hieman alas asettuneet korvat, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät,
saksipurenta, hieman löysät huulet, hyvä kaula ja hieman pehmeä ylälinja, vahva runko, erittäin hyvät takakulmaukset, vahva
luusto ja tiiviit tassut. Oikea hännän kiinnitys ja hännän kanto, hieman kapeat yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet,
yhdensuuntaiset etuliikkeet, pitkä hyvä turkki, erinomainen luonne.
Goldbear´s Patriot FIN40651/04 VAL EH
Hyvä koko, vahva pää, taka‐asentoiset matalalle asettuneet korvat, hieman pyöreät ruskeat silmät, saksipurenta, löysät huulet,
riittävä kaula. Hieman pehmeä ylälinja, hieman suora lapa, riittävät takakulmaukset, vahva luusto, hieman löysä välikämmen,
hieman löysä kinner ‐ voisi olla vahvemmat liikkeet, hieman löysät etuliikkeet, hieman avoin turkki, hyvä väri, erinomainen
luonne.
Riccarron Occo Puco FIN52417/05 VAL EH
Keskikokoinen uros, erittäin hyvä pää, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät, saksipurenta, oikein asettuneet ‐ hieman suuret ‐ korvat.
Riittävä kaula, vahva selkä, hyvät takakulmaukset, rungon pitää vielä kehittyä, keskinkertainen luusto, oikea hännän kiinnitys,
yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet ‐ vielä löysät edestä, lyhyt ja hieman avoin turkki, hyvä väri ja oikeat merkit, erinomainen
luonne.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL EH
Keskikokoinen, pää ‐ pieni kallo ja hieman pitkä kuono, taka‐asentoiset korvat, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät, saksipurenta,
hyvä kaula, kapea edestä, oikea alalinja, riittävästi kulmautunut takaa, vahva luusto ja hyvät tiiviit tassut, oikea hännän kiinnitys ‐
liikkeessä iloinen hännän kanto, yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet ‐ löysät edestä, hyvä väri ja turkki, erinomainen luonne.
Riccarron Pluto FIN25405/06 VAL EH4
Pieni uros, erittäin hyvä pään tyyppi ‐ voisi olla maskuliinisempi, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät, saksipurenta, riittävä kaula,
erittäin hyvä eturinta, pehmeä ylälinja, riittävät takakulmaukset, vahva luusto, hyvät tiiviit tassut, lyhyt lantio, korkea hännän
kiinnitys mutta oikea hännän kanto, yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet, hyvä turkki, erinomainen luonne.
Sennenhund Rossii Avgustin RKF1784255 VAL EH
Keskikokoinen, ystävällinen pää jossa lempeä ilme, taka‐asentoiset korvat, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät, hieman pitkä kuono,
saksipurenta, riittävä kaula, riittävät takakulmaukset ‐ välikämmenet ovat hieman pehmeät, vahva selkä ‐ pitäisi olla syvempi
alalinja, hieman korkea hännän kiinnitys, hieman löysä kinner ‐ tarvitsee lisää voimaa liikkeeseen. Vielä hieman löysät
etuliikkeet, oikeat merkit, erinomainen luonne.
Alpweiden Funny Girl FIN47464/08 JUN H
Keskikokoinen, vahva luusto, vahva pää, liian pieni otsapenger. Hyvin asettuneet korvat ja silmät. Pitkä kuono, saksipurenta,
riittävä kaula, pehmeä ylälinja. Hyvin pitkä runko, riittävät takakulmaukset, lyhyt lantio, korkea hännän kiinnitys mutta
hyväksyttävä hännän kanto. Vapaat takaliikkeet, Cetuliikkeet, lyhyt turkki, hyvät merkit, erinomainen luonne.
Berntiers Lady Luck S42402/2008 JUN H
Elegantisti rakentunut ‐ pitää kehittyä joka puolelta, hyvä pää, hyvin asettuneet korvat ja silmät, saksipurenta, hyvä kaula, vahva
selkä, lyhyt lantio, korkea hännän kiinnitys ‐ iloinen hännän kanto liikkeessä, hyvät takakulmaukset, yhdensuuntaiset vapaat
takaliikkeet, ei ole tänään täydessä turkissa, hyvä väri, erinomainen luonne.
Berondan Autumn Princess FIN50804/08 JUN H
Pieni narttu, feminiininen pää, hieman kapea kallo, kuonon pitää täyttyä lisää, saksipurenta, hieman lyhyt kaula, suora lapa,
hyvät takakulmaukset. Hyvä alalinja, yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet, oikeat merkit, hyvä turkki, erinomainen luonne.
Funatic Oh My Gosh FIN52815/08 JUN H
Pieni narttu, pieni feminiininen pää, hyvin sijoittuneet silmät, kapea saksipurenta, hieman lyhyt kaula, oikea alalinja, etuosa voisi
olla paremmin kulmautunut, hyvät takakulmaukset. Yhdensuuntaiset erittäin hyvät takaliikkeet ‐ vielä hieman pehmeät
välikämmenet edessä, väri: pikimusta turkki, erinomainen luonne.
Funatic Qt‐Ness FIN19168/08 JUN H
Hyvä koko, raskas pää, hieman kapea kallo, pitkä ja raskas kuono, taka‐asentoiset korvat, hieman avoimet syvällä olevat silmät,
saksipurenta, hyvä kaula, vahva ‐ hieman pitkä ylälinja, riittävät takakulmaukset, hyvä luusto, yhdensuuntaiset vapaat
takaliikkeet, lyhyt turkki, hyvä väri, ystävällinen luonne.
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Tornedarlings Ada Af Triel FIN10192/09 JUN H
Pieni narttu, pieni pää, kapea saksipurenta, syvällä olevat silmät, riittävä kaula, hyvä ylälinja, riittävät takakulmaukset.
Keskinkertainen luusto, hyvä alalinja, yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet ‐ vielä löysä edestä, lyhyt musta turkki, hyvä väri,
erinomainen luonne.
Alpigiano Diletto Diamant FIN16905/08 NUO T
Keskikokoinen, erittäin hyvän tyyppinen narttu, vahva pää, hieman pyöreät silmät, kapea saksipurenta, riittävä kaula, vahva
selkä, hyvät takakulmaukset, hyvin kehittynyt runko, vahva luusto, yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet hyvällä draivilla, mutta
liian keinuvat etuliikkeet, lyhyt lantio, korkea hännän kiinnitys, liikkeessä liian korkea hännän kanto, hyvä turkki, väri ja luonne.
Hännän kiinnityksen ja hännän kannon vuoksi arvostelussa T.
Bouncy Buffoon´s Annie Hall FIN46812/07 NUO H
Keskikokoinen, vahva luusto, feminiininen pää, suuret ja alas kiinnittyneet korvat, saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi
kulmautunut takaa, hyvä eturinta, oikea hännän kiinnitys, yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet, tänään aivan turkiton ‐ ei voi
nähdä turkin laatua, erinomainen väri ja luonne.
Doremis Dubble‐Nougat S34733/2008 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Erittäin hyvän tyyppinen narttu, erinomainen pää, saksipurenta, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät, riittävä kaula, hyvä ylälinja,
erittäin hyvin kehittynyt runko, erittäin hyvät takakulmaukset, hyvä eturinta, vahva luusto ja hyvät tiiviit tassut, hyvin rakentunut
lantio ja hyvä hännän kiinnitys ja hännän kanto, hieman taka‐ahdas, mutta hyvät liikkeet ja draivi, hyvä turkki & väri,
erinomainen luonne.
Ninicon Adia FIN10194/08 NUO H
Keskikokoinen, hieman kapea pää, taka‐asentoiset korvat, hyvin sijoittuneet silmät, kuonon pitää täyttyä, saksipurenta, hieman
lyhyt kaula, vahva selkä, suora lapa, hyvät takakulmaukset, oikea hännän kiinnitys, tarvitsee voimakkaammat takaliikkeet,
sidotut lavat ‐ etuliikkeet eivät ole vapaat. Turkki ei ole musta, erinomainen luonne.
Alpweiden Äfter Me Please FIN10325/07 AVO H
Keskikokoinen, feminiininen pää, hyvin sijoittuneet hieman pyöreät silmät, saksipurenta, riittävä kaula, hiemen pehmeä ylälinja,
hieman suora lapa ja voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Riittävä eturinta, oikea hännän kiinnitys, hyvä luusto ja tiiviit
tassut, yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet ‐ hyvin löysät ja aaltoilevat etuliikkeet, hieman kihara avoin turkki, hyvä väri,
erinomainen luonne.
Alpweiden Ömeising FIN28229/07 AVO H
Hyvän tyyppinen narttu, vahva pää, hieman litteä kallo. Alas asettuneet korvat ja silmät, saksipurenta, hyvä kuono, riittävä kaula,
hieman kapea edestä, hyvä luusto ja tiiviit tassut, riittävät takakulmaukset, hyvin kehittynyt runko, oikea hännän kiinnitys ‐
mutta liikkeessä häntä on ylhäällä rullautuneena. Yhdensuuntaiset vahvat takaliikkeet, hyvä turkki, väri & merkit. Erinomainen
luonne, mutta tänään palkintosija H hännän kannon ja silmien vuoksi.
Berndante Esme‐Ralda FIN33275/05 AVO ERI1 PN4 VASERT
Pieni narttu, mutta hyvä tyyppi. Feminiininen pää ‐ voisi olla hieman vahvempi, saksipurenta, hyvin sijoittuneet ruskeat silmät,
riittävä kaula, hyvä vahva selkä, hyvin kulmautunut takaa. Hyvin kehittynyt runko, oikea hännän kiinnitys, yhdensuuntaiset
vahvat takaliikkeet, hyvä turkki & väri, erinomainen luonne.
Dacosen Bettina FIN34117/06 AVO H
Hyvä koko, kapea pää, ? kuono ja tarvitsee enemmän kulmakarvoja, hyvä silmien sijainti. Saksipurenta, riittävä kaula, kapea
edestä, hieman suora lapa, pitkä ja pehmeä ylälinja, riittävät takakulmaukset, hieman kapea takaa ja tarvitsee lisää voimaa
liikkeeseen, sidotut lavat ja sidotut etuliikkeet, keskinkertainen luusto, löysät välikämmenet, pitkä turkki, hyvä väri, erinomainen
luonne.
Janipan Hera FIN52979/05 AVO H
Iso tyttö, hieman pitkä naama ja pää, taka‐asentoiset korvat, hyvin sijaitsevat ruskeat silmät, saksipurenta, hyvä kaula, pitkä
pehmeä ylälinja, riittävä eturinta, riittävät takakulmaukset, löysät välikämmenet, kapeat mutta vapaat takaliikkeet ‐ sidotut
lavat, lyhyt turkki, erinomainen luonne.
Lapinlauhan Kassi‐Alma FIN44662/05 AVO EH3
Keskikokoinen ja ‐luustoinen, feminiininen pää, hieman kapea kallo. Hyvin sijaitsevat silmät, saksipurenta, hyvä kaula. Hieman
pehmeä ylälinja, hyvät etukulmaukset ‐ riittävät takakulmaukset. Erittäin hyvä alalinja, yhdensuuntaiset takaliikkeet, mutta
tarvitsee enemmän toimintaa. Hieman sidotut etuliikkeet, hyvä turkki ‐ hieman vaaleanruskeaa, erinomainen luonne.
Lapinlauhan Kesä‐Heinä FIN44665/05 AVO EH4
Keskikokoinen & ‐luustoinen, hyvä pää, suuret korvat, hyvin sijaitsevat keskiruskeat silmät, saksipurenta, löysät huulet, riittävä
kaula. Pehmeä ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, hyvin kulmautunut takaa, lyhyt lantio, oikea hännän kanto. Yhdensuuntaiset
vapaat takaliikkeet, hieman lyhyt turkki, erinomainen luonne.
Maroussia Xalvadora FIN35292/03 AVO EH2
Hyvä koko, vahva luusto, hyvät tiivit tassut, feminiininen kapea pää, taka‐asentoiset korvat, hyvin sijaitsevat ruskeat silmät,
kapea saksipurenta, riittävä kaula, hyvin kehittynyt runko. Riittävät takakulmaukset, oikea hännän kiinnitys, ahdas kinner ja voisi
olla voimakkaammat takaliikkeet ‐yhdensuuntaiset etuliikkeet, pitkä turkki, hyvä väri, erinomainen luonne.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN42167/05 VAL ERI1 PN2 VACACIB
Hyvin tyypillinen narttu, vahva pää mutta silti feminiininen, pitkä kuono ja löysät huulet, hyvä ylälinja, hyvät takakulmaukset,
vahva luusto, hyvät tassut, voisi olla vahvemmat ja tiiviimmät välikämmenet, yhdensuuntaiset erittäin hyvät takaliikkeet,
erinomainen turkki ja väri, erinomainen luonne.
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Goldbear´s Qismet FIN16049/07 VAL ERI2 PN3
Keskikokoinen narttu, vahva luusto, hyvät tiiviit tassut, vahva pää, hyvä ilme, hyvin sijoittuneet silmät, vahva saksipurenta,
riittävä kaula, hyvä ylälinja, erittäin hyvät takakulmaukset, lyhyt lantio mutta oikea hännän kiinnitys & hännän kanto liikkeessä.
Yhdensuuntaiset vapaat takaliikkeet ‐ hieman leveät & avoimet etuliikkeet. Tänään lyhyt turkki, hyvä väri, eriomainen luonne.
Happy Home RKF1784180 VAL EH3
Keskikokoinen & ‐luustoinen, erittäin hyvä pää, hyvin sijaitsevat silmät, taka‐asentoiset korvat, saksipurenta, lyhyt kaula, hieman
pehmeä ylälinja, hyvät takakulmaukset, riittävä eturinta, oikea hännän kiinnitys, löysät välikämmenet, tarvitsee enemmän
draivia ja vahvemmat liikkeet, hyvä turkki, erinomainen luonne.
Ragdolls Aquamarine FIN47432/04 VAL EH
Keskikokoinen, feminiininen pää, taka‐asentoiset korvat, hyvin sijoittuneet silmät, hieman pitkä kuono, saksipurenta, riittävä
kaula, pehmeä ylälinja, voisi olla paremmat takakulmaukset, oikea hännän kiinnitys, keskinkertainen luusto, löysä kinner ‐
vaikuttaa liikkeen voimaan, hyvä turkki, erinomainen luonne.
Ragdolls Atractive FIN47437/04 VAL EH4
Keskikokoinen & ‐luustoinen, feminiininen pää, taka‐asentoiset korvat, hyvin sijaitsevat ruskeat silmät, kuono voisi olla hieman
vahvempi, saksipurenta, riittävä kaula, pehmeä ylälinja, riittävät takakulmaukset, välikämmenet pitäisi olla vahvemmat, oikea
alalinja, yhdensuuntaiset takaliikkeet ja hyvä draivi, hieman sidotut lavat ja etuliikkeet, hyvä turkki, erinomainen luonne, hieman
liikaa valkoista kasvoissa.

20090719 OULU KV, Anita Alatalo
Alejandro 39106/08 JUN H
1v. Pienikokoinen. Vielä hyvin pentumainen, jopa tähän luokkaan. Hyvä purenta. Kauniit tummat silmät. Hyvät korvat & kaula.
Rungon tulisi olla voimakkaampi, eturinnan täyteläisempi. Pehmeyttä selässä. Riittävät takakulmaukset. Suora olkavarsi. Seisoo
mielellään ranskalaisittain. Hyvä hännän kiinnitys. Kesäturkissa. Oikeat värimerkit. Tarvitsee voimaa, kokoa & aikaa. Liikkeiden
tulee voimistua. Mukava käytös. Hyvin esitetty.
Alpweiden Fine Design 47457/08 JUN ERI1 PU2 SERT
11kk. Voimakas, tyylikäs erinomaisen koon & sukupuolileiman omaava. Lupaava nuoren uroksen pää. Erinomainen kaula, joka
liittyy kauniisti lapoihin. Erinomainen selkä. Tasapainoisesti kulmautunut. Täyteläinen rintakehä. Hyvä eturinta. Erinomainen
karva & hyvät värimerkit. Lupaava. Hyvät silmät. Miellyttävä käytös.
Armando 39107/08 JUN H
1v. Kookas oikean voimakkuuden & sukupuolileiman omaava. Suupigmentti voisi olla tummempi. Hyvät silmät & korvat. Lyhyt
kaula. Tasainen selkä. Eturinnan tulee täyttyä rintakehän alaosastaan tukeakseen kyynärpäitä. Suora olkavarsi & lapa. Riittävästi
kulmautunut takaa. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä luusto & käpälät. Seisoo mieluusti ranskalaisesti. Askelmitta voisi olla pidempi.
Hyvä karvan laatu, oikeat värimerkit. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
Berondan Asgeir Olasson 50808/08 JUN ERI2
10kk. Keskikokoinen. Erinomaisen raajakorkeuden & sukupuolileiman omaava. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvä kaula & selkä.
Erinomainen rintakehä. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen häntä, saisi olla
aavistuksen pidempi, kokoon nähden sopiva luusto. Tehokkaat maatavoittavat liikkeet. Kaunis pää.
Hexa‐Han Xeros 37993/08 JUN EH3
1v. Kookas, voimakas uros. Vahva uroksen pää. Hyvä purenta & silmät. Suun pigmentin tulisi olla parempi. Riittävä kaula.
Tasainen kiinteä selkä. Erinomainen runko. Lupaava eturinta. Voimakas luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman korkea
hännän kiinnitys, joka näkyy liikkeissä. Erinom. kauniisti kunnostettu karva. Kauniit värimerkit. Voisi liikkua tehokkaammalla
potkulla takaa.
Alpweiden Come’s To Win 50537/07 NUO ERI1
Lähes 2v. Erinomainen koko. Oikeat mittasuhteet & sukupuolileiman omaava. Silmät voisi olla tummemmat. Hyvä kaula, säkä &
selkä. Hyvä rintakehä, lupaavaeturinta. Erinomainen luusto. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä pää. Hyvä hännän
kiinnitys. Hyvä karva. Riittävät värimerkit. Tehokkaat liikkeet, mutta hieman löysät etuliikkeet. Esiintyy & esitetään hyvin.
Bouncy Buffoon’s Ace Ventura 46809/07 NUO H
Lähes 2v. Keskikokoinen. Oikean sukupuolileiman omaava. Hyvä purenta. Hyvät silmät & korvat. Lyhyehkö kaula. Hyvä säkä.
Tiivis selkä. Luisu lantio. Rintakehän tulee voimistua alaosastaan tukeakseen kyynärpäitä. Eturinnan tulee täyttyä. Riittävästi
kulmautuneet raajat takana. Suora olkavarsi. Korkea hännän kiinnitys, joka näkyy liikkeissä. Kauniisti kunnostettu karva. Oikeat
värimerkit. Esiintyy & esitetään mallikkaasti. Seisoo mielellään ranskalaisittain.
Janipan Occo Jr 55156/07 NUO H
Keskikokoinen, kevyehkö uros. Hyvä purenta. Grafiitinharmaa kirsu. Hyvät silmät. Suun pigmentti voisi olla parempi. Hyvä kaula
& selkä. Rintakehän & eturinnan tulee voimistua. Kevyt luusto. Kovin lyhyt häntä. Riittävästi kulmautunut takaa. Etuosan tulisi
olla paremmin kulmautunut. Kovin ahtaat takaliikkeet. Tulisi liikkua pidemmällä sivuaskeleella. Hyvin hoidettu karva &
värimerkit. Tarvitsee aikaa.
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Alpweiden That’s It 50189/04 AVO H
4v. Keskikokoinen. Tänään löysässä kunnossa esitetty uros. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Oikean silmän näkyvä sidekalvo
häiritsee ilmettä. Hyvä kaula, pehmeä selkä. Tilava rintakehä. Hieman luisu lantio. Hyvä hännän kiinnitys. Keskivahva luusto.
Tasapainoisesti kulmautunut. Pehmeä turkki. Hyvät värimerkit. Liikkuu kovin tehottomasti & löysyys näkyy selän rullauksena.
Miellyttävä käytös. Esitetään erinomaisesti. Kotiin tiivistymään.
Dacosen Boogieman 34114/06 AVO ERI1 PU4 VASERT
3v. Ryhdikäs. Erinomaisen raajakorkeuden & mittasuhteet omaava. Erinomainen pää & kaula. Kauniit silmät. Hyvä rintakehä.
Hyvä selkä. Oikein kulmautuneet raajat. Keskivahva luusto. Tehokkaat vapaat liikkeet. Erinomainen karva. Hyvät värimerkit.
Esiintyy hyvin.
Korona Rosii Romul RKF2073933 AVO H
2v. Matalaraajainen, hieman pitkärunkoinen, keskikokoinen. Oikeavahvuinen uroksen pää. Hyvä purenta. Ihana pigmentti. Hyvä
kaula & selkä. Korkea hännän kiinnitys, joka näkyy liikkeissä. Täyteläinen eturinta & riittävä rintakehä. Pitkä lanne.
Tasapainoisesti kulmautunut. Kokoon nähden sopiva luusto. Vapaat liikkeet. Hyvä karva & värimerkit. Varma käytös. Palkintosija
määräytyy hännän & mittasuhteiden vuoksi.
Ragdolls Blue‐Chip 48886/06 AVO ERI2
3v. Hyvänkokoinen, oikean voimakkuuden omaava uros. Hyvä pää. Kauniit silmät. Erinomainen pigmentti. Kaula voisi olla
hieman pidempi. Hyvä selkä & rintakehä. Eturinta voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvä luusto. Tasapainoiset kulmaukset.
Erinomainen hännän kiinnitys. Kantaa häntää hyvin liikkeissä. Vapaat liikkeet, mutta voisi tänään liikkua paremmalla työnnöllä.
Miellyttävä käytös, esitetään hyvin. Hyvä karva & värimerkit.
Rajaköörin Fortunello 40329/06 AVO EH3
3v. Ryhdikäs, tyylikäs. Hyvänkokoinen. Erinomainen pää. Kauniit, tummat silmät. Hyvä kaula. Erinomainen kiinteä selkä. Hyvä
runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen luusto. Hyvät värimerkit. Tehokkaat liikkeet. Kantaa häntää turhan korkealla
liikkeissä, mikä määrää palkinnon. Esiintyy & esitetään hvyin.
Gangsterluvans Keno Kanon S21194/2004 VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
Erittäin ihastuttava tittelinsä arvoinen uros. Seisoo hyvin raajoillaan. Tuomari voisi ottaa tämän koiran kotiinsa.
Amandelman Buster 28659/07 VAL ERI4
Kookas, voimakas valiouros, joka on ehdottomasti tittelinsä arvoinen. Vahva pää. Kaunis kaula. Tilava runko. Erinomaiset
liikkeet. Ihana karva, hyvät värimerkit. Silmää miellyttävä kokonaisuus.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI
Keskikoinen, voimakas. Erinomaisessa kunnossa esitetty 6,5v. uros. erinomainen uroksen pää. Riittävä kaula. Tilava runko. Hyvä
selkä. Aavistuksen lyhyt häntä. Vahva luusto. Oikein kulmautuneet raajat. Ihana karva & värimerkit. Ihana luonne. Esitetään
mallikkaasti.
Doremis Ubbefin S41391/2005 VAL EH
Ihastuttava uros, joka seisoo hyvin raajoillaan. Vahva selkä. Hyvä luusto. Ihanat liikkeet, mutta hännänkanto on liian korkea, siitä
palkinto.
Goldbear’s Patriot 40651/94 VAL ERI2 PU3 VACACIB
5v. Erinomaisen kokoinen. Kauniit ääriviivat. Erinomainen uroksen pää. Tummat silmät. Ihana pigmentti. Erinomainen kaula &
selkä. Tilava runko. Vahva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Vapaat maatavoittavat liikkeet. Kantaa erinomaisesti häntää
liikkeissä. Esitetään hyvin.
Riccarron Occo Puco 52417/05 VAL ERI
3,5v. Keskikoinen. Eriomaista tyyppiä oleva. Oikeailmeinen pää. Ihana pigmentti. Kauniit tummat silmät. Erinomainen kaula.
Tasainen ylälinja. Hyvä runko & riittävä eturinta. Kokoon nähden sopiva luusto. Vapaat liikkeet. Kauniisti näyttelyyn kunnostettu
karva. Esitetään hyvin. Miellyttävä käytös.
Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI3
3v. Erinomaisen vahvuuden & mittasuhteet omaava. Erinomainen vahva pää. Toivoisin paremman suun pigmentin. Hyvä kaula &
selkä. Tilava runko. Täyteläinen eturinta. Vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Kantaa häntää hyvin liikkeissä. Hyvä
karva & värimerkit. Esitetään hyvin. Miellyttävä käytös.
Riccarron Pluto 25405/06 VAL EH
3v. Keskikokoinen & ‐voimakas uros, joka esitetään tänään hieman löysässä kunnossa. Hyvä purenta. Silmät voisi olla
tummemmat. Hyvä säkä. Pehmeyttä selässä. Oikein kulmautuneet raajat. Keskivahva luusto. Seisoo tänään kyynärpäät sisään‐ &
käpälät ulospäin. Kantaa häntää liikkeissä turhan korkealla. Kauniisti näyttelyyn kunnostettu karva, riittävät värimerkit. Esitetään
hyvin, miellyttävä käytös.
Sennenhund Rossii Avgustin RKF1784255 VAL H
4v. Kookas, tänään täysin karvattomassa kunnossa esitetty uros, siitä kärsii koko yleisilme. Hyvä purenta & silmät. Lyhyt kaula.
Tasainen selkä. Turhan ylös vetäytynyt vatsalinja. Riittävästi kulmautunut takaa. Pysty lapa & suora olkavarsi. Keskivahva luusto.
Liikkuu ahtaasti takaa, löysästi edestä. Hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös. Tänään ei näyttelykunnossa.
Alpweiden Forever Jackpot 47463/08 JUN ERI2
11kk. Ryhdikäs, tyylikäs narttu. Hyvä purenta. Ihana pigmentti. Kauniit tummat silmät. Hyvä rintakehä ikäisekseen, lupaava
eturinta. Kauniisti kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Tehokkaat vapaat liikkeet. Kauniisti näyttelyyn kunnostettu karva. Hyvät
värimerkit. Hyvä selkä & kaula.
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Alpweiden Funny Girl 47464/08 JUN EH
11kk. Hieman löysässä kunnossa esitetty. Hyvä koko & purenta. Kauniit silmät. Hyvä kaula & selkä. Eturinnan tulee vielä täyttyä
sekä rintakehän alaosastaan. Toivoisin paremman polvikulman & viistomman olkavarren. Kantaa häntää hyvin liikkeissä. Hyvä
karva & väri.
Amelie 31434/08 JUN T
15kk. Keskikokoinen, kevytrakenteinen. Hyvä purenta. Turhan pyöreät silmät & hyvän väriset. Pään tulisi olla kauttaaltaan
vahvempi. Hyvä kaula, suora selkä. Kevyt runko. Eturinnan tulee täyttyä, sekä rintakehän alaosastaan. Lyhyt pysty lantio.
Polvikulman tulisi olla parempi, olkavarren viistompi. Hyvä luusto. Luisu lantio. Kantaa häntää turhan korkealla liikkeessä.
Kesäturkissa, hyvät värimerkit. Esitetään ammattitaitoisesti.
Angelina 39110/08 JUN T
1v. Pienikokoinen. Hyvin epävarmasti käyttäytyvä nuori neiti. Hyvä purenta. Tummat silmät, ilmettä häiritsevät näkyvät
sidekalvot. Hyvä kaula. Pehmeyttä selässä. Ikään nähden sopiva rintakehä & riittävä eturinta. Riittävästi kulmautunut. Hyvä
hännän kiinnitys. Kaunis karva & hyvät värimerkit. Tarvitsee paljon aikaa & harjoitusta, jotta luonne tasoittuisi. Käyttäytyminen
määrää palkinnon.
Berntiers Lady Luck S42402/2008 JUN ERI3
Tyylikäs, hyvänkokoinen narttu. Hyväilmeinen nartun pää. Kauniit silmät. Krafiitinharmaa kirsu. Kaunis kaula. Tasainen selkä.
Hyvä runko, mutta rintakehän tulee täyttyä alaosastaan tukeakseen kyynärpäitä. Kokoon nähden sopiva luusto. Kantaa häntää
hyvin liikkeissä. Hyvä karva, mutta tan‐värin tulee puhdistua, varsinkin käpälissä. Maatavoittavat liikkeet. Miellyttävä käytös.
Esitetään edukseen.
Berondan Autumn Princess 50804/08 JUN EH
Keskikokoinen, hieman pulskassa kunnossa esitetty juniori. Hyvä pää, kaula & silmät & purenta. Suupigmentti voisi olla parempi.
Tasainen selkä. Hyvä eturinta & ‐kehä. Oikein kulmautunut takaa. Olkavarren tulisi olla pidempi & viistompi. Lievä ylipaino näkyy
selän rullauksena liikkeissä. Kantaa häntää hyvin liikkeissä. Kotiin tiivistymään. Hyvä väri & karva.
Funatic Oh My Gosh 52815/08 JUN ERI4
10kk. Keskikokoinen, erinomaisen vahvuuden omaava. Kaunis nartun pää. Hyvä purenta. Erinomainen pigmentti. Kaunis kaula.
Tilava runko. Lupaava eturinta. Keskivahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Tehokkaat liikkeet. Kantaa häntää hyvin
liikkeissä. Erinomainen karva & värimerkit. Lupaava.
Funatic Oh Whad’ya Know 52816/08 JUN H
10kk. Löysässä kunnossa esitetty narttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvä kaula. Pehmeyttä selässä. Hieman luisu lantio.
Rintakehän tulee täyttyä alaosastaan tukeakseen paremmin kyynärpäitä, samoin eturinnan. Toivoisin vahvemman luuston.
Liikkuu tänään haluttomasti, selän pehmeys näkyy liikkeissä. Kesäturkissa. Oikeassa eturaajassa valkoinen ulottuu säären
sisäsivun puoliväliin. Miellyttävä luonne, esitetään ammattimaisesti.
Funatic Qt‐Ness 19168/08 JUN ERI1
17kk. Erittäin hyvän koon & voimakkuuden omaava. Erinomainen nartun pää. Hyvä purenta. Hieman näkyvät sidekalvot
häiritsevät ilmettä. Kaunis kaula & selkä. Kauniisti kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Kantaa häntää erinomaisesti liikkeissä.
Kaunis karva. Valkoinen niskamerkki. Hyvin lupaava.
Nalacho’n Aloretta Larah 405 49/08 JUN H
1v. pulskassa kunnossa esitetty keskikokoinen narttu. Hyvä purenta. Keskiruskeat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä pigmentti. Lyhyt
kaula. Tasainen selkä. Hyvä rintakehä. Riittävästi kulmautuneet raajat. Sopiva luusto. Kantaa häntää hyvin liikkeissä. Turhan
löysät alahuulet. Selkä rullaa turhan paljon liikkeissä, johtuen ylipainosta. Vielä laineikas karva. Voisi olla vapautuneempi.
Erinomaisesti esitetty.
Tornedarlings Ada Af Triel 10192/09 JUN EH
9kk. Keskikokoinen narttu. Hyvä purenta. Kuono‐osan tulisi olla vahvempi. Hyvät silmät, kaula & selkä. Ikään nähden riittävä
runko. Eturinnan tulee täyttyä. Voisi olla viistompi olkavarsi & parempi polvikulma. Kantaa häntänsä hyvin. Hyvä karva &
värimerkit. Esitetään hyvin.
Alpigiano Diletto Diamant 16905/08 NUO H
17kk. Ihastuttavailmeinen nuori neiti. Hyvä purenta. Kauniit tummat silmät. Ihana pigmentti. Erinomainen runko. Lupaava
rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut. Kauniit käpälät. Sopiva luusto. Liikkuu erinomaisesti, mutta valitettavasti tämä muuten
erinomainen koira kantaa häntänsä kippuralla hännänpään osan selkää. Ihana karva & värimerkit.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall 46812/07 NUO ERI2 PN4 VASERT
22kk. Tyylikäs, ryhdikäs narttu, joka esitetään kesäturkissa. Ihanailmeinen pää. Kauniit tummat silmät. Upea pigmentti.
Erinomainen kaula, joka kiinnittyy kauniisti lapoihin. Erinomainen selkä. Lupaava rintakehä. Olkavarsi voisi olla viistompi, muuten
hyvin kulmautunut. Maatavoittavat tehokkaat liikkeet. Hyvä karva, erinomaiset merkit. Hyvä luusto.
Doremis Dubbel‐Nougat S34733/2008 NUO ERI1 PN2 SERT VACACIB
Ihastuttava ihanan massava narttu. Ihana nartun pää, hyvä purenta. Kaunis kaula. Vahva selkälinja. Ihana runko ja luusto. Hyvin
kulmautunut. Hyvin kannettu häntä. Vapaat liikkeet. Ihana luonne. Hyvä turkki. Hyvin esitetty.
Ninicon Adia 10194/08 NUO H
20kk. Hyvänkokoinen, kesäturkissa esitetty narttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvä kaula & tasainen selkä. Toivoisin
täyteläisemmän rintakehän & eturinnan. Seisoo kyynärpäät sisään‐ & käpälät ulospäin. Lyhyehkö häntä. Oikein kulmautuneet
takaraajat, mutta turhan pysty olkavarsi. Suora lapa. Liikkuu lyhyellä etuaskeleella, hieman ahtaasti takaa. Kantaa hännän hyvin
liikkeessä. Erinomainen karvanlaatu. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Esitetään hyvin.
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Ninicon Alberta 10195/08 NUO H
20kk. Keskikokoinen. Hieman löysässä kunnossa esitetty. Kaunisilmeinen pää. Erinomainen pigmentti. Hyvä kaula & selkä. Sopiva
runko, mutta rintakehän tulee täyttyä alaosastaan tukeakseen kyynärpäitä. Myös eturinnan tulee täyttyä. Seisoo kyynärpäät
sisään, käpälät ulospäin. Voisi liikkua pidemmällä etuaskeleella. Kantaa häntää hyvin. Kauniisti näyttelyyn kunnostettu karva.
Tan‐värin tulee puhdistua, erityisesti tassuissa. Esitetään hyvin. Veikeä luonne. Hyvin kulmautunut takaa, olkavarsi saisi olla
viistompi.
Ragdolls Cinderella 55713/07 NUO ERI3
21kk. Erinomaisen kokoinen & vahvuinen narttu. Kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä purenta. Kaunis kaula. Erinomainen ylälinja.
Tilava runko. Riittävä eturinta. Erinomaisesti kulmautuneet raajat. Kauniit tiiviit käpälät. Kantaa häntää erinomaisesti liikkeessä.
Maatavoittavat tehokkaat liikkeet. Kaunis karva & väritys. Esitetään hyvin. Miellyttävä käytös.
Alpweiden Za Za Jackpot 35316/06 AVO EH3
3v. Kesäturkissa esitetty keskikokoinen narttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvä kaula. Tiivis, suora selkä. Hyvä rintakehä,
toivoisin täyteläisemmän eturinnan. Erinomaisesti kulmautunut takaa. Pysty, lyhyt olkavarsi. Keskivahva luusto. Kauniit käpälät.
Kantaa häntää liikkeessä erinomaisesti. Liikkuu kovin löysästi edestä, etuaskeleen tulisi olla pidempi. Hyvät värimerkit, kuiva
karva. Esitetään erinomaisesti. Miellyttävä käytös.
Berndante Esme‐Ralda 33275/05 AVO H
4v. Pulskassa kunnossa esitetty narttu. Hyväilmeinen pää. Kaunis pigmentti. Lyhyt kaula. Pehmeyttä selässä. Hyvä rintakehä &
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto. Kantaa häntää turhan korkealla liikkeessä. Ylipaino näkyy selän rullaamisena.
Liikkuu löysästi edestä. Erinomainen karvanlaatu. Hyvät värimerkit. Palkinnon määrää koiran tämänhetkinen kunto.
Dacosen Bettina 34117/06 AVO EH4
3v. Kookas, ryhdikäs narttu. Hyvä purenta. Kauttaaltaan kapealinjainen pää. Kauniit silmät. Erinomainen kaula & selkä. Riittävä
rungon tilavuus. Eturinnan tulee täyttyä, samoin rintakehän alaosastaan tukeakseen kyynärpäitä. Erinomaisesti kulmautunut
takaosa. Turhan pysty olkavarsi. Hyvä luusto, kauniit käpälät. Hyvät takaliikkeet, kovin löysä edestä. Erinomainen karva. Hyvät
merkit. Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen.
Janipan Hera 52979/05 AVO H
3v 8kk. Kookas narttu. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Toivoisin vahvemman kuono‐osan silmien alta & paremman suun pigmentin.
Hyvä kaula. Tasainen selkä. Riittävä runko. Eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Pysty
olkavarsi. Sopiva luusto. Kantaa hännän hyvin. Liikkuu tänään kovin lyhyellä askeleella takaraajat rungon alla, löysästi edestä.
Hyvänlaatuinen karva. Riittävät värimerkit.
Lapinlauhan Kassi‐Alma 44662/05 AVO ERI2
4v. Keskikokoinen. Erinomaisen voimakkuuden omaava. Kaunisilmeinen nartun pää. Kauniit silmät. Hyvä purenta. Kaunis kaula.
Tasainen selkä. Erinomainen runko. Hyvä eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Hyväluustoiset raajat. Tiiviit käpälät. Kauniisti
kunnostettu hyvänlaatuinen turkki. Hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös. Esitetään erinomaisesti. Liikkuu hyvin & kantaa häntää
erinomaisesti.
Lapinlauhan Kesä‐Heinä 44665/05 AVO ERI1
4v. Keskikokoinen. Erittäin kaunislinjainen narttu, jolla kaunislinjainen pää. Hyvä purenta. Ihana pigmentti. Tyylikäs kaula &
selkä. Tilava runko. Täyteläinen eturinta. Kauniisti kulmautuneet, vahvaluustoiset raajat. Kantaa häntää erinomaisesti.
Tehokkaat, maatavoittavat liikkeet. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin. Kaunis karva & värimerkit.
Maroussia Xalvadora 35292/03 AVO H
6v. Hieman pulskassa kunnossa esitetty. Hyvä purenta. Pieni pää suhteessa runkoon. Keskiruskeat silmät. Lyhyehkö kaula.
Pehmeyttä selässä. Luisu lantio. Toivoisin paremman polvikulman. Riittävät etukulmaukset. Kauniit käpälät. Kantaa hännän hyvin
liikkeessä. Liikkuu tänään kovin ahtaasti takaa & lyhyellä taka‐askeleella. Selkä rullaa johtuen ylipainosta. Riittävät värimerkit.
Hyvä karva. Palkinnon määrää yleiskunto.
Cei‐Cei Cindy Crawford 43167/05 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
4v. Ihastuttava rotunsa edustaja, joka miellyttää tuomarin silmää kaikilta yksityiskohdiltaan. Onnittelut omistajalle tästä
ihastuttavasta yksilöstä!
Dacosen Aleksandra 20114/05 VAL ERI4
4v. Kauniit ääriviivat omaava valio. Hyväilmeinen pää. Hyvä purenta & rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto.
Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Kantaa hännän erinomaisesti. Kaunis karva & merkit. Varma luonne. Esitetään hyvin.
Goldbear’s Qismet 16049/07 VAL ERI2 PN3
2,5v. Ihastuttava. Kauniit ääriviivat omaava, keskikokoinen narttu. Kaunis rodunomainen pää, oikeine yksityiskohtineen. Ihana
kaula & selkä. Hyvä rintakehä, riittävä eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella askelpituudella.
Kantaa hännän erinomaisesti. Kaunis karva. Hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös.
Happy Home RKF1784180 VAL H
4v. Löysässä kunnossa esitetty valio. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Hyvä pigmentti. Lyhyt kaula. Selässä pehmeyttä.
Tasapainoisesti kulmautunut. Löysyyttä välikämmenissä. Luusto voisi olla vahvempi. Kantaa hännän hyvin liikkeessä. Liikkuu
hyvin tehottomasti takaa, löysästi edestä, lyhyellä askeleella. Erinomainen karva, hyvät värimerkit. Miellyttävä luonne. Esitetty
hyvin. Omistajan tulee laittaa koira parempaan lihaskuntoon.
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Ragdolls Aquamarine 47432/04 VAL ERI3
4,5v. Erinomaisen kokoinen. Kauniit ääriviivat. Oikeanvahvuinen, joka esitetään erinomaisessa näyttelykunnossa. Hyvä purenta.
Valkoinen ulottuu hieman suupielen yli vasemmalla puolella. Kaunis kaula. Hyvä selkä & rintakehä. Erinomainen runko. Kauniisti
kulmautuneet raajat, keskivahva luusto. Kantaa hännän hyvin. Kauniisti kunnostettu karva. Hyvät merkit. Miellyttävä käytös.
Ragdolls Attractive 47437/04 VAL ERI
Vasen I 3 puuttuu, todistus esitetty. Keskikokoinen 4v. vahva narttu. Hyvä nartun pää. Hyvät silmät. Ihana pigmentti. Hyvä kaula
& selkä. Erinomainen rintakehä. Hyvä eturinta, keskivahva luusto. Erinomainen häntä liikkeessä. Tehokkaat maatavoittavat
liikkeet. Miellyttävä käytös. Kaunis karva, hyvät merkit. Hyvin kulmautunut.

20090725 HELSINKI K, Paula Heikkinen‐Lehkonen
Bernarossa Girandola FIN35202/08 uros JUN EH1
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hyvin kehittynyt. Hyvät mittasuhteet. Pitkä kuono. Korkea otsapenger. Tummat silmät. Hyvät korvat.
Hyvä selkälinja. Rintakehässä hyvä syvyys ja tilavuus. Ranteet tulisi olla joustavammat. Hyvät takakulmaukset. Oikea‐asentoinen
häntä. Ruskeat merkit melko isot, mutta värit symmetrisesti jakautuneet. Reipas, rauhallinen käytös.
Dandybern Biccu‐Keno FIN48593/08 uros JUN EH2
Normaalisti kehittynyt. Riittävä vahva, voisi kasvaa vielä hieman isommaksi. Pitkähkö kapea pää. Tummat silmät. Hyvä ilme.
Selkä pehmeää, hieman painunut. Ranteet saisivat olla joustavammat. Hyvät takakulmaukset. Takaliikkeet yhdensuuntaiset,
etuliikkeet hieman harovat. Erittäin kauniisti jakautuneet värit, rinnassa hieno risti. Hieman kihartuva karva. Iloinen, reipas
käytös.
Pandemian Af Trolltrumm FIN47851/08 uros JUN H
Vielä melko pentumainen kokonaisuus. Runko kaipaa lisää syvyyttä ja massaa. Saisi kasvaa hieman isommaksi. Karvanlähtö
vienyt turkin, joten kevyehkö yleisvaikutelma korostuu. Korkea otsapenger. Isot korvat. Tummat silmät. Huulipigmentti
epätäydellinen. Hyvä selkälinja ja kulmaukset. Oikea‐asentoinen häntä. Värimerkit OK.
Bernario Wim FIN24836/05 uros AVO ERI3 PU3
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hyvä kuonon pituus. Hieman leveä ja korkea ja pyöreä kallo. Tummat silmät. Hieman pysty lapa ja
olkavarsi. Suora selkä. Hyvä takakulmaukset. Eturaajat ei aivan suorat. Erittäin kaunis suora ja laskeutuva karva. Värimerkit ok.
Liikkuu joustavasti.
Berndante El‐Ciril FIN33269/05 uros AVO EH4
Pienehkö, kokoon nähden riittävän vahva. Hyvät mittasuhteet. Hieman korkea otsapenger. Tummat silmät. Hyvä pigmentti.
Pysty lapa ja olkavarsi. Rintakehä tarpeeksi syvä ja tilava. Hyvät takakulmaukset. Karva hieman himmeää ja pörröistä.
Irronneesta hampaasta lääkärin todistus. Värimerkit ok.
Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 uros AVO ERI1 PU1 SERT MVA ROP
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hieman korkea otsapenger. Hyvä kuonon pituus ja vahvuus. Tummat silmät. Hyvä ilme.
Hyväselkälinja. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Hieman painuneet ranteet. Hyvä turkki. Kauniit värimerkit.
Takaliikkeet hieman kapeat.
Hexa‐Han Unico FIN15658/07 uros AVO ERI2 PU2 VASERT
Hyvä koko. Hieman pitkä runko. Hyvä pää ja ilme. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Erinomaiset raajojen kulmaukset. Suora
selkä. Rintakehässä tarpeeksi syvyyttä ja tilavuutta. Vuodenajasta johtuen karva melko lyhyttä. Ruskeat merkit turhan laajat.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 narttu JUN EH1
Normaalisti kehittynyt, tarpeeksi kokoa. Sopiva luuston vahvuus. Hieman kaareva selkälinja. Pitkähkö lanneosa. Hieman pitkä
kuono. Huulten ja kirsun pigmentti hieman puutteellinen. Silmä tummat. Eturaajat ei aivan suorat. Etuliikkeet hieman kiertävät
ja harovat. Hyvät takakulmaukset. Karva vielä pentumaista, kuivaa ja kihartavaa. Selvät värimerkit. Valkoinen nousee eturaajojen
sisäsivulla korkealle ja ulottuu toiseen suupieleen. Reipas käytös.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 narttu NUO ERI1 PN2 VASERT
Tasapainoinen, terverakenteinen nuori narttu. Karvanlähdön jäljiltä turkki on lyhyt. Hieman pitkä kuono. Tummat silmät. Erittäin
hyvät raajojen kulmaukset ja joustavat liikkeet. Vahva takaosa. Selvät värimerkit.
Bernissimo Barancarina FIN39021/07 narttu AVO H
Hieman matalajalkainen, pienehkö narttu. Pysty lapa ja olkavarsi. Painuneet ranteet. Hieman pystynokkainen kuonon profiili.
Tummat silmät. Lyhyt kaula. Tilava rintakehä. Pitkälanneosa. Lyhyt sääriluu. Lyhyt kaula. Tilava rintakehä. Pitkä lanneosa. Lyhyt
sääriluu. kihartuva karva muuten hyvät värimerkit, mutta valkoinen ulottuu toisen suupielen yli. hännänkärki jäykkä,
mahdollisesti vahingoittunut?
Kultakuumeen Brita FIN39881/07 narttu AVO ERI1 PN1 SERT VSP
Iso komea narttu. Erittäin hyvä rakenne ja luuston vahvuus. Pitkä kuono loiva otsapenger. Eriomainen ryhti ja ylälinja.
Erinomaiset raajojen kulmaukset. Leveä reisi. Vahva takaosa. Ruskea nousee melko korkealle raajoissa, musta karva on
auringonpolttamaa, siksi siinä on hieman pronssiin vivahtavia sävyjä.
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Bernarossa Desiderio FIN25514/07 narttu VAL ERI2 PN4
Tarpeeksi suuri, hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu. Hieman suippo kuono. Tummat silmät. Isot korvat. Hyvä selkälinja.
Syvä tilava rintakehä. Hieman pysty lapa ja olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Hieman pysty lapa ja olkavarsi. Hyvät
takakulmaukset. Hieman kihartuva karva. Väritys melko synkkä, valkoista saisi olla enemmän ja ruskeat rintamerkit selvemmät.
Funatic Versace FIN32300/04 narttu VAL ERI1 PN3
Tarpeeksi kokoa ja voimaa. Hieman pitkä lanneosa. Hieman kevyt kuono. Keskiruskeat silmät. Hyvä selkälinja. Erittäin hyvät
raajojen kulmaukset. Kihartuva karva. Valkoiset merkit saisivat olla isommat. Ruskeat merkit ok. Vakaat vaivattomat liikkeet.

20090726 MIKKELI KV, Marianne Holm
Alpigiano Diletto Danou FIN16898/08 JUN H
Vielä kesken kehityksen oleva juniori, jolla vahva uroksen pää. Hyvä kaula. Vielä kehittymätön runko. Riittävät kulmaukset
edessä, erittäin hyvät takana. Erinomainen karva. Etuaskel vielä hyvin leveä ja varsin jäykkä.
Bernarossa Girandola FIN3522/08 JUN ERI1 VASERT
Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan hyvin kaunis. Hyvin urosmainen. Erittäin voimakas uroksen pää. Hyvä kaula. Erinomainen
eturinta ja rintakehä. Erittäin hyvin kulmautuneet, voimakasluustoiset raajat. Jo nyt puhdas tehokas tyypillinen ravi.
Erinomainen karva. Oikeat värit.
Pandemian Af Trolltrumm FIN47815/08 JUN H
Vielä kesken kehityksen oleva keskivahva uros. Hyvä pää. Litteä ja matala runko. Keskivahva raajaluusto. Niukka kinner, muuten
riittävät kulmaukset. Hyvä karva. Kauniit värit. Miellyttävä käytös. tarvitsee kovasti aikaa.
Zorro Zafar av Hiselfoss FIN31468/08 NUO ERI1 PU4 SERT
Oikeat mittasuhteet ja vahvuus ja sukupuolileima. Hyvä uroksen pää. Erinomainen kaula. Riittävästi kulmautuneet
voimakasluustoiset raajat. vaivaton, tehokas ravi. Hieman epävarma käytös. Hyvä karva ja värit.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 AVO ERI2
Voimakas uros, erinomaista tyyppiä. vahva, hyväilmeinen pää. kaula saisi olla aavistuksen pidempi. Tilava runko. Hyvin
kulmautuneet, voimakasluustoiset raajat. Vaivaton, siisti ravi. Hyvä karva.
Fablernas Lycka Till Främgång FIN44523/08 AVO ERI1
Kaunislinjainen, tasapainoinen uros. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen pää. Hyvä kaula. Tilava runko. Tasapainoiset kulmaukset.
Sivulta erinomainen ravi, edessä lievää ulkokierteisyyttä. Hyvä karva. kauniit värit.
Janipan Jesper FIN42927/06 AVO EH3
3‐v. kapealinjainen uros jolla vahva pää. Osa hampaistosta tasapurennassa. Riittävä kaula. Hyvät kulmaukset. Vaivaton ravi. Hyvä
karva ja värit.
Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 VAL ERI2 PU2 VACACIB
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus. Kauniit linjat, oikeat mittasuhteet. Kopea pää, hyväkaula. Tilava runko. Tasapainoisesti
kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Vaivaton ravi. Hyvä karva ja värit.
Bendoran Athos FIN28347/06 VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
Hyvin voimakas, korostetun urosmainen. Komea pää. Keskiruskeat silmät. Erinomainen kaula. Tilava oikeanmuotoinen runko.
Tasapainoisesti kulmautuneet voimakasluustoiset raajat. Hyvä karva. kauniit värit. Erinomainen , tehokas ravi.
Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 VAL ERI3 PU3
Tasapainoinen kokonaisuus. Keskivahva uros. Hyvä pää ja kaula. Tilava runko. Keskivahva raajaluusto. Hyvin kulmautunut.
Liikkuu vaivatta ja tehokkaasti. Erinomainen karva. Hyvät värit.
Bernario Chanson FIN43037/08 JUN ERI3
Tasapainoinen mukavasti kehittynyt juniori. Sievä nartun pää. Kaunis kaula. Tilava runko. Tasapainoiset kulmaukset. Keskivahva
raajaluusto. Vaivaton, tehokas ravi. Hyvä karva ja värit.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 JUN EH
Suuri kesken kehityksen oleva komearaaminen narttu. Vahva pää. Hyvä ilme. Erinomainen kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet
vahvat raajat. Tilava runko. Sivuilta hyvä ravi, edestä vielä varsin pentumainen ja tänään köyristää selkänsä seistessä ja
liikkeessä.
Dandybern Biance FIN48590/08 JUN ERI2
Erittäin kaunislinjainen, tasapainoinen ja hyvin kehittynyt narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Erinomainen tilava runko.
Tasapainoisesti kulmautuneet vahvat raajat. Vaivaton ravi joskin edestä vielä hieman leveä. Erinomainen turkki. Kauniit värit.
Funatic prosecco FIN46287/08 JUN H
Vielä kapeakylkinen, x‐vuotias, jolla oikeanmuotoinen pää, mutta ilmettä häiritsee liian suuri valkoisen osuus. erinomainen
kaula. Riittävä eturinta. Litteäkylkinen rintakehä. Keskivahva raajaluusto. Hyvä kulmaukset. edestä löysä, takaa ahdas ravi.
Justiina FIN43034/08 JUN EH4
Kaunislinjainen, narttumainen, oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja kaula. Lupaava runko. Keskivahvat raajat. Turhan pysty häntä.
Vaivaton ravi. Hyvä turkki. Runko saa vielä levitä.

72

Berninpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

Metsäpirtin Chakira FIN5144208 JUN EH
Sopivan kokoinen, vielä kauttaaltaan kapea. Pään tulee voimistua. Hyvä kaula. Tilava runko. Etuasentoinen lapa ja olkavarsi.
Hyvä perä. Keskivahva raajaluusto. Vaivaton ravi.
Pandemian Af Marmelad FIN47843/08 JUN EH
Hieman pitkän vaikutelman antava kaunispäinen narttu. Riittävä kaula. Lupaava runko. hyvät raajat. Hieman varvasahdas takaa,
muutoin tehokas ravi. Hyvä karva. Kauniit värit.
Pandemian Af Mildhet FIN47844/08 JUN ERI1 PN4 VASERT
Erittäin hyvin kehittynyt voimakas, kaunislinjainen ja kauttaaltaan laadukas narttu. Kaunis pää. Hyvä kaula. Voimakas luusto.
Erinomainen tilava runko. Tasapainoiset kulmaukset. Vaivaton ravi. Hyvä karva ja värimerkit.
Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 NUO ERI1 PN2 SERT VACACIB
Tasapainoinen kokonaisuus. Laadukas narttu. Oikeat mittasuhteet. kaunis pää. Hyvin kulmautuneet vahvat raajat. Tilava runko.
Vaivaton ravi. Hyvä karva ja värit.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 NUO ERI2
Voimakas, tasapainoinen narttu. Vahva pää. Hyvä kaula. Vahvat raajat. riittävä eturinta. Tilava ja pitkä rintakehä. Hyvä karva ja
värit.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO ERI3
Tasapainoinen narttu. Voimakas pää. Keskipitkä kaula. hyvin tilava ja syvä runko. Vahvat raajat. Sopivat kulmaukset. Vaivaton
ravi.
Bernissimo Barancarina FIN39021/07 AVO ERI1
Vahva, tasapainoinen kokonaisuus. kaunis pää. Hyvä kaula. Tilava runko. vahvat raajat. Kaunis häntä. Erinomainen ravi.
Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO ERI2
Voimakas tasapainoinen narttu. Erinomainen vahva pää. Hyvä kaula. Tilava runko. Tasapainoisesti kulmautuneet
voimakasluustoiset raajat. Erinomainen ravi. Hyvä karva ja värit.
Bernario Roberta FIN36637/01 VAL ERI3
Upeassa kunnossa esiintyvä 8‐vuotias. Oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja kaula. Erinomainen, tilava runko. Hyvät raajat.
Edelleen vaivaton ravi.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 VAL EH
Vahva kokonaisuus. kaunis pää. Hyvä kaula. Riittävä runko. Hyvät raajat. Tänään luvattoman löysä ja tehoton ravi.
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Tasapainoinen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvät linjat ja pää. Keskiruskeat silmät. kaunis kaula. Erinomainen runko ja
raajat. Vaivaton ravi.
Goldbear’s Qualitystreet FIN16050/07 VAL ERI
Vanttera, laadukas narttu. Hyvä, vahva pää. Hyvä kaula, tilava runko. Niukka kinner, muutoin hyvät raajat. Sivulta tehokas,
edestä hieman löysä ravi.
Momandan Peggy Sue FIN23375/02 VAL ERI
7‐vuotias, voimakas narttu. Vahva pää. Hieman avoimet silmät. kaula saisi olla pidempi. Tilava runko. Voimakas raajaluusto,
mutta painuneet ranteet. Edestä löysä, sivulta riittävä ravi.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 VAL ERI4
Tasapainoinen, vahva kokonaisuus. Voimakas, hyväilmeinen pää. Erinomainen kaula. Tilava runko. Erinomaiset raajat. Vaivaton
ravi.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 VAL ERI2 PN3
Hyvin tasapainoinen, kaunislinjainen, kaunis kokonaisuus. kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Tilava runko. Erinomaiset raajat.
Tehokas, vaivaton ravi.

20090801 IISALMI KV, George Kostopoulos
Alpigiano Diletto Derek FIN16900/08 JUN EH
Maskuliininen, ikäisekseen hyvä runko, mutta hieman raskas, tyypillinen pää ja ilme, tummat hyvin asettuneet silmät, vahva
luusto ja välikämmenet, tyypilliset merkit ja turkki. Kehittynyt rintakehä, liikkuu melko hyvin sivulta, voisi olla varmempi
edestakais liikkeessä ja hännänkanto voisi olla matalampi.
Alpweiden Fine Design FIN47457/08 JUN ERI1 PU2 SERT
Maskuliininen, hyvä runko ja mittasuhteet, viehättävä pää ja ilme. Hyvin asettuneet silmät, tyypilliset merkit ja turkki. Vahva
luusto ja välikämmenet, liikkuu terveesti kantaen häntänsä hyvin.
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 JUN ERI2
Maskuliininen, tasapainoinen ja hyvä runko, viehättävä pää ja ilme. Tyypillinen turkki ja merkit, riittävän hyvä ylälinja. Hieman
pystysuorat välikämmenet, riittävästi kulmautunut, vapaat liikkeet sivulta, pitää vakaantua edestä.
Goldbear´s Richard Gere FIN11156/09 JUN ERI4
Maskuliininen, hyvä runko ja mittasuhteet, tasapainoinen pää, tyypillinen ilme. Tyypilliset merkit vaikkakin kaulassa voisi olla
vähemmän valkoista.. Vahva luusto. Melko pystyt välikämmenet, hyvä ylälinja ja takakulmaukset, turkki voisi olla suorempi,

73

Berninpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

liikkuu terveesti.
Monte Rosan Uri FIN58286/08 JUN ERI3
Laadukas 9 kuukautta vanha pentu, tasapainoinen ja hyvä runko, lupaava pää, tyypilliset merkit, hyvät kulmaukset ja turkki, hyvä
lantio ja hännänkanto, liikkuu hyvin kunhan vakaantuu.
Monte Rosan Thommy EJ56856/07 NUO EH1
Maskuliininen, hyvä runko ja mittasuhteet, melko epävarma luonne. Hieman kapea kallo, vahva kuono, tummat silmät. Hyvä
luusto, merkit ja ylälinja, liikkuu hyvin sivusta, voisi olla varmempi edestakais liikkeessä.
Beneco´s Benjamin FIN20924/05 AVO H
Maskuliininen, hyvä runko, mutta melko raskas, hieman ylipainoa, kehittynyt pää, hieman voimakas otsapenger, vahva luusto,
hyvät merkit, toivoisin enemmän kulmauksia, matalamman hännän kiinnityksen ja hännän kannon, ja paremmat etuliikkeet.
Life Spring´s My Way FIN24954/07 AVO EH2
Maskuliininen, sopusuhtainen, hieman ylipainoa, miellyttävä pää ja ilme. Hyvä luusto ja merkit, vahva ylälinja, hyvät sivuliikkeet,
liian leveä edestä.
Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 AVO ERI1
Maskuliininen, hyvä runko ja mittasuhteet, miellyttävä pää ja ilme, tummat hyvin asettuneet silmät, vahva luusto ja
välikämmenet, hyvät kulmaukset ja ylälinja. Virheetön lantio ja hännän kanto, terveet liikkeet.
Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 VAL ERI
Maskuliininen, hyvä runko ja mittasuhteet, tasapainoinen pää, hyvä ilme, hyvät merkit ja turkki, vahva ylälinja, riittävät
kulmaukset, liikkuu hyvin sivulta, hieman ahtaasti takaa ja leveästi edestä.
Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 VAL ERI4
Maskuliininen, tasapainoinen, hyvä runko, hyvä pää ja ilme, vahva luusto ja ylälinja. Hyvät kulmaukset, merkit ja turkki, terveet
liikkeet, keskiverto kaulan pituus ja keskiverto eturinta.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL EH
Maskuliininen, hieman neliömäinen mittasuhteiltaan, hyvä massa mutta hieman ylipainoinen, miellyttävä pää ja ilme, voisi olla
pitempi kaula ja olkavarsi, vahva luusto ja ylälinja. Liikkuu terveesti ylälinja hieman liikaa pyörien.
Bernarossa Enzo Lorenzo FIN38753/07 VAL ERI
Maskuliininen, hyvä runko ja mittasuhteet, riittävän vahva pää, valkoista voisi olla hieman enemmän silmien välissä, vahva
luusto ja ylälinja, hyvä turkki, liikku hyvin sivulta, voisi olla varmempi etuliikkeessä.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 VAL ERI2 PU3 VASERT VACACIB
Tasapainoinen, miellyttävät ääriviivat, riittävän maskuliininen ja massava, tasapainoinen pää. Vahva luusto ja välikämmenet.
Hyvä turkki ja merkit, tarpeeksi kulmautunut, keskinkertaisesti laskeva lantio, hyvin vapaat ja voimakkaat liikkeet joka suunnalta.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
Maskuliininen, hyvä runko ja mittasuhteet, miellyttävä pää ja ilme, hyvä turkki ja merkit. Vahva luusto, välikämmenet ja ylälinja,
keskinkertaiset mutta tasapainoiset kulmaukset, vapaat ja voimakkaat liikkeet joka suunnalta.
Funatic Taittinger FIN46738/06 VAL ERI3 PU4
Maskuliininen hyvä runko ja sopusuhtainen, miellyttävä pää ja ilme, hyvä turkki ja merkit, vahva luusto ja välikämmenet.
Tyypillinen eturinta ja olkavarsi, vahva ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, hyvä draivi ja sivuliikkeet, kääntää varpaita hieman
sisäänpäin edestä.
Alpweiden Forever Jackpot FIN47463/08 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Laadukas juniori, feminiininen, hyvä runko ja sopusuhtainen. Tasapainoinen pää, tummat silmät, ylös asettuneet korvat. Vahva
luusto ja välikämmenet, hyvät kulmaukset, oikeat merkit ja turkki. Liikkuu vapaasti sivulta kantaen häntänsä hyvin.
Bouncy Buffoon´s Elizabeth Swann FIN61294/08 JUN ERI4
Laadukas narttu, hyvä runko ja sopusuhtainen. Miellyttävä pää ja ilme, hyvät kulmaukset, merkit, turkki, ylälinja ja liikkeet.
Bouncy Buffoon´s Tia Dalma FIN61296/08 JUN ERI2
Feminiininen, hyvä runko ja sopusuhtainen, miellyttävä pää ja ilme, tummat silmät, hyvä kaula, luusto, kulmaukset, merkit ja
liikkeet.
Tornedarlings Ada Af Triel FIN10192/09 JUN ERI3
Feminiininen, kompakti, hyvä runko, miellyttävä pää ja ilme, päässä voisi olla enemmän valkoista, keskinkertaiset mutta
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, vahva luusto, välikämmenet ja ylälinja, liikkuu terveesti.
Alpweiden Can Be Jackpot FIN50540/07 NUO EH2
Feminiininen, hyvä runko ja sopusuhtainen, miellyttävä pää, tummat silmät, keskinkertainen eturinta ja etukulmaukset, hyvät
merkit ja turkki, terveet liikkeet, tarvitsee sosiaalistamista vieraisiin. Tämä on ainoa syy, miksi annoin erittäin hyvä.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 NUO ERI1 PN3 VASERT VACACIB
Kookas, mutta tarpeeksi feminiininen. Hyvä runko ja mittasuhteet, tyypillinen pää, turkki ja merkit, hyvin kulmautunut, vapaa
liikunta jossa on tarpeeksi voimaa.
Ninicon Alberta FIN10195/08 NUO HYL
Hylätty, puuttuu 2 x P3
Ragdolls Cotton Candy FIN55712/07 NUO EH3
Feminiininen ja hyvä runko, hieman liikaa painoa. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvät merkit, hyvät kulmaukset, hieman korkea lantio.
Liikkuu hyvin sivulta, kääntää varpaita hieman sisäänpäin edestä.
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Alpweiden Real Jaclpot FIN34667/04 AVO ERI1
Hyvä koko ja tasapaino, hyvä runko, hyvä pää, turkki ja merkit, hieman pysty välikämmen ja olkavarsi, vahva ylälinja, vapaat
liikkeet sivulta, kääntää varpaita hieman sisäänpäin edestä.
Bernissimo Barancarina FIN39021/07 AVO EH2
Sopusuhtainen ja hyvä runko, hieman matalat jalat ja raskaat lavat, tasapainoinen pää, hyvin asettuneet silmät, pigmentoituneet
vilkkuluomet voisivat antaa paremman ilmeen, vahva luusto ja välikämmenet, hieman lyhyt olkavarsi. Hyvät merkit ja turkki,
liikkuu hyvin sivulta, kääntää varpaita hieman sisäänpäin edestä.
Maroussia Kelzey FIN38960/07 AVO HYL
Hylätty, liian arka
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI2
Feminiininen, hyvä runko, hieman pitkä lanne, kallo on hieman liian pyöreä ja voimakas otsapenger. Tummat silmät, vahva
luusto ja välikämmenet. Tyypilliset merkit, kulmaukset ja hännänkanto, laajat sivuliikket.
Goldbear´s Qualitystreet FIN16050/07 VAL ERI1 PN2 CACIB
Hyvä runko ja sopusuhtainen, kehittynyt feminiininen pää, miellyttävä ilme, vahva luusto ja ylälinja, riittävät kulmaukset, hyvä
turkki ja merkit, terveet liikkeet.
Ragdolls Aquamarine FIN47432/04 VAL ERI4
Feminiininen, hyvä runko ja sopusuhtainen, kehittynyt pää, hyvä turkki ja merkit, vahva luusto ja välikämmenet, hieman korkea
lantio ja takaliikkeet keskitasoa, hyvät sivuliikkeet, kääntää varpaita sisäänpäin edestä.
Ragdolls Attractive FIN47437/04 VAL ERI3
Feminiininen, hyvä runko, viehättävä pää ja ilme. Hyvä turkki ja merkit, riittävän vahva ylälinja. Hyvät liikkeet sivulta, riittävästi
kulmautunut, tällä hetkellä turkiton.
Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01 VET ERI1 PN4 ROP‐VET
Feminiininen, myös hyvä runko ja mittasuhteet, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula. Vahva luusto ja ylälinja, hyvät kulmaukset,
liikkuu terveesti kantaen häntänsä hyvin.
Bernario Roberta FIN36637/01 VET ERI2
Kompakti ja hyvä runko, hieman raskas ja maskuliininen, kehittynyt pää, vahva luusto ja välikämmenet ja ylälinja. Riittävän hyvät
kulmaukset, keskinkertaiset takakulmaukset, liikkuu tarpeellisella voimalla ja vapaasti.

20090802 PORI KV, Teija Salmi‐Aalto
Bandolero’s Awesome Maradona FIN51301/08 JUN ERI1 PU3 SERT
10kk erinomaista tyyppiä oleva nuori uros, kaunisilmeinen oikeanmallinen pää. Erinomaiset silmät (tummat), oikea silmien
muoto. Hyvä vahva kaula, hyvä ylälinja. Ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt runko. Hyvä luustonvahvuus, riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu ikäisekseen erinomaisella askeleella. Toivoisin hieman selvemmät valkeat merkit,
muilta osin hyvä väri. Rodunomainen käytös ja olemus. Lupaava nuori uros.
Bendoran Benedettodenzel FIN54994/08 JUN EH2
9kk erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen nuori uros, jolla vahva hyväilmeinen uroksen pää. Keskiruskeat silmät, purenta ok.
Hyvä kaula, hyvä ylälinja. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko ja eturinta. Hieman pysty olkavarsi. Riittävästi kulmautunut takaa,
eturaajat tässä vaiheessa hieman ulkokierteiset. Liikkuu edestä hieman ahtaasti, takaa ok. Riittävä sivuaskel, kaunis väritys. Hyvä
turkin kunto. Tarvitsee kehätottumusta.
Immeressen Vagabund FIN22613/08 JUN T
16kk, melko pienikokoinen uros, jolla puutteellinen sukupuolileima tällä hetkellä. Hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen pää, jossa
rodunomainen ilme. Hieman vaaleat silmät, riittävä kaula, hyväylälinja. Kokoonsa nähden hyvä runko ja luusto. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Kantaa häntäänsä turhan korkealla. Liikkeitä hankala arvostella, koska koira peitsaa tai laukkaa.
Kaunis väri ja turkin kunto. Iloinen rodunomainen käytös. Palkintosija tänään määräytyy puutteellisen sukupuolileiman mukaan.
Tarvitsee aikaa kehittyäkseen.
Rosace’s Aquala‐Aurelius FIN43014/08 JUN EH3
13,5kk erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen hyvät mittasuhteet omaava nuori uros. Erittäin kaunisilmeinen nuoren uroksen
pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Runko saa vielä voimistua ja eturinta täyttyä. Hieman lyhyt ja pysty olkavarsi. Tässä vaiheessa hieman
niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu vielä kovin kapeasti, mutta yhdensuuntaisesti. Sivuaskel saa
pidentyä. Kantaa häntäänsä turhan korkealla. Erittäin kaunis väritys ja turkin kunto. Iloinen rodunomainen käytös.
Life’s Spring’s MyWay FIN24954/07 AVO EH1
2‐vuotias erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, keskikokoinen, kaunisilmeinen uroksen pää, jossa hyvät silmät. Hyvä ja
vahva kuono‐osa, lyhyehkö vahva kaula. Aavistuksen pehmeä ylälinja. Voimakas eturinta ja runko. Hyvä luuston vahvuus ja
kauniit käpälät. Virh. kulmatunut edestä ja hyvin takaa. Hyvä matala kinner. Liikkuu erittäin löysästi ja leveästi edestä, hyvin
takaa. Riittävä askelpituus. Ylälinja voisi olla rauhallisempi liikkeessä. Kaunis väri, turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa
tänään. Rodunomainen luonne ja olemus.
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Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI2 PU2 VACACIB
2v. erinomaista tyyppiä, kookas, erinomainen sukupuolileima, hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen pää, jossa hyvä ilme. Hyvä
vahva kaula ja ylälinja. Aavistuksen luisu lantio, hyvä eturinta ja runko. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luuston
vahvuus ja käpälät. Liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa. Kaunis riittävä sivuaskel. Erinomainen väritys ja turkki. Rodunomainen
käytös.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP RYP1
4v. erinomaista tyyppiä, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis pää, jossa hyvät silmät, oikea vahva kuono‐osa. Hyvä
kaula ja ylälinja. Sopiva rungon vahvuus. Hyvä luusto ja käpälät. Hieman pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä matala
kinner. Liikkuu erittäin hyvin ja yhdensuuntaisesti erinomaisella sivuaskeleella. Kaunis väritys. hyvä turkki. Rodunomainen
luonne ja käytös.
Berondan Autumn Princess FIN50804/08 JUN ERI1 PN4
11kk, erittäin hyväntyyppinen hyvät mittasuhteet, keskikokoine. Oikeanmallinen pää, jossa rodunomainen ilme, kauniit silmät.
Hyvä kaula. Aavistuksen pehmeä selkälinja. Ikäisekseen erittäin hyvä runko ja eturinta. Lyhyt ja pysty olkavarsi. Niukasti
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa, sopiva askelpituus. Toivoisin astetta tummemman tan‐
värin, muilta osin väritys on hyvä ja turkki kauniissa kunnossa. Rodunomainen käytös ja olemus.
Funatic Q‐Ta‐Molla FIN19165/08 NUO ERI2
Erittäin hyväntyyppinen keskikokoa hieman pienempi, hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen nuoren nartun pää, hieman
lähekkäinen olevat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula, erinomainen ylälinja. Ikäisekseen sopiva runko, kauniit käpälät. Hyvä
luuston vahvuus, kauniisti ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu edestä löysästi, ahtaasti, tässä vaiheessa, takaa ok. Voisi
sivuliikkeessä avata kinnertä hieman enemmän. Hyvä väritys. Turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa tänään.
Rodunomainen olemus ja käytös. tarvitsee aikaa.
Leniences Ciara‐Catalyn FIN54102/07 NUO ERI3
n. 2vuotias erittäin hyväntyyppinen keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää. Silmät saisi olla aavistuksen
tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko ja eturinta. Riittävä luuston vahvuus. Riittävästi kulmautunut edestä
ja taa. Toivoisin tan‐värin aavistuksen syvemmäksi, muilta osin kaunis väritys. Rodunomainen luonne ja olemus.
Niittytassun Aamuaurinko FIN20183/08 NUO EVA
19kk, erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet. Oikeanmallinen pää. Ilmettä häiritsee aavistuksen suurehkot silmät. Hyvä
kaula ja selkälinja. Hieman luisu lantio. Riittävä eturinta ja rungon vahvuus. hieman pysty olkavarsi, niukasti kulmautunut edestä,
hyvin takaa, takakannukset. Liikkuu löysästi edestä, kapeasti takaa. Takaliike tänään ei aivan puhdas, joten sivuaskelta ei voi
täysin arvostella. Voisi esiintyä reippaammin ja itsevarmemmin, tarvitsee harjoitusta. Kaunis väri.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO ERI1 PN3 VASERT
19kk, erinomaista tyyppiä, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, oikeanmallinen nuoren nartun pää. Ilmettä häiritsee turhan
suuret pyöreät silmät, huulet voisivat olla kauttaaltaan kuivemmat. Hyvä kaula, kaunis ylälinja, lyhyt pysty olkavarsi. Niukasti
kulmautunut edestä, erinomaisesta takaa. Hyvä matala kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä askelpituus.
Kaunis väri, hyvä turkin kunto. Rodunomainen käytös ja olemus.
Berdante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO ERI2
2vuotias, erittäin hyväntyyppinen. Erittäin kaunis ilmeinen pää, jossa kauniit tummat silmät. Kauniisti asettuneet korvat,
epätasainen purenta. Hyvä vahvakaula, oikea ylälinja, voimakas eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa.
Hyvä luuston vahvuus, aavistuksen pehmeät välikämmenet. Liikkuu löysästi edestä , takaa ok, sivusta hyvä askelpituus.
Aavistuksen raskas kokonaisvaikutelma. Erinomainen väritys. Rodunomainen luonne ja olemus.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 AVO ERI1 PN2 SERT CACIB
2v. erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, keskikokoinen. Hyvä sukupuolileima, kaunis nartun pää, jossa pehmeä ilme, oikeat
mittasuhteet. Riittävän pituinen kaula, erinomainen ylälinja. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvä rungon vahvuus. Niukasti
kulmautunut edestä sopivasti takaa. vahva luusto, hyvät käpälät. Liikkuu löysästi edestä takaa hyvin hyvällä sivuaskeleella. Hyvä
väritys, hyvä turkin kunto. Rodunomainen käytös j olemus.
Kultakuumeen Brita FIN39881/07 AVO EH3
2v. erittäin hyväntyyppinen, kookas, silti selväsukupuolileima. kaunisilmeinen pää, joka voisi olla täyteläisempi silmien alta. Sillä
on lyhyt kaula, hyvä selkälinja. Lyhyt pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Riittävä luusto. Aavistuksen
pehmeä välikämmen, joka näkyy liikkeessä siten että kääntää varpaita voimakkaasti sisäänpäin. Liikkuu edestä löysästi, takaa
hyvin riittävä sivuaskel. Kaunis väri. Rodunomainen luonne ja olemus.
Lecibsin Larina FIN17509/06 AVO H
2,5v. hyväntyyppinen, keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet. melko kevyt nartun pää, jossa oikeat mittasuhteet. Silmät voisivat olla
tummemmat. Lyhyehkö kaula, hyvä ylälinja, voimakas runko. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Toivoisin vahvemman
luuston. Liikkuu löysästi edestä, kapeasti takaa. Sivuaskel voisi olla hieman pidempi. Tan‐väri voisi olla syvempi, muuten hyvä
väritys. Hyvä turkin kunto. Rodunomainen käytös ja olemus.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 VAL ERI2
4v. erinomaista tyyppiä, aavistuksen pitkä. mittasuhteiltaan keskikokoinen, vahva, mutta narttumainen. Voimakas nartun pää,
jossa rodunomainen ilme. Hyvä vahva kaula, hyvä ylälinja. Voimakas runko ja eturinta. Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoisesti
kulmautunut. vahva luusto. Aavistuksen pehmeät välikämmenet. Liikkuu hieman kapeasti takaa, leveästi edestä, hyvä sivuaskel.
kaunis väritys ja turkki. Rodunomainen käytös.

76

Berninpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

Goldbear’s Qualitystreet FIN16050/07 VAL ERI3
2,5v. erinomaista tyyppiä oleva keskikokoinen narttu. Kaunisilmeinen narttumainen pää, jossa erittäin kauniit silmät. Kaunis
kaula. Aavistuksen pehmeä ylälinja. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyvä rungon vahvuus. Riittävä eturinta.
Kaunis ja vahva luusto. Hyvät käpälät. Edestä hieman löysä, takaa ja sivusta ok. kaunis väri ja turkki. Rodunomainen käytös.
Maroussia Verdina FIN23138/03 VAL ERI PN1 VSP
6v. erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Sopiva runko. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hieman leveästi ja löysästi edestä
muilta osin hyvin. Hyvä väritys. Rodunomainen kompakti kokonaisuus ja käytös.

20090808 KAUHAJOKI R, Pirjo Aaltonen
Bandolero's Alma De Bandido FIN51300/08 JUN EH4
Vahvaluustoinen nuori uros, joka esiintyy tänään kovin löysässä kunnossa. Vahva uroksen pää, jossa hyvin asettuneet korvat.
Voimakas otsapenger. Hyvä täyteläinen kuono‐osa. Lyhyt kaula. Ikäisekseen vahva runko. Saisi olla paremmin kulmautunut
edestä, riittävästi takaa. Hieman ulkokierteiset raajat. Turhan pitkä lanneosa. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Tasapainoisesti
edestä ja takaa. Tulee vielä kiinteytyä.
Bandolero's Awesome Maradona FIN51301/08 JUN ERI1 PU3 VASERT
Mittasuhteiltaan kaunis, sopusuhtaisesti rakentunut, vahvaluustoinen nuori uros. Kaunis ilmeinen pää, jossa hyvät mittasuhteet.
Täyteläinen kuono‐osa. Hieman korostunut otsapenger. Hyvä eturinta. Kauniit silmät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin
takaa. Ikäisekseen hyvä runko. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin takaa. Hyvä karvapeite. Hyvä väritys.
Maglód‐Falvi X‐Man FI18754/09 JUN EH2
Tilavarunkoinen, vahvaluustoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis vahva uroksen pää, jossa oikeat mittasuhteet. Kauniit
tummat silmät. Hyvä runko ja eturinta. Hyvin kulmautunut, hieman ulkokierteiset eturaajat. Liikkeessä ylälinja painuu ja häntä
nousee korkealle. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin edestä ja takaa. Häntä ja ylälinja tiputtavat palkintosijaa.
Ronetta's Asterix FIN24446/08 JUN EH3
Vahvaluustoinen, pienikokoinen nuori uros. Vahva uroksen pää. Turhan pyöreät silmät. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä
ja takaa. Lyhyt, vielä matala rintakehä. Kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Karva ei parhaimmillaan, tänään
hieman kiilloton. Koira on liikkeessä paljon parempi kuin liikkeessä.
Bouncy Buffoon's Ace Ventura FIN46809/07 NUO EH1
Oikeankokoinen, kokoon nähden riittäväluustoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen uros. Hyvä vahva uroksen pää, jossa oikeat
mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät ja alas kiinnittyneet korvat. Hieman kapea edestä ja kääntää etukäpäliään ulospäin. Hyvin
kulmautunut takaa. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvä runko. Hieman jyrkkä lantio. Liikkuu hyvällä askelpituudella,
hyvin takaa. Oikeat värimerkit. Hyvä karvapeite.
Ragdolls Chivalrous FIN55714/07 NUO T
Kovin pienikokoinen n. 62 cm korkea, jolla kokoon nähden hyvä luuston vahvuus. Tässä kehitysvaiheessa antaa kovin
takakorkean kokonaisvaikutuksen. Kokoon nähden hyvä vahva uroksen pää. Turhan vaaleat silmät. Valkoinen väri menee päässä
yli suupielen. Saisi olla paremmin kulmautunut. Lyhyt jyrkkä lantio. Liikkuu herkästi peitsaten. Ahtaat takaliikkeet ja leveät
etuliikkeet. Tulee kasvaa.
Alpweiden That's It FIN50189/04 AVO EH2
Vahvaluustoinen, hieman matalan yleisvaikutelman antava uros. Saisi olla myös hieman kookkaampi. Vahva uroksen pää, jossa
hyvät mittasuhteet. Vaaleat silmät. Riittävästi kulmautunut edestä hyvin takaa. Hyvä runko. Kantaa hyvin hännän. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Oikeat värimerkit.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 AVO ERI1 PU2 SERT
Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen ääriviivoiltaan sopusuhtainen uros. Tyypillinen vahva uroksen pää. Silmät saisi olla
tummemmat ja kirsupigmentti tummempi. Hyvä kaula ja runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hyvällä
askelpituudella. Kantaa häntänsä hyvin. Liikkuu hyvin edestä ja takaa.
Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI1 PU1 ROP
Oikeankokoinen vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan tyypillinen uros. Kaunis vahva uroksen pää. Hyvät silmät ja
korvat. Hyvä runko. Oikein kulmautunut. Hyvät värimerkit. Hieman jyrkkä lantio. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin edestä ja
takaa.
Ronetta's Ambrosia FIN24444/08 JUN H
Oikeankokoinen mittasuhteiltaan tyypillinen, ikään nähden tilavarunkoinen ja varsin hyvin rakentunut, mutta tässä vaiheessa
kovin kevytpäinen. Pään tulee kauttaaltaan vahvistua ja leventyä, jotta rodunomainen ilme tulisi. Kokoon nähden riittävä luusto.
Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvä runko. Hieman jyrkkä lantio. Liikkuu varsin hyvällä askelpituudella, ahtaasti takaa. Pää
tiputtaa palkintosijaa.
Ronetta's Amoretta FIN24443/08 JUN EH1
Niukassa karvapeitteessä, vielä kovin pentumainen narttu. Pää on vielä kesken kehityksen, mutta lupaava malliltaan. Kuono‐osa
saisi täyttyä ja kallo leventyä. Kokoon nähden riittävä luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Liikkuu ahtaasti takaa.
Varsin hyvin edestä. Kantaa häntäänsä hyvin. Tarvitsee aikaa
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Alpweiden Can Be Jackpot FIN50540/07 NUO H
Hieman epävarmasti esiintyvä, ikäistään nuoremmalta vaikuttava narttu. Oikeat mittasuhteet. Kokoon nähden riittävä luusto.
Pään tulee kauttaaltaan vahvistua. Silmät saisivat olla tummemmat. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa.
Kantaa häntää hyvin. Saisi liikkua pidemmällä askelpituudella. Tarvitsee aikaa ja lisää itseluottamusta.
Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Mittasuhteiltaan kaunis, tasapainoisesti rakentunut nuori narttu. Hyvä pään vahvuus, hyvät pään mittasuhteet. Hyvä runko.
Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Hyvä kaula ja ylälinja. Liikkuu hyvällä askeleella. Kantaa häntäänsä hyvin.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO EH2
Mittasuhteiltaan oikean hyväluustoinen, hyvin rakentunut narttu. Ilme ulisi olla parempi. Turhan pyöreät silmät ja näyttää
valkoista silmissään. Hieman kapea kuono‐osa. Huulipigmentti voisi olla mustempi. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä
runko. Hyvä ylälinja. Liikkuu melko hyvällä askelpituudella, hyvin edestä ja takaa.
Alpweiden All You Need FIN36098/07 AVO EH
Koon alarajoilla oleva, tänään niukassa karvapeitteessä esitetty, kokoon nähden riittävä luustoinen, mittasuhteiltaan oikea
narttu. Hyvä nartun pää, jossa oikeat mittasuhteet. Hyvä runko. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hieman ahtaasti
takaa, leveästi edestä. Saisi liikkua pidemmällä askeleella. Kantaa häntäänsä hyvin.
Bernario Adalmina FIN46893/07 AVO ERI3
Ikäistään nuoremmalta vaikuttava. Hieman pulskassa kunnossa ja niukassa karvapeitteessä esitetty. Vahvaluustoinen, hyvin
tiivisrakenteinen narttu, joka liikkeessä tulee oikeuksiinsa. Hyvä vahva nartun pää. Hieman voimakas otsapenger. Silmät voisivat
olla tummemmat, korvat korkeammalle asettuneet. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Liikkuu hyvällä askeleella,
ahtaasti takaa.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 AVO ERI2 PN4
Oikeankokoinen, hyvin rakentunut, mittasuhteiltaan tyypillinen, vahvaluustoinen narttu. Kuono‐osa voisi olla voimakkaampi,
muuten hyvä pää. Hieman pyöreät, vaaleat silmät. Hyvä runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja. Hieman kihartunut
karvapeite. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
Maroussia J'adore FIN26496/07 AVO ERI1 PN3 VASERT
Hyväluustoinen, hyvin rakentunut, mittasuhteiltaan tyypillinen narttu. Hyvä vahva nartun pää. Kirsupigmentti voisi olla
mustempi. Erittäin hyvä eturinta. Hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet raajat. Oikea ylälinja. Kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu
hyvällä askelpituudella. Tulee liikkeessä oikeuksiinsa.
Momandan Sikuriina FIN41549/05 AVO H
Pienikokoinen, n. 56 cm korkea, narttu, joka antaa hieman matalan yleisvaikutelman. Kokoon nähden riittävä luusto. Silmät
saisivat olla tummemmat ja kirsupigmentti tummempi. Hyvä pään vahvuus. Ilme voisi olla parempi. Hyvä eturinta. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Madaltuu kovasti liikkeessä ja ylälinja painuu. Kantaa häntäänsä korkealla. Saisi liikkua tehokkaammin.
Piharinteen Taica FIN30478/05 AVO EH
Hoikassa kunnossa esitetty. Oikeat mittasuhteet. Kokoon nähden riittävä luusto. Hyvä vahva nartun pää. Rungossa oikeat
mittasuhteet. Silmät saisivat olla tummemmat. Riittävästi kulmautuneet raajat. Ylälinja painuu liikkeessä. Liikkuu hyvin edestä ja
takaa.
Plaudite Great Touch FIN32408/03 AVO EH
Oikeankokoinen tilavarunkoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen narttu. Riittävä luusto. Hyvät pään mittasuhteet. Kirsupigmentti
saisi olla mustempi. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kantaa häntään korkeassa asennossa. Ylälinja voisi
olla kiinteämpi liikkeessä. Liikkuu edestä kovin leveästi ja löysästi.
Plaudite Great Vogue FIN34293/05 AVO ERI4
Vahvaluustoinen, tilavarunkoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen narttu. Hyvä vahva nartun pää. Kauniit silmät. Hyvä korvat.
Kirsupigmentti voisi olla tummempi. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä runko. Hieman raskas liikkeessä, selkä pyörii. Liikkuu
hyvällä askelpituudella. Hyvät värimerkit.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 VAL ERI1 PN2
Selvän sukupuolileiman omaava mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan sopusuhtainen hyväluustoinen narttu. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvä pään vahvuus. Hyvä runko ja hyvin kulmautuneet raajat. Hieman jyrkkä lantio. Hieman löysät etuliikkeet.
Hyvä askelpituus. Saisi liikkua tehokkaammin.
Ragdolls Ambrosia FIN47435/04 VAL ERI2
Hieman tuhdissa kunnossa esitetty, mittasuhteiltaan oikea. Tilarunkoinen, kokoon nähden riittävä luustoinen narttu. Hyvät pään
mittasuhteet. Purenta saisi olla parempi. Hyvä korvat. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askeleella tehokkaasti edestä ja
takaa. Hyvä värimerkit.
Laurannan Jennihunajainen FIN34041/01 VET EH1
Hoikassa kunnossa esitetty veteraani narttu. Oikean kokoinen. Oikeat mittasuhteet. Riittävä luusto. Riittävä pään vahvuus. Hyvät
pään mittasuhteet. Sopivasti kulmautuneet raajat. Runko tulisi olla täyteläisempi. Hyvä ylälinja. Kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu
hyvällä askelpituudella. Rungosta massapuute pudottaa palkintosijaa.
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20090808 MÄNTYHARJU K, Harto Stockmari
Amandelman Alex FIN34596/06 AVO EH1
Riittävän urosmainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Oikeanmuotoinen pää. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Runko saisi olla
tilavampi. Luusto voisi olla järeämpi. Normaalistu kulmautunut. Miellyttävä käytös. Karva ei tänään parhaimmillaan. Liikkuu
melko hyvin.
Bernarossa Enzo Lorenzo FIN38753/07 VAL ERI1 PU1 SERT FI MVA VSP
Maskuliinin uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, johon toivoisin tummemmat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja runko.
Sopiva luusto. Rodunomaisesti kulmautunut. Hyvä karva. Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin.
Bernario Chinon FIN43038/08 JUN EH2
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula. Normaalisti kehittynyt runko. Etuosa
tulee vielä kehittyä. Normaalisti kulmautunut takaosa. Luisu lantio. Korkea hännänkäyttö. Turkki kehitysvaiheessa. Miellyttävä
käytös. Vielä melko pentumaiset liikkeet.
Bernarossa Gemma FIN35204/08 JUN EH3
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Oikeanmuotoinen pää. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Hyvin kehittynyt
runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin sivulta, ahtaasti takaa. Tarvitsee harjoitusta ja itsevarmuutta.
Bernoban Voipulla FIN48921/08 JUN ERI1 PN3 VASERT
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Oikeanmuotoinen pää. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Tilava runko.
Rodunomaisesti kulmautunut. Sopiva luusto. Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta nostaa mielellään häntäänsä.
Justiina FIN43034/08 JUN H
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, jossa turhan vaaleat silmät. Oikea purenta. Normaalisti
kehittynyt runko. Etuosan tulee vielä kehittyä. Riittävä luusto. Luisu lantio. Nostaa häntäänsä hyvin korkealle. Turkki
kehitysvaiheessa. Tarvitsee harjoitusta ja itseluottamusta. Saisi liikkua joustavammalla askeleella tarvitsee aikaa.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 NUO ERI1 PN2 SERT
Erittäin hyväntyyppinen, narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Toivoisin tummemmat silmät.
Hyvä kaula. Tilava runko. Löysyyttä etuosassa. Normaalisti kulmautunut takaosa. Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvällä askeleella
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO H
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Oikeanmuotoinen pää, jossa turhan vaaleat silmät. Etuhampaat hyvin
sekavassa purennassa. Tilava runko. Pehmeyttä selässä. Hyvä luusto. Käytös ok. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu melko
hyvin sivulta, mutta kantaa häntänsä pystyssä. Liikkuu leveästi edestä.
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI1 PN1 ROP RYP2
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, johon toivoisin tummemmat silmät. Hyvä purenta. Hyvä
ylälinja. Tilava runko. Sopiva luusto. Rodunomaisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin sivulta, mutta kantaa häntää korkealla.
Miellyttävä käytös. Turkki ei tänään parhaimmillaan.

20090808 TURKU K, Petru Muntean
Berondan Albin FIN50809/08 JUN ERI1 VASERT
11 kuukautta, hyvä tyyppi, hyvin tasapainoinen. Hyvä pää, oikea purenta, hyvä rungon rakenne. Oikeat kulmaukset, turkki,
pigmentti. Hyvä liikunta.
Rosaces Aquila‐Aurelius FIN43014/08 JUN EH2
13 kuukautta, tyypillinen, hieman pitkät jalat, oikea pää, hieman korkea korvien kiinnitys, hieman löysät huulet, ylälinja voisi olla
vakaampi. Eturinta ei ole tarpeeksi vahva, kapea. Oikea turkki, pigmentti. Oikeat liikkeet.
Dolce Amigo Fun BSH9372/08 EVA
Ei voida arvostella.
Bollbölen Ikaros FIN44182/06 AVO EH3
3‐vuotias, tyypillinen, hyvä pää, oikea purenta, hieman vaaleat silmät, tarvitsee paremman ylälinjan, kapea edestä, heikko
eturinta, oikeat kulmaukset, liikkuu liian leveästi edestä.
Hexa‐Han Pasifax FIN20787/03 AVO ERI1 PU4 SERT MVA
6‐vuotias, tyypillinen, vahva, hyvä pää. Oikea purenta, silmien väri. Hieman löysät alahuulet, kompakti runko. Oikeat kulmaukset,
turkki, pigmentti, oikeat liikkeet.
Saarnipuun Hemuli FIN20874/04 AVO ERI2
5‐vuotias, tyypillinen, hyvä pää, oikea purenta, hyvä selkä. Oikeat kulmaukset, turkki, pigmentti, hyvät liikeet.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3 PU3
6,5‐vuotias, hyvin vahva, hyvä pää, oikea purenta, hieman lyhyt kaula, hyvä rungon rakenne, massava. Oikeat kulmaukset, turkki,
pigmentti. Erinomaiset etuliikkeet. Hieman raskas liikkeessä.
Uj Jezuska Av Lee Armand FIN35273/08 VAL ERI2 PU2
4‐vuotias, hyvä tyyppi, hyvin tasapainoinen, hyvä pää, oikea purenta, hyvä rungon rakenne. Oikeat kulmaukset, hyvä turkki,
pigmentti, liikkeet.
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Zweierteam Krameris FIN31951/05 VAL ERI1 PU1 ROP
4‐vuotias, erinomainen uros, erittäin tasapainoinen, hyvä pää, oikea purenta, valkoinen juova voisi olla leveämpi. Erinomainen
rungon rakenne, kulmaukset, turkki, pigmentti, erinomainen liikkeessä.
Alppitähden Jenna‐Liina FIN57065/08 JUN EH4
Tyypillinen, hyvä pää & purenta, oikea rungon rakenne & kulmaukset, hieman löysät kintereet, tarvitsee enemmän
kehäkoulutusta
Freudenbringer Haidi FIN34610/08 JUN EH2
1‐vuotias, kevyt rakenne, oikea pää & purenta, liian heikko eturinta, kapea runko. Lyhyt lantio, hieman laskeva. Takana suorat
kulmaukset, jalat rungon alla, oikea turkki & pigmentti, oikeat liikkeet.
Janipan Usva FI10210/09 JUN EH
9,5 kuukautta, erinomainen koko, pää, oikea purenta, hyvin arka.
Mooglen Assiliina FI10031/09 JUN EH3
14 kuukautta, tyypillinen, hyvä pää, oikea purenta, selkä voisi olla lyhyempi, oikeat kulmaukset, oikea turkki & pigmentti, ahtaat
takaliikkeet, tarvitsee paremman esittämisen kehässä.
Mooglen Avaemmiina FI10030/09 JUN ERI1 PN3 SERT
14 kuukautta, erinomainen pää, oikea purenta, hyvä rungon rakenne. Oikeat kulmaukset, turkki, pigmentti. Tarvitsee paremman
esittämisen kehässä.
Black Indira´s Bertta FIN37668/07 AVO HYL
Valkoinen väri ei ole oikein sijoittunut, liikaa kaulassa, kuonossa, ei ole tarpeeksi tan‐merkkejä, valkoinen hännän päässä.
Fridkulla´s Trixie FIN26046/05 AVO ERI2
4‐vuotias, vahva, tyypillinen, massava, oikeat kulmaukset, hieman ? ylälinja, oikea turkki & pigmentti, voisi olla narttumaisempi.
Kultakuumeen Brita FIN39881/07 AVO ERI3
2‐vuotias, hyvä pää, oikea purenta, hyvä rungon rakenne, oikeat kulmaukset, valkoinen juova voisi olla leveämpi, oikeat liikkeet.
Zweierteam Ixora FIN39830/04 AVO ERI1 PN4 VASERT
5‐vuotias, hyvin tasapainoinen, hyvä tyyppi, erinomainen pää, oikea purenta, kompakti runko, hyvä ylälinja, erinomaiset
kulmaukset. Oikea turkki, pigmentti, liikkeet.
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 VAL ERI1 PN2
Erinomainen narttu, 3‐vuotias, hyvä pää, oikea purenta, erinomainen rungon rakenne & kulmaukset, oikea turkki, pigmentti &
liikkeet.
Zweierteam Dicentra FIN38927/00 VET ERI1 PN1 VSP ROP‐VET
9‐vuotias, erinomainen tyyppi, pää, oikea purenta, erinomainen rungon rakenne & kulmaukset. Hyvä turkki, pigmentti, liikkeet.

20090809 HELSINKI R, Hannele Jokisilta
Funatic Roquefort FIN50216/07 NUO EH1
Vahva juniori uros. Oikeanmallinen pää, joka valmis ikäisekseen. Hyvä ilme. Lyhyt kaula. Riittävät etukulmaukset. Voimakas hyvä
luusto. Iänmukainen runko. Riittävät polvikulmaukset. Hyvät värimerkit. Karva ei aivan parhaassa kunnossa. Turhan korkea häntä
liikkeessä. Hyvät sivu‐ ja takaliikkeet. Etuliikkeet tulee vielä tiivistyä iän myötä. Hieman rauhaton luonne.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO ERI2 PU2 VASERT
Riittävän kokoinen, voimakas selvästi urosmainen kokonaisuus. Vahva uroksen pää. Riittävä kaula. Sopusuhtaisesti kulmautunut
edestä ja takaa. Riittävä eturinta. Vahva luusto. Hyvä runko. Hyvä tan‐väri. Rauhallinen luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä
ja taka‐askel tulisi olla pidempi ja suorempi. Edestä liikkuu hyvin.
Bollinger Du Hameau Des Baronnies FIN17586/07 AVO ERI1 PU1 SERT ROP RYP1 BIS2
Hyvä koko. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta kuono‐osa voisi olla hieman täyteläisempi. Riittävä kaula hyvä selkälinja. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Vahva hyvä luusto. Hyvä runko. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin, erinomainen
takapotku.
Funatic Q‐Louisa FIN19166/08 JUN H
Erittäin narttumainen kokonaisuus, liian lyhyet raajat. Turhan voimakas otsapenger. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja selkälinja.
Voimakkaasti kulmautunut takaa, sopivasti edestä. Kokoon sopiva luusto. Iänmukainen runko. Hyvä tan‐väri. Korkeahko
valkoinen väri vasemmassa tassussa. Ei karvassa tänään. Erinomainen luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. Liikkuu
ikäisekseen erittäin hyvin.
Black Amiikos Gerbrich Gesina FIN16465/08 NUO EH2
Sopivan kokoinen nuori narttu, joka esitetään turhan pulskassa kunnossa. Narttumainen pää, silmät voisivat olla hieman
tummemmat. Riittävä kaula. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luusto. Erittäin voimakas syvä runko. Kovin
kihartuva karva ja tan‐väri saisi olla tummempi. Reipas, hyvä luonne. Hyvät sivuliikkeet, hieman kapea takaa.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO ERI1 PN4
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Päässä hyvät linjat. Otsapenger voisi olla hieman selvempi ja ilme parempi. Riittävä kaula ja
etukulmaukset. Sopiva luusto. Hyvä runko ja takakulmaukset. Hyvä väri. Rauhaton luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä.
Liikkuu riittävän vetävällä askeleella.
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Bernario Adalmina FIN46893/07 AVO EH3
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hieman pyöreä kallo. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävät etukulmaukset. Toivoisin selvemmän
eturinnan. Hyvä luusto. Hyvä runko. Riittävät polvikulmaukset. Hyvä väri. Oikeanlaatuinen karva, joka ei täydessä pituudessa.
Rauhallinen luonne. Kintereet tulisivat olla suoremmat ja voimakkaammat liikkeessä. Turhan leveät etuliikkeet.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO T
Sopivan kokoinen, voimakastekoinen narttu. Hyvä nartun pää, jossa valitettavasti kolme hammasta etupurennassa. Hyvä kaula ja
selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä etu‐rinta. Vahva hyvä luusto. Voimakas runko. Hyvät värimerkit. Kaunis
karva. Rauhallinen luonne. Hyvin korkea häntä liikkeessä. Hyvät sivuliikkeet, hieman ahdas takaa. Palkintosija purennan takia.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 AVO ERI1 PN1 SERT MVA VSP
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Päässä hyvät mittasuhteet. Kuono‐osa voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvä kaula ja
selkälinja. Riittävät etukulmaukset. Vahva, hyvä luusto. Voimakas runko, hyvät takakulmaukset. Liikkuu riittävän vetävällä
askeleella.
Janipan Hera FIN52979/05 AVO EH4
Suurikokoinen narttu, jolla turhan pitkä ja kapea pää. Otsapenger saisi olla selvempi. Hyvä kaula ja selkälinja. Toivoisin
selvemmät etukulmaukset. Hyvä luusto ja runko. Riittävät takakulmaukset. Ei parhaassa karvassa tänään. Hieman vaalea tan‐
väri. Rauhallinen luonne. Liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin.
Vakre Vene Vanda Av Hiselfoss FIN25849/08 AVO ERI2 PN3 VASERT
Voimakastekoinen narttu, toivoisin voimakkaamman kuono‐osan, erityisesti alaleuasta. Ilme saisi olla parempi. Hyvä kaula ja
selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Voimakas luusto. Hyvä runko. Erinomainen karva. Hieman synkkä
väritys päässä. Hieman korkea häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin.
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI1 PN2
Erinomainen tyyppi. Hieman kapea pää, erityisesti kuono‐osasta. Ilme saisi olla parempi. Hyvä kaula ja selkälinja. Kokoon sopiva
luusto. Hyvä runko. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu erittäin hyvin.

20090809 SUONENJOKI R, Harto Stockmari
Alpweiden Full Of Love FIN47459/08 JUN H
Maskuliinen junioriuros, jolla oikeat mittasuhteet. Pään tulee vielä kehittyä. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Riittävä runko
ikäisekseen. Tällä hetkellä hieman painunut ylälinja. Riittävästi kulmautunut. Karva kehitysvaiheessa. Miellyttävä käytös. Liikkuu
hieman jäykästi. Tarvitsee runsaasti aikaa.
Janipan Tuukka FIN52683/08 JUN ERI1 PU2 SERT
Maskuliinen juniori uros, jolla oikeat mittasuhteet. Oikeanmuotoinen pää. Hyvä purenta. Hyvä ylälinja. Hyvin kehittynyt runko.
Rodunomaisesti kulmautunut. Sopiva luusto. Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvällä askeleella. Tarvitsee harjoitusta.
Tornedarlings Alfons Af Triel FI11167/09 JUN T
Maskuliinen juniori uros, jolla oikeat mittasuhteet. Melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja runko. Pehmeyttä selässä.
Riittävästi kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Koira tarvitsee runsaasti harjoitusta ja itseluottamusta. Koira menee
lähes paniikkiin tuomarin lähestyessä, osoittamatta kuitenkaan agressiiivisuuden merkkejä. Palkintosija käytöksestä johtuen.
Asso V.D. Hausmatt FIN32271/08 AVO EH2
Hieman varautuneesti esiintyvä maskuliinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula ja runko.
Normaalisti kulmautunut. Sopiva luusto. Liikkuu hyvällä askeleella. Karva ei tänään parhaimmillaan.
Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 VAL ERI1 PU1 VSP
Maskuliinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula. Erinomainen runko. Rodunomaisesti kulmautunut.
Sopiva luusto. Liikkuu hyvin sivulta, ahtaasti takaa. Karva ei tänään parhaimmillaan. Miellyttävä käytös.
Janipan Xseri FIN17731/03 AVO ERI1 PU3 VASERT
Maskuliinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä ylälinja. Tilava runko. Normaalisti kulmautunut. Sopiva
luusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Karva ei tänään parhaimmillaan. Miellyttävä käytös.
Life Spring's Manpower FIN24950/07 AVO EH3
Maskuliininen uros, jolla oikeanmuotoinen pää. Hyvä kaula ja runko. Hivenen niukasti kulmautunut. Sopiva luusto. Liikkuu hyvin
sivulta, leveästi edestä. Karva ei tänään parhaimmillaan. Aavistuksen varautunut.
Bernissimo Caramina FIN44107/08 JUN EH2
Erittäin narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Melko hyvä pää. Hyvä purenta. Vielä pehmeyttä selässä.
Normaalisti kehittynyt runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Lyhyt jyrkkä lantio. Liikkuu lyhyellä askeleella ja nostaa häntää.
Tarvitsee runsaasti aikaa. Käytös ok.
Bernissimo Carlotta FIN44108/08 JUN EH1
Erittäin narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Pää vielä kehitysvaiheessa. Pika purenta. Hyvä kaula. Hyvin
kehittynyt runko. Normaalisti kulmautunut. Liikkuu hyvin sivulta, mutta häntä korkealla. Miellyttävä käytös. Tarvitsee aikaa.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 NUO EH2
Vahva narttu. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula. Pehmeä ylälinja. Erinomainen runko, jossa hieman pitkä lanneosa.
Rodunomaisesti kulmautunut. Järeä luusto. Jyrkkä lantio j hyvin korkea hännänkanto. Miellyttävä käytös.
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Ninicon Akasia FIN10197/08 NUO ERI1 VASERT
Erittäin narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Oikeanmuotoinen pää, johon toivoisin tummemmat silmät. Hyvä
purenta. Hyvä kaula. Normaalisti kehittynyt runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin sivulta . Käytös ok, mutta
tarvitsee runsaasti harjoitusta.
Bernissimo Barancarina FIN39021/07 AVO EH2
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula. Tilava runko. Hieman jyrkkä lantio ja korkea hännän kanto.
Normaalisti kulmautunut. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella. Miellyttävä käytös.
Ragdolls Beauty Like Mom FIN48880/06 AVO ERI1 PN4 SERT
Erittäin narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, johon toivoisin hieman tummemmat silmät. Oikea
purenta. Hyvä ylälinja. Erinomainen runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Käytös ok. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella.
Riccarron Octobussy FIN52420/05 AVO H
Hieman pitkälinjainen narttu. Hyvä pää, johon toivoisin tummemmat silmät. Oikea purenta. Painunut ylälinja. Vahva runko, jossa
turhan pitkä lanneosa. Hieman kapea etuosa. Riittävästi kulmautunut takaosa. Hieman jyrkkä lantio. Liikkuu melko hyvin sivulta,
ahtaasti takaa. Miellyttävä käytös. Turkki ei tänään parhaimmillaan.
Berndante Geisha Ciril FIN36292/07 VAL ERI1 PN1 ROP
Erittäin narttumainen vahva kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula. Tilava runko. Normaalisti
kulmautunut. Sopiva luusto. Hieman pehmeä ylälinja. Turkki ei tänään parhaimmillaan. Miellyttävä käytös. Liikkuu joustavalla
askeleella.
Goldbear's Qismet FIN16049/07 VAL ERI2 PN3
Erittäin narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, johon toivoisin hieman tummemmat silmät. Oikea
purenta. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Sopiva luusto. Miellyttävä käytös. Liikkuu joustavalla tavalla.
Bernario Roberta FIN36637/01 VET ERI2
8‐vuotias veteraani narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula. Tilava runko. Normaalisti kulmautunut.
Sopiva luusto. Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Nostaa häntäänsä turhan korkealle.
Caida FIN38040/00 VET EH3
Erittäin narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, johon toivoisin tummemmat silmät. Oikea purenta. Hyvä
kaula. Melko hyvä runko. Normaalisti kulmautunut. Miellyttävä käytös. Liikkuu ikäisekseen hyvin, mutta nostaa häntänsä turhan
korkealle.
Momandan Napadancer FIN10569/00 VET ERI1 PN2 ROP‐VET BIS‐VET2
Erittäin narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, johon toivoisin hieman tummemmat silmät. Oikea
purenta. Hyvä ylälinja. Erinomainen runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Sopiva luusto. Miellyttävä käytös. Kantaa itsensä ja
vuotensa kunnialla. Joustava askel.

20090815 JOENSUU KV, Kirsti Louhi
Bouncy Buffoon’s Will Turner FIN61292/08 JUN EH1
Vahvaluustoinen nuori uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyvänmuotoiset silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja
ylälinja. Koira kulmautunut hyvin edestä ja takaa. hyvä eturinta ja rintakehä. hyvät rungon mittasuhteet. hyvä karvanlaatu,
kaunis väritys. Rodunomaiset liikkeet. Käyttäytyy ”ilkikurisesti”.
Shedcape Bjarke FIN41572/08 JUN H
Riitävän luuston omaava uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Voimakas otsapenger. Hieman nouseva
kirsu. Niukka alapurenta. Riittävä rinnan syvyys, kaarevuus puuttuu. Hieman lyhyt olkavarsi. Koira liikkuu edestä vallattomasti.
Pohjavilla puuttuu. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen.
Alpigiano Diletto Derek FIN16900/08 NUO EH1
Hyvät runogn mittasuhteet omaava uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja rintakehä. Saisi olla kulmautunut
paremmin sekä edestä että takaa. Lyhyt luisu lantio. Liikkeessä iloinen häntä. Hyvä karvanlaatu. Aurinkoinen luonne. Liikkuu
edestä melko leveästi ja vallattomasti.
Fablernas Lycka Till Framgång FIN44523/08 AVO ERI1 PU2 SERT
Hieman pitkärunkoiselta vaikuttava uros, jolla melko hyvä pää. kallo voisi olla leveämpi. Tummat silmät. oikea purenta. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hyvä rinnansyvyys. Hyvä leveä reisi. hyvät kulmaukset takana, edetä saisi olla paremmat. Avoin takaliike. Edestä
liikkuu hieman löysin kyynärpäin. Tasapainoinen luonne. Hyvä karvanlaatu.
Merry Mistel’s Sandor FIN39377/06 AVO EH3
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla hyvä pää. oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Saisi olla
kulmautunut edestä paremmin. Koira liikkuu takaa kintereet pihdissä ja ahtaasti, edestä vallattomasti. Liikkeessä iloinen häntä.
Pohjavilla puuttuu.
Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 AVO ERI2 VASERT
Hyvät rungon mittasuhteet. Vanhaluustoinen uros, jolla oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvä rintakehän
syvyys ja kaarevuus. Lyhyt olkavarsi, joka näkyy liikkeessä. saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Liikkeessä
iloinen häntä.
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Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 VAL ERI3 PU4
Hyväntyyppinen uros, jolla hyvä luustoin vahvuus. Hyvä rintakehä, kaula ja ylälinja. Hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät.
Lyhyt olkavarsi. saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. turhan suora kinnerkulma. Liikkuu melko kiinteästi
edestä. Erinomainen luonne.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomaista tyyppiä edustava vahvaluustoinen uros, jolla hyvä pää. oikea purenta. Hyvä eturinta. Voisi olla hieman enemmän
kaulaa. Hyvä ylälinja. Riittävät kulmaukset. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu rodunomaisesti.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI2 PU3
Hyväntyyppinen valiouros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä.
Liikkeessä iloinen häntä. Takaliike hieman ahdasta. Seistessä käpälät ulospäin. Etuliike ranteista löysää. hyvä turkin laatu.
Erinomainen luonne.
Alpigiano Eterno Ellie FIN44255/08 JUN H
Pieni hyväntyyppinen, rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla hyvät pään mittasuhteet. oikea purenta. hyvä kaula
ja ylälinja. Riittävä rinnansyvyys. Hieman lyhyt olkavarsi. Hieman ahtaat takaliikkeet. Turhan leveät etuliikkeet. Turkki vielä kovin
pentumaista ja pehmeää. tarvitsee kehätottumusta.
Bernoban Vesirinkeli FIN48922/08 JUN H
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta, tummat silmät. Vilkkuluomet näkyvillä
molemmissa silmissä, joka häiritsee ilmettä. Hyvä kaula. Rinnan syvyys riittävä. Pysty lantio. Voisi olla kulmautunut paremmin
sekä edestä että takaa. Musta väri selässä ja kyljissä punertaa runsaasti. Iloinen häntä liikkeessä. Aurinkoinen luonne.
Shedcape Bodill FIN41571/08 JUN EH1
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula. Ylälinja ei aivan korrekti.
Rinnan syvyys riittävä. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Kinnerkulma täysin suora. Hieman luisu lantio.
Seistessä sekä etu‐ että takakäpälät ulkokierteiset. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti, etuliike ok. Hyvä karvanlaatu ja väritys.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall FIN46812/07 NUO ERI1 PN3 SERT
Hyvän tyyppinen nuori nainen, jolla riittävä luuston vahvuus. Melko hyvä pää. oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä
rintakehä. Toivoisin paremman eturinnan. Hyvät kulmaukset takana. Pitkähkö lanneosa. Koira liikkuu pitkällä askeleella kantaa
häntäänsä selän jatkeena. Yhdensuuntaiset liikkeet. Koira esitetään tänään ”bikineissä”.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO HYL
Erinomaista tyyppiä edestava narttu, jolla täyteläinen runko. Selvä sukupuolileima. Tummat silmät. Hyvä ylälinja. Hyväeturinta.
Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. Turhan suora kinnerkulma. Liikkeessä iloinen häntä. Valitettavasti koiralla alapurenta,
josta palkintosija.
Janipan Hera FIN52979/05 AVO T
Suuri narttu, jolla riittävä luusto kokoonsa nähden. Sukupuolileima saisi olla selvempi. Oikea purenta. Hyvä kaula. Ylälinja ei
aivan korrekti. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. Kokonaisuus kovia kapea. Koira liikkuu edestä ahtaasti ja
käpälät sisäänpäin. Hyväluonne. Melko hyvä karvan laatu. esiintyy ja esitetään hyvin.
Merry Mistel’s Shasta FIN39371/06 AVO ERI1 PN4 VASERT
Hyväntyyppinen, rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja.
Hyvä rinnansyvyys ja kaarevuus. Saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. hieman luisu lantio. Hyvä karvan laatu.
Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti, edestä leveästi. Liikkeessä iloinen häntä.
Vakre Vene Vanda Av Hiselfoss FIN25849/08 AVO EH2
Kookas, vahvaluustoinen narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rinnansyvyys ja
kaarevuus. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman luisu lantio. Liikkeessä iloinen häntä. Koira liikkuu edestä hieman leveästi, takaa
hieman kinnerahtaasti. Selkä elää liikkeessä.
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI1 PN1 VSP
Hyväntyyppinen, rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas pää. Turhan vaaleat silmät.
Rodunomaiset kulmaukset. Koira liikkuu pitkällä askeleella maatavoittavasti. Hyvä turkin laatu.
Merry Mistel’s Roxie FIN44824/04 VAL ERI3
hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, jolla selvä sukupuolileima. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman luisu lantio.
Niukat kulmaukset sekä edessä että takana. Koira liikkuu edestä leveästi ja takaa kinnerahtaasti. Takaliike voimatonta ja lyhyttä.
Shedcape Xinna FIN27679/04 VAL ERI2
Hyväntyyppinen narttu, jolla oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. hyvä rintakehä. Hieman luisu lantio. Liikkeessä
iloinen häntä. Voisi olla kulmautunut takaa paremmin. Taka‐askel hieman lyhyttä, etuaskel hieman korkea ja vallatonta.
Beneco’s Qapri FIN 36961/01 VET ERI1 PN2 ROP‐VET
Erinomaista tyyppiä edustava veteraani, joka ikäisekseen rintaisa. Hyvä pää. Oikea purenta.Ruusunpunainen suu. Hieman löysät
alaluomet. Hyvä kaula ja ylälinja. Turhan luisu lantio. Hyvä rinnansyvyys. Tasapainoiset kulmaukset. Koira liikkuu takaa
kinnerahtaasti, edestä leveästi löysin kyynärpäin. hyvä turkin laatu.
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20090816 IKAALINEN R, Tanya Ahlman‐Stockmari
Berondan Albin FIN50809/08 JUN EH2
Hyvänkokoinen selvä sukupuolileima. Toivoisin täyteläisemmän kuono‐osan. Etuasentoiset lavat. Vielä puutteellinen eturinta.
Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Leveä reisi. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Oikea hännänkanto liikkeessä. Etuliikkeiden tulee
vakiintua.
Dandybern Biccu‐Keno FIN48593/08 JUN ERI1 PU3 SERT
Kaunislinjainen hyvänkokoinen uros. Oikeailmeinen pää. Hyvä huulipigmentti. Hieman kapea alaleuka. Hyvin rakentunut edestä.
Tilava runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä raajaluusto ja käpälät. Erinomaiset värimerkit ja karvapeitteen laatu. Liikkuu hyvin.
Hyvä luonne.
Bertus Laurens V.'T Rijkenspark FIN48069/07 AVO T
Hyvänkokoinen lyhytrunkoinen uros. Oikeailmeinen pää. Lyhyt kaula. Niukasti kulmautunut edestä. Tynnyrimäinen runko. Niukat
polvikulmaukset. Vahva raajaluusto. Aivan ylhäällä pystyssä kannettu häntä. Hyvä luonne. Liikkeessä ylhäällä kannettu häntä
rikkoo yleisvaikutelman samoin kuin ylälinja rullaa liikaa liikkeessä. Ulkokierteiset etuliikkeet.
Uj Jezuska Av Lee Armand FIN35273/08 VAL ERI2 PU2
Oikeat rungon mittasuhteet omaava maskuliinen uros. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä eturinta. Tilava runko. Tasapainoiset
kulmaukset. Erinomainen leveä reisi. Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin, mutta runsas karvapeite hieman tänään
peittää oikeita ääriviivoja. Oikea hännänkanto liikkeessä.
Zweierteam Krameris FIN31951/05 VAL ERI1 PU1 ROP RYP4
Ryhdikäs vankka uros. Erinomainen ylälinja ja ääriviivat. Erinomainen pää ja ilme. Pitkä rintakehä. Kokoon sopiva raajaluusto.
Erinomaisesti rakentunut etuosa. Puhtaat värimerkit. Viimeistelty näyttelykunnostus. Liikkuu hyvin. Hyvä lihaskunto.
Erinomainen luonne.
Hexa‐Han Windra FIN53484/07 NUO H
Pienikokoinen kovin nöyrästi esiintyvä narttu, joka aristelee käsiteltäessä. Ylälinja saisi olla kauttaaltaan tiiviimpi. Kokoon sopiva
raajaluusto. Kapealinjainen pää. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Hyvät käpälät. Hyvä matala
kinner. Tarvitsee lisää itseluottamusta.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO ERI1 VASERT
Hyvän kokoinen kaunislinjainen narttu. Oikeat pään mittasuhteet hieman turhan löysät huulet. Näyttää valkoista silmissä. Hyvin
rakentunut etuosa. Riittävä rintakehän pituus. Hyvät värimerkit. Erinomaisesti kunnostettu näyttelyyn. Hyvin rakentunut
takaosa. Hyvä luonne. Oikein kannettu häntä.
Bollbölen Filippa FIN42721/04 AVO H
Pitkälinjainen. Kovin pehmeä ylälinja tänään. Hyvä kallo‐osa. Kuono‐osa saisi olla täyteläisempi. Vahva raajaluusto. Vaihtaa
karvapeitettä. Musta väri ruskeansävyinen. Hyvät käpälät. Oilisi huomattavasti edukseen tiiviimmässä kunnossa. Oikein kannettu
häntä liikkeessä.
Bollbölen Illusia FIN44184/06 AVO T
Lyhytrunkoinen kevyt ja ilmava narttu. Kapealinjainen pää. Turhan litteä kallo‐osa. Hyvä huulipigmentti. Niukasti kulmautunut
edestä. Lyhyt rintakehä, joka myöskin saisi olla syvempi. Puutteellinen eturinta. Hyvät värimerkit. Ujostelee käsiteltäessä.
Hieman turhan korkealla kannettu häntä liikkeessä. Palkintosija määräytyy liian ilmavasta ja kevyestä yleisvaikutelmasta.
Zweierteam Ixora FIN39830/04 AVO ERI1 PN3 SERT
Vankkarunkoinen., narttumainen kokonaisuus. Ihastuttava pää ja ilme. Erinomainen eturinta. Täyteläinen runko. Ei saisi lisää
tukevoitua. Tasapainoiset kulmaukset. Matala kinner. Hyvät käpälät ja värimerkit. Erinomainen luonne. Liikkuu hyvin.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 VAL ERI2 PN4
Hyvänkokoinen. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Oikeat pään mittasuhteet. Erinomainen huulipigmentti. Vahva kaula. Hieman
vaaleat silmät. Hyvä eturinta ja raajaluusto. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman pehmeä ylälinja liikkeessä. Erinomainen luonne.
Oikein kannettu häntä. Hieman ulkokierteiset etuliikkeet.
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 VAL ERI1 PN1 VSP
Tasapainoinen kokonaisuus. Ihastuttava sukupuolileima. Erinomainen pää ja ilme. Upea eturinta. Tilava runko. Hieman jyrkkä
lantio ja turhan korkealla kannettu häntä. Viimeistelty näyttelykunnostus. Hyvä lihaskunto. Liikkuu hyvin.
Zweierteam Dicentra FIN38927/00 VET ERI1 PN2 ROP‐VET
Loistavassa kunnossa esitetty 9‐vuotias narttu. Rodunomaiset yksityiskohdat. Hyvä lihaskunto. Upea karvapeite. Hyvä
harvinaisen matala kinner. Upea luonne. Viimeistelty näyttelykunnostus.

20090816 JOENSUU KV, Jukka Kuusisto
Bouncy Buffoon’s Will Turner JUN ERI1
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyväluustoinen junior uros. Hyvä pää. Vahva selkä. Tilava rintakehä. Oikea asentoiset riittävästi
kulmautuneet takaraajat. Vielä hieman kapea eturinta. Taka‐askel voisi olla hieman tehokkaampaa.

84

Berninpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

Shedcape Bjarke FIN41572/08 JUN EH2
Voimakas luustoinen sopivan kokoinen junioriuros. Voimakas pää. Voimakas otsapenger. Tasapurenta. hyvä selkä. Vielä kapea
rintakehä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. hyvälaatuinen karvapeite. Liikkuu pitkällä askeleella.
Alpigiano Diletto Danou FIN16898/08 NUO EH2
hyväluustoinen, sopivan kokoinen vielä kesken kehityksen oleva nuori uros, joka tässä vaiheessa antaa hieman takakorkean
vaikutelman. Hyvä pää. Vielä kevyt rintakehä. riittävästi kulmautuneet hieman ulkokierteiset takaraajat. Riittävän pitkä taka‐
askel. Liikkuu edestä löysästi ja meloen. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne.
Alpigiano Diletto Derek FIN16900/08 NUO EH1
Hyvän kokoinen, luustoltaan sopiva. Hyvä pää. Vahva selkä. Vielä matala rintakehä. kyynärpäissä löysyyttä. hyvin kulmautuneet
oikea‐asentoiset takaraajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Liikkeessä turhan korkea häntä.
Fablernas Lycka Till Framgång FIN44523/08 AVO ERI1 PU3 SERT MVA
Kauniissa kunnossa esitetty sopivan kokoinen, hyväluustoinen uros. Hyvä pää, vahva selkä. Hieman pitkä lanneosa. Tilava
rintakehä. Kyynärpäissä hieman löysyyttä. Erittäin hyvin kulmautuneet takaraajat. Pitkät tehokkaat liikkeet.
Merry Mistel’s Sandor AVO H
Riittävän kokoinen, hyväluustoinen, oikean muotoinen pää. Vahva selkä. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Kapea
eturinta. Riittävä runko. Takaraajat saisivat olla hieman paremmin kulmautuneet. Takaraajoissa ulkokierteisyyttä. Liikkuu
riittävän pitkällä askelpituudella mutta kovin ahtaasti takaa.
Rajaköörin Fortunello FIN40329/06 AVO ERI2 VASERT
Sopivan kokoinen, voimakasluustoinen uros. Voimakas pää, jossa hyvä ilme. Lavat hieman edessä ja hieman lyhyt kaula. hyvä
selkä ja rintakehä. Riittävästi kulmautuneet takaraajat, joissa hieman ulkokierteisyyttä. Kaunis turkki. Liikkuu hyvin.
Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 VAL ERI3 PU4
Hyvän kokoinen, hyväluustoinen uros. Hyvä pää. Hieman lyhyt kaula. Vahva selkä. Tilava rintakehä. Oikea‐asentoiset takaraajat.
Kauniit vapaat liikkeet.
Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI1 PU1 VSP CACIB
Kookas hyväluustoinen kauniissa kunnossa esitetty valiouros. Vahva selkä. Tilava rintakehä. Hyvä pää ja ilme. Oikea‐asentoiset
riittävästi kulmautuneet raajat. Pitkät tehokkaat liikkeet.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI2 PU2
Riittävän kokoinen hyväluustoinen valiouros, joka tänään antaa rungoltaan hieman raskaan kuvan. Hyvä pää ja ilme. Hyvä selkä.
Oikea‐asentoiset sopivasti kulmautuneet raajat. Pitkät tehokkaat liikkeet. Täydessä turkissa.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI4
Hyväluustoinen sopivan kokoinen uros. Hyvä pää. Eturaajoissa hieman ulkokierteisyyttä. Hyvin kaulmautuneet takaraajat. Hyvä
selkä, rintakehä. Liikkuu hieman löysästi edetä, takaa hyvin. Kaunis turkki.
BernissimoCaramina FIN44107/08 JUN H
Vielä kovin pentumaisen antava pieni juniori narttu, jolla kokonaisuuteen sopiva pää. Hyvä selkä. Riittävästi runkoa.
Kyynärpäissä hieman löysyyttä. Sopivasti kulmautuneet takaraajat. Liikkuu riittävän pitkällä askeleella, mutta takaa hieman
ahtaasti. Miellyttävä luonne. Saa vielä kasvaa ja vankistua.
Funatic Q‐Pie FIN19167/08 JUN EH
Luustoltaan ja kooltaan sopiva. Vielä hieman kapea pitkänomainen pää. Hyvä selkä. Hieman pitkä lanneosa. Oikea asentoiset
sopivasti kulmautuneet raajat. Kyynärpäissä hieman löysyyttä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvälaatuinen turkki, joka ei
tänään täydessä pituudessa.
Shedcape Bodil FIN 41571/08 JUN EH2
Kooltaan ja luustoltaan sopiva juniorinarttu, jolla jalo pää. Etuasentoiset lavat. Hieman lyhyt kaula. Vahva selkä. Tilava
rintarintakehä. Niukasti kulmautuneet takaraajat. Hyvässä turkissa. Liikkeet kaipaavat lisää draivia.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall FIN46812/07 NUO ERI1
Sopivan kokoinen, hyväluustoinen narttu. Hyvä pää. kaunis ylälinja. Runko vaikuttaa kevyeltä johtuen niukasta karvapeitteestä.
Hyvät varma‐asentoiset takaraajat. Pitkät tehokkaat liikkeet. Tänään niukassa turkissa.
Berndante Ghandi Biienne FIN36291/07 AVO ERI2 VASERT
Kauniissa kunnossa esitetty riittävän kokoinen narttu. hyvä pää ja ilme. Hammasrivi voisi olla parempi. Vahva selkä. Tilava
rintakehä. Niukasti kulmautuneet takaraajat. Kauniit vapaat liikkeet. Miellyttävä luonne.
Janipan Hera FIN52979/05 AVO H
Nartuksi liian kookas. Oikeat pään mittasuhteet. Kyynärpäissä löysyyttä. vahva selkä. Riittävästi rintakehää. Hieman luisu lantio.
Sopivasti kulmautuneet takaraajat. Liikkuu löysästi edestä. taka‐askel riittävän pitkä. kaunis turkki. Rauhallinen luonne.
Vakre Vene Vanda Av Hiselfoss FIN25849/08 AVO ERI1 PN2 SERT MVA VACACIB
Kookas, voimakasluustoinen narttu. hieman kapea pää. Vahva selkä. Voimakas runko. Oikea‐asentoiset sopivasti kulmautuneet
raajat. Hyvässä turkissa. Liikkuu hyvin.
Eosz van’t Pachthof FIN11529/06 VAL ERI2 PN3
Kooltaan ja luustoltaan sopiva valionarttu. Hyvä pää. Hieman lyhyt kaula. Vahva selkä. Tilava rintakehä. hyvät raajat ja liikkeet.
Runsas turkki.
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Kauniissa kunnossa esitetty sopivan kokoinen ja hyväluustoinen narttu. Hyvä pää. Vahva selkä. Tilava rintakehä. Hyvät raajat.
Pitkät maatavoittavat liikkeet.
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Shedcape Xinna FIN27679/04 VAL ERI3 PN4
Luustoltaan ja kooltaan sopiva valionarttu. Hyvä pää, selkä ja rintakehä. Eturaajoissa hieman ulkokierteisyyttä. Pitkät vapaat
liikkeet.

20090822 KOUVOLA K, Tanya Ahlman‐Stockmari
Bendoran Bartolomedenzel 54996/08 JUN EH3
Hyvänkokoinen, vielä hieman kevyt ja ilmava uros. Rungon tulee täyttyä ja syventyä iän myötä. Hyvä kallo‐osa. Vielä
kehittymätön edestä. Rintakehä saisi olla pidempi. Hyvä käytös. Hyvä häntä. Yhdensuuntaiset sivuliikkeet.
Bendoran Bastiandenzel 54995/08 JUN ERI1 PU2 SERT
Erinomaista kokoa oleva. Riittävä rungonpituus. Hyvä, vahva kaula. Eriomainen kallo‐osa. Vahva raajaluusto. Pitkä rintakehä.
Ikäisekseen hyvä eturinta. Hyvät värimerkit. Hyvä, leveä reisi. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös. Hyvä lihaskunto.
Bianco‐Neri Hurricane 23818/08 JUN ERI2 PU3 VASERT
Maskuliininen, vahva uros. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä kaula. Vahva kallo‐osa. Silmät voisi olla tummemmat. Erinomainen
raajaluusto. Kääntää vielä hieman eturaajojaan ulospäin. Hyvin kulmautunut ja rakentunut takaosa. Erinomaiset värimerkit ja
käpälät. Etuliikkeiden tulee vakiintua. Hyvä häntä.
Seiskasoinnun Hardrock 58640/07 NUO H
Runsasturkkinen. Turhan kiharakarvainen uros, jolle toivoisin lisää kaulaa. Hieman turhan kapea kallo‐osa. Näyttää valkoista
silmissä. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja ylälinja tiiviimpi kauttaaltaan. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä, leveä reisi. Hyvät
käpälät ja raajaluusto. Epävakaat etuliikkeet. Hyvä käytös.
Berniitan Taika‐Nalle 29898/07 AVO EH1
Erinomaiset rungon mittasuhteet omaava uros. hyvä, tiivis ylälinja. Erinomainen kallo‐osa. Alakulmahampaille saisi olla
enemmän tilaa. Etuasentoiset lavat. Erinomainen runko‐ ja raajaluusto. Matala kinner. Hyvä karvapeite. Toivoisin lisää
ulottuvuutta etuliikkeisiin. Esiintyy hyvin.
Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI1 PU1 VSP
Erinomaisella ulottuvuudella liikkuva, hyvänkokoinen uros. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen pigmentti. Erinomainen eturinta.
Tilava runko. Upea, syvä tan‐väri. Hyvä leveä reisi. Erinomainen lihaskunto. Hyvä käytös.
Bendoran Barendinadenzel 54998/08 JUN EH3
Oikean raajakorkeuden omaava. Hyvänkokoinen narttu. Oikeat päänlinjat. Kauniit tummat silmät. Vielä kapea ja kehittymätön
edestä. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautuneet raajat. Rintakehä saisi olla pidempi. Hyvä käytös. Hyvä häntä. Liikkuu
yhdensuuntaisesti sivulta.
Bernarossa Gemma 35204/08 JUN EH4
Erinomainen kallo‐osa. Hyvä, vahva alaleuka. Erinomainen huulipigmentti. Vielä kapea ja kehittymätön edestä. Hieman
etuasentoiset lavat. Oikea rintakehän pituus. Kokoon sopiva raajaluusto. Erinomainen karvapeitteen laatu. Hieman turhan
korkea kinner. Hyvä häntä. Liikkuu hieman leveästi edestä.
Bernarossa Huanita 50837/08 JUN ERI1 PN4 VASERT
Kaunislinjainen, hyvänkokoinen narttu. Oikeat rungon mittasuhteet ja ylälinja. Huuli‐ ja kirsupigmentti voisivat olla paremmat.
Tasapainoiset kulmaukset. Tilava runko. Hieman epävakaat etuliikkeet. Hyvä käytös.
Funatic Oh Whad’Ya Know 52816/08 JUN H
Narttumainen kokonaisuus, joka antaa itsestään hieman matalaraajaisen vaikutelman. Oikeat päänlinjat. Hyvä ilme. Huuli‐ ja
kirsupigmentti saisi olla paremmat. Kokoon sopiva runko‐ ja raajaluusto. Pehmeät ranteet. Hyvä takaosa. Ylälinja saisi olla
tiiviimpi. Epävakaat etuliikkeet. Liikkeessä ylälinjan tulisi olla jäntevämpi.
Justiina 43034/08 JUN ERI2
Hyvänkokoinen. Oikeat rungon mittasuhteet. Oikeat pään linjat, mutta turhan vaaleat silmät. Kokoon sopiva runko‐ ja
raajaluusto. Etuasentoiset lavat ja vielä laineikas karvapeite. Hyvä häntä. Etuliikkeiden tulee vakiintua.
Bernarossa Farfalla 57603/07 NUO ERI1 PN1 SERT ROP
Erinomaista rotutyyppiä oleva, kaunislinjainen narttu. Hyvä pää ja ilme. Upea eturinta. Tilava runko. Tasapainoiset kulmaukset.
Oikea karvapeitteen laatu. Viimeistelty näyttelykuntoutus. Erinomaiset liikkeet. Hyvä käytös.
Beneco’s Danella 44811/06 AVO H
Feminiininen, matalaraajainen narttu, jolle toivoisin enemmän kulmausta sekä eteen että taakse. Kapealinjainen pää. Hyvät
korvat. Pitkä rintakehä. Toivoisin enemmän eturintaa. Hyvät värimerkit. Hieman ujosteleva käytös. Melko korkealla kannettu
häntä liikkeessä. Toivoisin yhdensuuntaisemmat etuliikkeet.
Beneco’s Femia 28540/07 AVO H
Oikean raajakorkeuden omaava, hyvänkokoinen narttu. Kapealinjainen pää. Riittävä alaleuka. Lyhyt rintakehä. Etuasentoiset
lavat. Toivoisin kauttaaltaan paremmin kulmautuneen etuosan. Hyvät värimerkit, samoin käpälät. Liikkuu ahtaasti takaa,
epävakaasti edestä. Hieman turhan korkealla kannettu häntä. Hyvä käytös.
Bernarossa Chantanelle 40633/06 AVO ERI1
Hyvänkokoinen. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen runko, samoin raajaluusto.
Matala, vahva kinner. Hieman turhan laineikas karvapeite. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin.
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Fridkullas Wilmalotta 29060/07 VAL ERI2
Feminiininen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää. Kaunis ilme. Riittävä raajakorkeus. Kokoon sopiva runko‐ ja
raajaluusto. Erinomainen vahva, matala kinner. Hyvät värimerkit ja käpälät. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä.
Funatic Versace 32300/04 VAL ERI1 PN2
Erinomaisessa karvapeitteessä esitetty, kaunislinjainen narttu. Hyvä vahva kaula, tiivis ylälinja. Hyvä kallo‐osa. Terve anatomia.
Hyvä eturinta. Erinomaisesti rakentunut takaosa. Hieman vaaleat silmät. Erinomaiset käpälät. Kaunis, tumma tan‐väritys.
Tehokkaat liikkeet.
Riccarron Geisha 29998/01 VET ERI1 PN3 ROP‐VET
Erinomaisessa lihaskunnossa esiintyvä vet.narttu. Hieman kapealinjainen pää. Hyvä ryhti. Tasapainoiset kulmaukset. Pitkä
rintakehä. Hyvät värimerkit. Vaihtaa pohjavillaa. Kaunis häntä. Hyvä käytös.

20090822 NOKIA R, Mia Sandgren
Berondan Albin 50809/08 JUN ERI3
Maskuliininen uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvärunkoinen, hyvä leveys ja syvyys. Riittävät kulmaukset edessä ja takana.
Hyvä luusto. Hyvät tassut. Liikkuu yhdensuuntaisesti. Turkki vaihtumassa.
Cloude‐Niilo de Vico Fortianae 33970/09 JUN EH4
Maskuliininen uros. Hyvä pää. Toivoisin lyhyemmän kuono‐osan. Hyvä ylälinja. Toivoisin kehittyneemmän rintakehän, enemmän
täytettä etujalkojen väliin. Niukasti kulmautunut takaa, hyvin edestä. Vahva luusto. Liikkuu epävakaasti edestä, mutta hyvin
sivusta. Mukavasti esitetty.
Dandybern Biccu‐Keno 48593/08 JUN ERI2
Maskuliininen uros. Hyvä pää ja ilme, pitkä kuono‐osa, joka voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvärunkoinen. Hyvä leveys.
Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja tassut ja turkki. Liikkuu yhdensuuntaisesti.
Janipan Tuukka 52683/08 JUN ERI1 PU4 VASERT
Maskuliininen uros. Mukava kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula. Hyvärunkoinen. Hyvä leveys ja
syvyys. Hyvät kulmaukset. Hyvä luusto ja raajat. Liikkuu voimakkaasti hyvällä vauhdilla. Mukavasti esitetty.
Dolce Amico Fun 14845/09 NUO ERI1 PU3 SERT
Maskuliininen uros, joka antaa hiukan matalan vaikutelman. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. Hyvärunkoinen, hyvä
leveys ja syvyys. Erinomainen rintakehä. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä vauhdilla.
Mukavasti esitetty. Hyvä turkki.
Bernario Wim 24836/05 AVO H
Maskuliininen uros. Päässä hyvä leveys. Hiukan ? otsa. Pienet korvat. Lyhyt kaula. Etuasentoiset lavat. Hyvä rintakehä. Riittävästi
kulmautunut takaa. Suora selkä seistessä. Voimakas luusto. Hyvät tassut.
Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI2 PU2
Maskuliininen uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat. Hyvärunkoinen. Hyvät liikkeet. Hienossa kunnossa, mukavasti esitetty.
Uj Jézuska Av Lee Armand 35273/08 VAL ERI1 PU1 VSP
Maskuliininen uros. Mukava kokonaisuus ja koko. Hieno pää ja ilme. Hyvät korvat. Hyvärunkoinen. Hyvä leveys ja syvyys. Hyvin
kulmautunut. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin, voimakkaalla askeleella. Hyvin esitetty.
Funatic Prosecco 46287/08 JUN EH1
Feminiininen narttu. Päässä hyvä leveys. Hiukan pitkä kuono. Hiukan vaaleat silmät. Hyvärunkoinen, hyvä leveys ja selvä
eturinta. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. Hienot tassut. Liikkuu hyvällä askeleella ja vauhdilla. Turkki vaihtumassa.
Valkeakoivun Emerentia 15305/08 NUO ERI1
Feminiininen narttu. Mukava kokonaisuus. Hieno pää. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hyvärunkoinen. Hyvä leveys ja syvyys. Hyvin
kulmautunut takaa, avoin edessä. Hyvä luusto ja tassut. Hyvä turkki, vaihtumassa. Hyvin esitetty.
Austinanastacia 41161/07 AVO EH
Feminiininen narttu. Hyvä koko. Hyvä pää ja ilme. Hyvärunkoinen hyvällä leveydellä. Hyvä lantio. Hyvin kulmautunut takaa, avoin
edestä. Hyvä luusto ja tassut, joista puuttuu valkoinen väri. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hiukan lyhyin askelin takaa.
Bernario Adalmina 46893/07 AVO EH
Feminiininen narttu. Mukava kokonaisuus. Hieno pää ja ilme. Hyvä ylälinja. Hyvämuotoinen rintakehä. Selvä eturinta. Hyvin
kulmautunut takaa, avoin edestä. Voimakas luusto. Hienot tassut. Liikkuu löysin kinterein.
Berndante Esme‐Ralda 33275/05 AVO ERI4
Feminiininen narttu. Mukava kokonaisuus. Hieno ilme. Hyvin kulmautunut. Hyvänmallinen rintakehä, hyvä leveys ja syvyys. Hyvä
luusto ja tassut. Liikkuu hyvällä askeleella ja nopeudella. Hyvä turkki, vaihtumassa.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO EH
Feminiininen narttu. Mukava kokonaisuus. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvärunkoinen. Hyvä leveys ja syvyys. Hyvä lantio. Hyvin
kulmautunut. Hyvä turkki, vaihtumassa. Purenta ei oikea saksipurenta, mikä vaikuttaa tämän päivän palkintosijaan.
Bom Bom’s Amaretto Coffee 22529/07 AVO EH
Feminiininen narttu. Hyvä koko. Hieno pää. Vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvät korvat. Hyvärunkoinen hyvällä leveydellä ja
syvyydellä. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. Hiukan löysät välikämmenet. Turkki vaihtumassa. Liikkuu takaa löysin kinterein.

87

Berninpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

Fridkullas Trixie 26046/05 AVO ERI3
Feminiininen narttu. Mukava kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja rintakehä, jossa hyvä leveys. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvä luusto ja tassut. Turkki vaihtumassa. Liikkuu tasapainoisesti ja voimakkaasti. Hyvin kannettu häntä.
Life Spring’s Florence 24502/ AVO ERI2 PN3 VASERT
Feminiininen narttu. Hyvä pää ja ilme. Toivoisin lyhyemmän kuonon. Hienot korvat. Hyvä kaula ja selkä ja runko. Hyvin
kulmautunut. Hyvä luusto ja tassut. Turkki vaihtumassa.
Plaudite Great Unique 42997/04 AVO H
Feminiininen narttu. Lauhkea ilme. Toivoisin täyteläisemmän kuonon ja kaltevammin kannetut korvat. Lyhyt kaula.
Hyvärunkoinen, hyvä leveys ja syvyys. Niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu ahtaasti takaa, leveästi edellä ja lyhyellä askeleella.
Vinkizz Kiss Me 50196/05 AVO ERI1 PN2 SERT MVA
Feminiininen narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvämuotoinen rintakehä ja syvyys ja leveys. Hyvä lantio. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvä luusto. Liikkuu tasapainoisesti. Hyvä häntä. Hyvä turkki.
Ragdoll’s Ambrosia 47435/04 VAL ERI2
Feminiininen narttu. Hieno pää ja ilme. Lyhyt kaula. Hyvärunkoinen. Hiukan raskaat lavat. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto.
Liikkuu hyvällä askeleella sivusta, hiukan takakorkeasti.
Zweierteam Lunaria 22386/06 VAL ERI1 PN1 ROP
Feminiininen narttu. Hieno pää ja ilme. Erittäin mukava kokonaisuus. Liikkuu ja esiintyy jalosti. Hyvä luusto ja tassut. Hyvin
kunnostettu ja esitetty.
Black Indira’s Kizzmotar 41793/00 VET ERI1 PN4 ROP‐VET
Feminiininen narttu. Hieno pää ja ilme. Hyvä katse. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin kulmautunut. Hyvin liikkuva. Hyvä runkoinen.
Liikkuu tasapainoisesti. Hyvin esitetty. Hienosti kunnostettu.

20090823 HEINOLA K, Elina Haapaniemi
Bendoran Bartolomedenzel FIN54996/08 JUN H
10kk, maskuliininen, ystävällinen juniori, joka esitetään tänään hyvin lyhyessä kesäturkissa, mistä johtuen yleisvaikutelma hyvin
kevyt ja ilmava. Erittäin hyvä päänmuoto. Hyvänmuotoiset silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Hyvä purenta. Sopiva luusto,
sopiva lapakulmaus. Runko on vielä kevyt ja tällä hetkellä vielä hieman pitkä. Riittävät kulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. hyvä
väritys, hieman valkoista peräaukossa. Erinomainen luonne.
Bendoran Bastiandenzel FIN54995/08 JUN EH1
10kk, vahva, maskuliininen, rauhallisesti esiintyvä junior uros, jolla on hyvä koko, ääriviivat ja sukupuolileima. Vahva
hyvänmuotoinen pää. Riittävän tummat silmät. Oikea purenta. Hyväluusto. Käpälät voisivat olla hieman kootummat. Sopivasti
kulmautunut lapa. Riittävä runko ja takakulmaukset. Takaosa saa vahvistua hieman. Liikkuu sivusta hyvin, mutta etuliikkeiden
tulee tiivistyä. Hyvät värimerkit, hieman nokinen pää. Esiintyy erittäin hyvin.
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 JUN H
11kk, riittävän vahva uros, joka esiintyy hyvin. Sopivan vahva kallo, toivoisin hieman merkitymmän otsapenkereen ja paremmat
silmät ja ilmeen. Oikea purenta, riittävä luusto. Hyvät käpälät. Lapakulmauksien tulisi olla parempi. Vielä hyvin kevyt runko.
Riittävä polvikulma, mutta takaosa saa vahvistua. Kinnerahtaat takaliikkeet ja tällä hetkellä hyvin löysä edestä.
Fonacot’s Hero Harrison FIN39974/05 AVO ERI1 PU3 SERT MVA
4v, hyvin vahva, kookas, erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla on voimakas erittäin ilmeikäs uroksen pää. Hyvä purenta. Vahva
luusto. Käpälät, voisivat olla hieman kootummat. Hieman etuasentoinen toinen lapa ja hieman ahdas edestä. Erinomainen
runko, voimakkaat takakulmaukset. Käyttää häntäänsä bernimäisesti. Erinomaisen kokoinen ja tyyppinen koira, joka seisoo
herkästi hieman pukin jalkaisesti edestä. Erittäin hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI3 PU4
6 1/2v., ei niin kookas, mutta erittäin hyväntyyppinen. hyvin kauniissa turkissa ja näyttelykunnossa esitetty valiouros.
Erinomainen tyyppi ja ääriviivat. hyvin kaunis ja ilmeikäs pää. Eronomaiset tummat silmät. Hyvä purenta. Hieman lyhyt kaula,
vahva luusto. erinomaiset käpälät, tilava runko. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvä liikkuja ja kantaa itsensä kauniisti.
Funatic Taittinger FIN46738/06 VAL ERI2 PU2
3v. erittäin hyvä koko ja tyyppi. Vahva, maskuliininen uros, joka esiintyy erittäin hyvin. erittäin hyvä päänmuoto. Kauniit tummat
silmät ja hyvä ilme. Purenta ok. Voimakas luusto. Riittävän tiiviit käpälät. Hyvä runko. Voimakkaat takakulmaukset. Tehokkaat
hyvät sivuliikkeet, edestakainen liike voisi olla hieman jäntevämpi. Hyvä sivukuva.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 VAL ERI1 PU1 ROP RYP3
Lähes 6v. hyvin kauniissa kunnossa turkiltaan. Vahva, maskuliinen uros, joka on rungoltaan hieman kevyessä kunnossa. Kauniit
ääriviivat seistessä. Varsin hyvä päänmuoto. Purenta ok. hyvät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Lapa on hieman etuasentoinen.
hyvät takakulmaukset, erittäin hyvät sivuliikkeet. Etuliikkeet saisivat olla hieman tiiviimmät.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI4
3v. varsin hyväntyyppinen, voimakas uros, joka ei ole aivan täydessä turkissa tänään. Erittäin hyvä päänmuoto. Oikea purenta.
Keskiruskeat silmät. Toivoisin hieman paremmat lapakulmauksen. Saisi seisoa ja liikkua edestä paremmin. Hyvin kulmautuneet
takaraajat. Hyvät sivuliikkeet, mutta etuliikkeet saisivat olla tiiviimmät.

88

Berninpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

Bendoran Barendiandenzel FIN54998/08 JUN H
10kk juoniorinarttu, joka esitetään hyvin kevyessä turkissa, joka saa myös vahvistua rungoltaan. Hyvä pään muoto, kauniit
tummat silmät. Korvat voisivat asettua paremmin. Oikea purenta. Valkoinen puoli?. Niukasti kulmautunut takaosa. Kovin lyhyet
ja voimattomat takaliikkeet. tarvitsee enemmän näyttelyharjoitusta. Ystävällinen luonne.
Bernario Chanson FIN43037/08 JUN H
14kk, kevyessä turkissa esitetty juniorinarttu, jolla on hyvät mittasuhteet ja tyyppi. Sinällään hyvä päänmuoto, mutta
epäsymmetrinen pläsi ja silmien tulisi olla tummemmat. Pieni valkoinen niskatäplä. Etuosan tulee kehittyä ja liikkeet ovat tällä
hetkellä epävakaat. Hyvä runko, riittävät takakulmaukset. Peitsaa herkästi, mutta asettuessaan liikkuu takaa hyvin, edestä
epävakaasti. Kantaa häntäänsä liikkeessä aivan liian iloisesti, mikä häiritsee yleisvaikutelmaa. Valkoinen nousee toisessa
takaraajassa hieman korkealle, pigmenttikatko huulessa.
Bernarossa Gemma FIN35204/08 JUN H
15kk, täysin turkittomana esitetty, hyvin kevyessä kunnossa oleva juniori joka esiintyy kovin arasti ja joka tarvitsee harjoitusta ja
enemmän itsevarmuutta.. Oikea purenta, kauniit silmät. Epävarmat korvat. Hyvä luusto ja käpälät. Tarvitsee enemmän runkoa ja
uuden turkin. Ahtaat takaliikkeet ja löysät edestä. Luonteen tulee varmistua.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 JUN H
11kk, hyvä koko ja tyyppi, mutta valitettavasti ongelmia värityksen kanssa. Erittäin hyvä pään muoto. Riittävän tummat silmät.
Hyvä purenta, huulista puuttuu pigmentti. Riittävä kaula, hyväluusto. Valkoinen väri nousee toisessa eturaajassa yli ranteen ja
sitä on kummankin eturaajat sisäpuolella. Hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkeet ovat vielä edestä ja takaa löysät, sivusta
riittävä askelmitta. Väritys vaikuttaa palkintosijaan.
Black Amiikos Iragaro Imara FIN48290/08 JUN T
11kk, aivan liian lihavana esitetty juniorinarttu. Koko koiran yleisvaikutelma kärsii massasta. Hyväpiirteinen pää. Keskiruskeat
silmät. Hyvä purenta. Riittävä luusto. Liian etuasentoinen lapa. Painunut selkälinja, liian luisu lantio. Riittävä askelmitta, mutta
löysät liikkeet. Vaikuttaa ikäistään huomattavasti vanhemmalta näin raskaana. hyvä luonne.
Funatic Oh Whad’ya Know FIN52816/08 JUN EVA
10kk, lyhyessä turkissa esitetty juniorinarttu, joka on vielä hyvin löysä. Hyvä päänmuoto. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta.
Alhaalta vasemmalta puuttuu hammas. Hyvä luusto. hyvin kulmautuneet takaraajat. Oikean eturaajan valkea väri nousee liian
korkealle. Koira ontuu eturaajaansa ja saa siksi Evan.
Goldbear’s Rene Russo FIN11155/09 JUN ERI1 PN2 SERT
10kk, luokkansa tähti! Erinomaista tyyppiä oleva kauniisti ja tasapainoisesti kehittynyt, jolla on rodun oikeat ääriviivat. Kauniisti
feminiininen hyvin soma pää, oikea ilme. Oikea purenta. Hyvä luusto. Riittävän tiiviit käpälät, sopiva lapa. Hyvä runko ja
takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, edestakainen liike saa vielä tiivistyä. Lupaava ikäisekseen.
Szarazpataki Igeret BSH9502/08 JUN EH2
10kk, hyvin sievä, lyhyessä turkissa esitetty, sopivan vanha fenimiininen juniorinarttu, jolla hyvät mittasuhteet. ja tyyppi. Kaunis
juniorinpää. Hyvät silmät ja ilme. Oikea purenta. Sopivasti kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä runko ikäisekseen. Sujuvat
sivuliikkeet, takaliike vielä hieman ahdas. Vielä pentumainen , mutta lupaava.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 NUO EH3
22kk hyvänkokoinen, vahva nuorinarttu, joka ei ole täydessä turkissa. Hyvä tyyppi ja ääriviivat. Hyvä kallo. Kuono‐osa voisi olla
täyteläisempi. Voisi käyttää korviaan paremmin. Purenta ok. Hyvä luusto ja käpälät. Toivoisin paremman lapakulmauksen. Hyvä
kaula ja takakulmaukset. Löysät etuliikkeet, riittävät sivuliikkeet. Toivoisin hieman syvemmän tan‐värin.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 NUO ERI2
23kk, vahva, voimakas narttu, jolla hyvä sukupuolileima. Hieman tummanpuhuva pääväritys. Erittäin hyvä päänmuoto, Kauniit
tummat silmät. Hyvin kannetut korvat. Purenta ok. Hieman huulia. vahva luusto, tilava runko. varsin hyvin kulmautunut takaosa.
Lapakulma voisi olla parempi. Liikkuu erittäin hyvin takaa, samoin sivusta. Erinomainen iloinen luonne.
Valkeakoivun Emerentia HIN15305/08 NUO ERI1 VASERT
19kk erittäin hyväntyyppinen, tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, joka ei ole täydessä turkissa. Erittäin hyvä päänmuoto.
Tummat hieman pyöreät silmät. Oikea purenta. Aavistus huulia. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä luusto, runko ja erittäin hyvät
takakulmaukset. Sopiva lapakulma ja erittäin hyvä rinnanleveys. Askeltaa hyvin ja terveesti. Hyvä väritys.
Bernario Adalmina FIN46893/07 AVO ERI1
2v. erittäin hyväntyyppinen, vahva narttu, joka esitettään hieman tuhdissa kunnossa. Hyvä pää, joskin kallossa on aavistus
pyöreyttä. Hyvä purenta. Vahva luusto, hyvät käpälät. Hieman turhan paljon valkoista väriä sisäpuolella toisessa etu ?, hyvä
runko ja takaosa. Liikkuu hyvin askelin, mutta olisi edukseen tiiviimmässä kunnossa. Hyvä tyyppi ja olemus.
Bernissimo Barancarina FIN39021/07 AVO EH2
2v. hyväntyyppinen narttu, joka esitetään hieman lyhyessä ja kihartuvassa turkissa. Hyvä kallo. Kauniit silmät ja ilme. Hieman
kevyt kuono‐osa. Oikea purenta. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. Lapakulma voisi olla parempi. Riittävät takakulmaukset. Liikkeessä
voisi olla hieman enemmän mittaa. Hyvä väritys.
Kultakuumeen Brita FIN39881/07 AVO H
2. hieman auringonpaahtamassa turkissa esitetty kookas vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman tuhti. Hyvä kallo.
Toivoisin merkitymmän otsapenkereen ja tummemmat silmät ja hieman vahvemman kuono‐osa. Hieman lyhyt kaula. Riittävä
luusto. Kohtuulliset takakulmaukset. Hieman ahtaat takaliikkeet ja löysät edestä. Turkin väri ei ole parhain.
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Bendoran Ambrosia FIN28346/06 VAL EH
3v. hyvätyyppi, feminiininen narttu, joka esitetään hyvin kevyessä turkissa, jolla yleisvaikutelma ei ole paras mahdollinen.
Erittäin hyvä päänmuoto. Korvat asettunut oikein. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Hyvä luusto. Hieman pehmeä ylälinja ja
runkoa voisi olla hieman enemmän. Hyvät takakulmaukset. Hieman lyhyet takaliikkeet. Tarvitsee enemmän runkoa ja uuden
turkin.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 VAL ERI1 PN1 VSP
2v 4kk hyväntyyppinen vanha vankka narttu, jolla erittäin hyvät ääriviivat. Voimakas hyvä nartun pää. Silmät saisivat olla
tummemmat. Oikea purenta. Oikein kannetut korvat. Lapakulmaus voisi olla parempi. Hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkuu
hyvin askelin, mutta olisi edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa.
Funatic Versace FIN32300/04 VAL EH
5v. Voimakas vahva narttu, jolla on erittäin hyvä temperamentti. Erinomainen kaula, kaunis ylälinja. Hyvä vakka runko. etuosa
voisi olla hieman parempi. Voimakkaat takakulmaukset. Voimakas ja vahvarakenteinen koira, jolle toivoisin paremman pään:
hyvä kallo, mutta silmien tulisi olla tummemmat ja kuono‐osa on kovin pitkä ja kevyt. Eloisat hyvät liikkeet sivustapäin. Pää
vaikuttaa palkintosijaan.
Momandan Peggy Sue FIN23375/02 VAL ERI4
7v. hyvä tyyppi. Hyvin vahva narttu, jolla sopivat mittasuhteet. Turkki ei ole parhaimmillaan. Hyvä kallo. Tummat hieman pyöreät
silmät. Aavistuksen kevyt kuono‐osa. Oikea purenta. Hyvä luusto. Vahva voimakkaasti kulmautunut takaosa. Lapakulmaus on
hieman edessä. Liikkuu asettuessaan hyvin askelin, mutta liikkeet voisivat kauttaaltaan olla jäntevämmät. Hyvin tyyppinsä takia
ERI.
Riccarron Madam Tosca FIN25734/04 VAL ERI2 PN4
5v. vahva vankka narttu, jolla on hyvätyyppi ja mittasuhteet. Erittäin hyvä päänmuoto, mutta toivoisin tummemmat silmät.
Purenta ok. Hyvä luusto. Lapakulmaus on hieman edessä. Hyvä runko ja takakulmaukset. Hyvin hoidettu turkki, joka on hieman
kiharainen selästä. Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta on hieman löysässä kunnossa.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 VAL ERI3
2v 2kk varsin hyväntyyppinen, vielä selkeästi nuori narttu, joka ei ole täydessä turkissa tänään. Erittäin hyvä tyyppi, ääriviivat ja
mittasuhteet. Ilmeikäs hyvä nartun pää. Oikea purenta. Hyvä kau la ja selkä. Sopiva luusto. Hieman etuasentoinen lapa. Erittäin
hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkuu sivusta erittäin hyvin. Etuliikkeet ovat arvosteltavissa. Erittäin hyvä tyyppi.
Bernario Roberta FIN36637/01 VET ERI2
8v. kauniintyyppinen. Kevyessä karvapeitteessä esitetty. Edelleen varsin hyväkuntoisena esitetty veteraaninarttu. Koira on
kauniisti feminiininen. Erinomainen ilmeikäs pää. Hyvä purenta. varsin hyvä etuosa. Runko ja riittävä takaosa. Erittäin
hyväkuntoinen ikäisekseen, mutta takaliikkeet kielivät iästä.
Momandan Napadancer FIN10569/00 VET ERI1 PN3 ROP‐VET
9,5v vankka, erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla hyvä päänmuoto, silmät ja ilme. Korvat asettuvat oikein. Sopiva luusto. Hyvin
kulmautunut etuosa. Vankka runko ja hyvin kaulmautunut takaosa. Erittäin hyväkuntoinen ikäisekseen. Hyvät liikkeet. Hyvä
väritys.

20090829 VALKEAKOSKI, ERIKOISNÄYTTELY
Uschi Eisner (urokset; nuorten luokka, avoin luokka, valioluokka ja veteraaniluokka)
Alpigiano Diletto Derek 16900/08 NUO EH
Vahvarakenteinen uros, voimakas pää, oikea purenta, avoimet huulet, hiukan lyhyt kaula, vahva luusto, selkä ei ihan vielä vakaa,
liikkeet ahtaat takaa ja vielä löysät kyynärpäät, liian korkealla kannettu häntä, mukava luonne.
Bernario Bugatti Diesel 58377/07 NUO ERI3
Vahva uros massiivinen pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvämuotoinen rintakehä, vakaa suora selkä, kääntää etu‐ ja
takajalkojaan hiukan ulospäin, vielä hiukan epävakautta kyynärpäissä, liikkuu reippaasti, pitäisi olla paljon itsevarmempi.
Bernarossa Girandola 35202/08 NUO ERI4
Vahva massava uros, urosmainen pää, tummat silmät, oikea purenta, hyvämuotoinen rintakehä, kauniit kulmaukset, kiinteä
suora selkä, hyvin kannettu häntä, edessä vielä erittäin paljon epävakautta, liikkuu hyvällä potkulla, kyynärpäät pitäisi olla
parempiasentoiset, varma luonne.
Dolce Amico Fun MET.BSH.9372/08 NUO ERI
Vahva uros, voimakas pää, oikea purenta, tummat silmät, kaula voisi olla pidempi, kiinteä suora selkä, kauniisti kulmautunut,
hyvin kannettu häntä, liikkeet ahtaat edestä ja takaa, mutta liikkeissä paljon potkua, ranteiden pitäisi olla tiiviimmät, varma
luonne.
Flames of Steal From Orsina’s Land 59403/08 NUO ERI1 PU4 SERT
Vahvarakenteinen uros, erittäin kaunis pää, oikea purenta, keskiruskeat silmät, suora lyhyt selkä, erittäin kaunismuotoinen
rintakehä, hyvät kulmaukset, kääntää seistessä takatassuja hiukan ulospäin, hyvä hännänkanto, liikkeissä paljon potkua, mutta
ahdas sekä edestä että takaa, mukava luonne.
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Kaapelinkulman Linus 16405/08 NUO EH
Pieni vielä kesken kehityksen oleva uros, josta puuttuu vielä tasapaino, oikea purenta, keskiruskeat silmät, avoimet huulet, lyhyt
kaula, suora selkä, riittävät kulmaukset, kääntää takatassuja voimakkaasti ulospäin, liikkeessä kinnerahdas, mukava luonne.
Zweierteam Napellus 51019/07 NUO ERI2 VASERT
Vahva vahvaluustoinen uros, voimakas pää, oikea purenta, avoimet huulet, hyvä kaula‐selkälinja, hyvä hännänkanto,
kyynärnivelet eivät vielä kiinteät, reippaat liikkeet mutta takaa ahtaat, varma luonne.
Bernandos Aygon 42441/06 AVO ERI
Vahvarakenteinen uros, urosmainen pää, oikea purenta, keskiruskeat silmät, kaula voisi olla hiukan pidempi, kiinteä selkä,
hyvämuotoinen rintakehä, vahva luusto, kauniit kulmaukset, reippaat liikkeet mutta ahtaat, iloinen häntä, varma luonne.
Bernario Bvlgari Diesel 58378/07 AVO EH
2‐vuotias, erittäin raskas pää, oikea purenta, avoimet huulet, silmät voisivat olla tummemmat, kaula voisi olla pidempi, suora
mutta ei aivan kiinteä selkä, kauniit takakulmaukset, liikkeessä edestä ja takaa ahdas, ei ole potkua ja takaliike estynyt,
ystävällinen luonne.
Bernario Wouter 24837/05 AVO EH
Vahvarakenteinen uros, urosmainen pää, oikea purenta, avoimet huulet, tummat silmät, hyvänmallinen rintakehä, liian lyhyt
kaula, kiinteä mutta hiukan pitkä selkä, iloinen häntä, etuliikkeet liian leveät, ystävällinen luonne.
Berndante Fantas‐Tico 36532/06 AVO H
Pieni uros, mutta urosmainen pää, tummat silmät, oikea purenta, ei näytä valitettavasti korviaan, kiinteä suora selkä, kauniit
kulmaukset, hyvä hännänkanto, ei esiinny epävarmuutensa vuoksi liikkeitäkään.
Berndante Great Gentleman 36286/07 AVO EH
Tasapainoinen mutta liian kevytrakenteinen uros, kaunis pää sopii yleiskuvaan, oikea purenta, tummat silmät, hyvä korvien
asento, kauniit kulmaukset, hyvä hännänkanto, kauniit liikkeet vielä hiukan löysät kyynärpäät, mukava luonne.
Berniitan Taika‐Nalle 29898/07 AVO ERI
Vahva hyvärakenteinen uros, urosmainen pää, oikea purenta, avoimet luomet, keskiruskeat silmät, kaunis ylälinja, vahva luusto,
hyvät kulmaukset, selkä hieman pehmeä, reippaat liikkeet mutta ahdas edestä ja takaa, hyvä hännänkanto, mukava luonne.
Jaarlin Birger 43521/07 AVO ERI
Vahva uros, urosmainen pää, tummat silmät, oikea purenta, avoimet huulet, riittävän pitkä kaula, suora selkä, hyvät kulmaukset
ja hyväasentoiset raajat, hyvä hännänkanto, liikkeessä kinnerahdas, etutassut liian leveällä.
Black Amiikos Ygram Yorick 45828/06 AVO EH
Vahva uros, urosmainen pää, oikea purenta, tummat silmät, avoimet huulet, lyhyt kaula, kiinteä suora selkä, kyynärpäät
kääntyvät voimakkaasti ulos, erittäin ? liikkeet, mukava luonne, hyvä hännänkanto.
Bom Bom’s Aventinus 22532/07 AVO ERI
Vahva uros, erittäin kaunis pää, keskiruskeat silmät, oikea purenta, kiinteä suora selkä, vahva luusto, hyvät kulmaukset, kääntää
tassuja hiukan ulospäin, hyvin kannettu häntä, reippaat liikkeet, tan‐värin pitäisi olla tummempi, mukava luonne.
Borthos Benjamin 47707/04 AVO EH
Vahva luusto erittäin raskas pää, oikea purenta, tummat silmät, avoimet huulet, hyvämuotoinen rintakehä, hiukan periksi antava
selkä, riittävät kulmaukset, häntä aivan liian korkealla, liikkeissä hyvin paljon potkua, mukava luonne.
Dacosen Boogieman 34114/06 AVO ERI
Hyvärakenteinen uros, urosmainen pää, tummat silmät, oikea purenta, kaunis ylälinja, hyvämuotoinen rinta, vahva luusto,
kauniit kulmaukset, hyvin kannettu häntä voimakas kaarre päässä –ei koukku, reippaat liikkeet, hyvät takaliikkeet, edessä lievästi
avoin, mukava luonne.
Funatic Roquefort 50216/07 AVO ERI
Vahva uros, kaunis pää, oikea purenta, hyvä ylä‐ ja alalinja, kaunis hyvämuotoinen rintakehä, kauniit kulmaukset, vahva luusto,
hyvin kannettu häntä, liikkui hyvin, mukava luonne.
Hexa‐Han Ubi 15657/07 AVO EH
Pieni mutta tasapainoinen uros, sopiva pää yleiskuvaan, oikea purenta, tummat silmät, kauniit kulmaukset, hyvä asentoinen ja
hyvin kannettu häntä, reippaat liikkeet mutta edessä ja takana erittäin ahtaat, mukava luonne, uroksen tarvitsisi kauttaaltaan
olla voimakkaampi.
Hexa‐Han Unico 15658/07 AVO EH
Vahva uros raskas pää, oikea purenta, vaaleat silmät, hiukan lyhyt kaula, pitkä ei ihan kiinteä selkä, kauniit kulmaukset, hyvin
kannettu häntä, reippaat liikkeet mutta takana kinner‐ edessä tassuahdas, tan väri saisi olla tummempi, mukava luonne.
Jaarlin Bassador 43522/07 AVO ERI
Vahvarakenteinen uros, erittäin kaunis pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut, kiinteä selkä, hyvä
hännänkanto, reippaat liikkeet etuosan tulee kiinteytyä, mukava luonne.
Janipan Xseri 17731/03 AVO ERI4
Vahva tasapainoinen uros, vahva pää, oikea purenta, keskiruskeat silmät, hyvä ylälinja, kaunismuotoinen rinta, kiinteä suora
selkä, iloinen oikea‐asentoinen hyvin kannettu häntä, reippaat liikkeet ahtaat edestä ja takaa, mukava luonne.
Karesinda’s Qiralman Dantalian 20165/08 AVO H
Vahva uros, urosmainen pää, oikea purenta, keskiruskeat liian suuret silmät, oikeamuotoinen rinta, kiinteä suora selkä, hyvät
kulmaukset, hyvin kannettu häntä, liikkeissä kinnerahdas ja edestä liikkeet sidotut, mukava luonne.
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Life Spring’s Manpower 24950/07 AVO ERI3
Vahva hyvärakenteinen uros, erittäin kaunis pää, tasapurenta, hyvä rinnanleveys ja –syvyys, kiinteä suora selkä, hyväasentoiset
raajat ja hyvät kulmaukset, hyvin kannettu häntä, reippaat liikkeet, edestä ja takaa ahtaat, mukava luonne.
Life Spring’s Marvelous 24951/07 AVO ERI
Tasapainoinen hyvärakenteinen uros, kaunis pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvä ylä‐ ja alalinja, vahva luusto,
hyväasentoiset raajat ja hyvin kulmautunut, hyvin kannettu häntä, reippaat liikkeet hiukan epävakaat kyynärpäät, mukava
luonne.
Life Spring’s My Way 24954/07 AVO EH
Pieni, mutta tasapainoinen uros, urosmainen pää, niukka saksipurenta, hiukan avoimet huulet, tummat silmät, hyvä ylä‐ ja
alalinja, suora mutta heikko selkä, hyväasentoiset raajat ja hyvin kulmautunut, reippaat liikkeet, voimakkaasti sidotut liikkeet
edessä ja liian vähän potkua, mukava luonne.
Maroussia Jazzy Jewel 26499/07 AVO EH
Vahva uros, urosmainen pää, tummat silmät, oikea purenta, riittävän pitkä kaula, takaosa voisi olla paremmin kulmautunut,
kääntää seistessä takaraajojaan ulospäin, reippaat liikkeet mutta edestä ja takaa ahtaat, uros näyttää kokonaisuudessaan
kehittymättömältä ja tarvitsee aikaa kypsyäkseen.
Maroussia Jean D´arc 26501/07 AVO ERI
Vahva uros jolla hiukan pitkä selkä, urosmainen pää, oikea purenta, keskiruskeat silmät, syvä leveä rintakehä, kauniisti
kulmautunut, kääntää takatassujaan kevyesti ulospäin, hyvin kannettu häntä, reippaat liikkeet takaliikkeet ahtaat, mukava
luonne.
Maroussia Kembro 38958/07 AVO ERI
Vahva uros, urosmainen pää, oikea purenta, tummat silmät, hiukan avoimet huulet, kiinteä suora selkä, kauniit raaja‐asennot ja
kauniit kulmaukset, hyvänmallinen rintakehä, hyvin kannettu häntä, reippaat liikkeet takaa ahtaat, kääntää hiukan oikeaa
etujalkaansa, mukava luonne.
Merry Mistel’s Sierra 39376/06 AVO ERI
Vahva uros, kaunis pää, tummat silmät, oikea purenta, riittävä kaulan pituus, suora mutta hiukan heikko selkä, syvä rinta, joka
saisi olla leveämpi, kauniit raaja‐asennot ja kulmaukset, reippaat liikkeet edestä oikeat takaa ahtaat, mukava luonne.
Private‐Stefal Filippe EST‐02383/07 AVO ERI2 SERT
Vahva hyvärakenteinen uros, urosmainen pää, oikea purenta, tummat silmät, kiinteä suora selkä, leveä syvä rinta,
hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat, hyvin kannettu häntä, reippaat liikkeet takaa ahtaat, mukava luonne.
Riccarron Oscar Delarenta 52415/05 AVO ERI1 PU2 SERT MVA
Tasapainoisesti rakentunut uros, urosmainen pää, oikea purenta, tummat silmät, kaunis ylä‐ ja alalinja, hyvänmallinen rinta,
kaunisasentoiset ja kauniisti kulmautuneet raajat, hyvin kannettu häntä, paljon potkua liikkeissä takaa hiukan ahtaasti, mukava
luonne.
Fonacot’s Hero Harrison 39974/05 VAL ERI
Vahva hyvärakenteinen uros, massiivinen pää, hyvä ylä‐ ja alalinja, erittäin kaunisasentoiset ja kauniisti kulmautuneet raajat,
reippaat liikkeet, vahva luusto, esiintyi hyvin.
Hexa‐Han Pasifax 20787/03 VAL ERI
Tasapainoisesti rakentunut uros, erittäin kaunis pää, hyvä ylä‐ ja alalinja, hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat, liikkui
reippaasti, hiukan löysät etuliikkeet.
Amandelman Buster 28659/07 VAL ERI
Suuri vahva uros massiivisella päällä, kaunis ylä‐ ja alalinja, hyvänmallinen rintakehä, hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet
raajat, hyvä hännänkanto, kauniit liikkeet voimakkaalla potkulla mutta hiukan heikot ranteet.
Bendoran Athos 28347/06 VAL ERI
Vahva uros, massiivinen pää, avoimet huulet, hyvä ylä‐ ja alalinja, kaunisasentoiset ja kauniisti kulmautuneet raajat, hyvin
kannettu häntä, erittäin kauniit liikkeet.
Berndante Chocco 39235/03 VAL ERI
Vahva uros massiivinen pää, hiukan avoimet huulet, hyvä ylä‐ ja alalinja, kauniisti kulmautunut, kääntää takajalkojaan kevyesti
ulospäin, hyvä hännänkanto, reippaat liikkeet ahdas etuliike.
Bernerdalens Quattro 12601/04 VAL ERI
Hyvärakenteinen uros, kaunis pää, avoimet huulet, erittäin kaunis ylä‐ ja alalinja, hyvämuotoinen rintakehä, hyvin kulmautunut,
reippaat liikkeet mutta ahtaat takaa ja edestä.
Bollbölen Fransiskus 42716/04 VAL ERI
Tasapainoinen uros, erittäin kaunis pää, hyvä ylä‐ ja alalinja, kaunisasentoiset ja kauniisti kulmautunut, hyvämuotoinen
rintakehä, reippaat liikkeet paljon potkua.
Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI3
Kompakti uros, kaunis pää, riittävä kaulan pituus, kiinteä suora selkä, kyynärpäät hiukan ulkonevat, erinomaiset liikkeet, hyvät
kulmaukset ja hyväasentoiset raajat.
Funatic Taittinger 46738/06 VAL ERI
Tasapainoisesti rakentunut uros, erittäin kaunis pää, kaunis ylä‐ ja alalinja, hyvät kulmaukset ja hyväasentoiset raajat, liikkui
erittäin hyvin.
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Goldbear’s Patriot 40651/04 VAL ERI
Vahva uros voimakas pää, syvä leveä rintakehä, kiinteä suora selkä, eturaajat hyväasentoiset kääntää hiukan takajalkojaan,
liikkeissä voisi olla enemmän vauhtia.
Janipan Xsorro 17732/03 VAL ERI
Oikearakenteinen uros, urosmainen pää, riittävän pitkä kaula, kiinteä suora selkä, hyvät kulmaukset, kyynärpäät eivät ihan
oikeassa asennossa liikkeessä, reippaat liikkeet.
Private‐Stefal Bundy EST‐01621/04 VAL ERI
Oikearakenteinen, viehättävä pää, tasapurenta, hyvämuotoinen rintakehä, kiinteä suora selkä, hyvin kulmautunut, seistessä
kääntää takajalkojaan ulospäin, reippaat liikkeet mutta edestä erittäin heikot, nokiset värimerkit ja etuliikkeet häiritsevät.
Riccarron Kroisos Pennonen 43423/03 VAL ERI2 PN3
Tasapainoisesti rakentunut uros, erittäin kaunis pää, hyvä ylä‐ ja alalinja, kauniisti kulmautunut ja kaunisasentoiset raajat,
hyvämuotoinen rintakehä, erinomaiset liikkeet paljon potkua mutta hiukan tassuahdas.
Riccarron Nano Nano 49099/05 VAL ERI1 PU1 ROP BIS1
Tasapainoisesti rakentunut uros, erittäin kaunis pää, hyvä ylä‐ ja alalinja, hyväasentoiset raajat ja hyvin kulmautunut,
erinomaisen muotoinen rintakehä, kauniit liikkeet.
Riccarron Obi Van Kenobi 52416/05 VAL ERI4
Hyvärakenteinen uros, kaunis pää, hyvä ylä‐ ja alalinja, hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat, hyvämuotoinen rintakehä,
reippaat liikkeet, mutta edestä ja takaa erittäin ahtaat.
Riccarron Occo Puco 52417/05 VAL ERI
Tasapainoisesti rakentunut uros, hyvämuotoinen rintakehä, hyvä ylä‐ ja alalinja, kääntää tassujaan edestä ja takaa hiukan
ulospäin, kyynärpäät voisivat olla paremmat, reippaat liikkeet ahtaat edestä ja takaa.
Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI
Vahvarakenteinen uros, urosmainen pää, hyvämuotoinen rintakehä, hyvä ylä‐ ja alalinja, kääntää etu‐ ja takatassujaan hiukan
ulospäin, reippaat liikkeet, kyynärpäät hiukan levottomat.
Riccarron Pinocchio 25404/06 VAL ERI
Erittäin voimakas uros, urosmainen erittäin kaunis pää, vahva luusto, hyväasentoiset raajat ja hyvin kulmautunut,
kaunismuotoinen rintakehä, reippaat liikkeet.
Riccarron Pluto 25405/06 VAL ERI
Tasapainoisesti rakentunut uros, urosmainen pää, riittävä kaulan pituus, hyvämuotoinen rintakehä, kauniit kulmaukset, reippaat
liikkeet mutta takaa erittäin ahtaat.
Uj Jézuska Av Lee Armand 35273/08 VAL ERI
Tasapainoisesti rakentunut uros, hyvä kaula‐selkälinja, kauniit kulmaukset, hyväasentoiset raajat, kiinteä suora selkä, reippaat
liikkeet, hiukan heikot ranteet.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI
Hyvärakenteinen uros, kaunis pää, hyvänmallinen rintakehä, hyväasentoiset raajat ja hyvin kulmautunut, kiinteä suora selkä,
kauniit liikkeet hiukan varvasahdas.
Zweierteam Krameris 31951/05 VAL ERI
Hyvärakenteinen uros, kaunis pää, erittäin hyvä ylä‐ ja alalinja, hyväasentoiset raajat ja hyvin kulmautunut, oikeamuotoinen
rintakehä, erittäin kauniit liikkeet ahtaat edestä ja takaa.
Bernario Norbert 28001/99 VET ERI2
10,5‐vuotias uros, erittäin hyvässä kunnossa ikäisekseen, vielä erittäin kaunis väri ja valpas ilme, liikkuu ikänsä mukaan,
erinomainen kokonaisuus.
Huuko 37276/01 VET ERI3
Vahva 8‐vuotias uros, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvät kulmaukset, erittäin kaunis turkki, liikkuu lennokkaasti, esiintyy iloisesti
kehässä.
Maroussia Odysseus‐Oensis 25347/00 VET ERI4
9‐vuotias hiukan pieni uros, kevyt mutta urosmainen pää, hyvät kulmaukset, hyväasentoiset raajat, esiintyy iloisesti, liikkuu
erittäin hyvin.
Riccarron Frog Prince 26661/01 VET ERI1 VSP‐VET
Hyvärakenteinen 8‐vuotias uros erittäin hyvässä kunnossa, esiintyy iloisesti, erittäin kauniit värit ja kaunis turkki, kauniit liikkeet.
Regula Burgi‐Rindlisbacher (urokset; junioriluokka – nartut; junioriluokka ja veteraaniluokka)
Alpweiden Fine Design FIN47457/08 JUN EH4
12 kk vanha. Erittäin hyvät mittasuhteet. Suuri uros. Keskivahva raajaluusto. Rotutyypillinen pää. Ruskeat silmät. Hyvät tiiviit
luomet. Saksipurenta, alhaalta molemmin puolin M3 puuttuu. Kiinteät rakenneviivat. Ikää vastaavasti vielä hieman kehittymätön
rinta. Siitä johtun liikkuu vapaasti ja sujuvasti, mutta löysät kyynärpäät. Liikkuu hieman kinnerahtaasti. Kaunis sileä turkki ja
oikeanlainen väritys. Miellyttävä luonne.
Asterix FIN24446/08 JUN H
17 kk ikäinen. Erittäin hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen uros, joka esiintyy tänään kehässä erittäin pidättyvästi. Rotutyypillinen
pää, hieman voimakas otsapenger. Pyöreät silmät. Tiiviit luomet. Jo kiinteät rakenneviivat. Selvä eturinta, joskin se ei ole
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tarpeeksi syvä. Siksi seisoo hieman eturaajat alla ja takaraajat ulospäin. Ei liiku sujuvasti (johtuu tosin käytöksestä), astuu takaa
erittäin ahtaasti ja raajat ulospäin. Erittän kaunis turkki ja värien jakautuminen.
Bandolero’s Awesome Maradona FIN51301/08 JUN EH
11 kk vanha, erittäin hyvät mittasuhteet omaava suuri voimakas uros. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset
yksityiskohdat. Iästä johtuen rakenneviivat ei vielä vahvistuneet, tällöin sujuvat ja vapaat liikkeet ovat ajoittain heikot. Kantaa
häntää oikein. Kaunis karvapeite. Miellyttävä luonne.
Bendoran Bastiandenzel FIN54995/08 JUN EH
10 kk ikäinen, jo erittäin hyvin kehittynyt suuri uros. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset yksityiskohdat, avoimia
huulia lukuun ottamatta. Jo hyvät rakenneviivat, hyvät kulmaukset. Ikää vastaten rinta ei ole vielä täysin kehittynyt, jolloin
liikkeessä kyynärpäät on löysät. Muuten koira liikkuu vapaasti ja sujuvasti. Kaunis, sileä turkki. Hyvä värijakauma. Rauhallinen
luonne. Kuitenkin seisoo häntä koipien välissä, minkä vuoksi saa EH:n.
Bendoran Benettodenzel FIN54994/08 JUN H
10 kk vanha. Hyvät mittasuhteet, mutta kehitys vielä vahvasti kesken. Keskivahva uros, tyyppiin sopiva pää. Tummat silmät,
tänään hieman punertavat. Niukka saksipurenta ja hieman heikot etuhampaat. Avoimet, ei täysin pigmentoituneet huulet.
Periksiantava selkälinja. Koska rinta ei ole vielä kehittynyt, seisoo eturaajat hieman alla ja takaraajat ulospäin. Oikeat
kulmaukset. Liikkeiden tulisi olla tehokkaammat. Ehkä se johtuu tänään hieman pidättyväisestä käytöksestä. Erittäin kaunis
turkki ja hyvä värijakauma.
Bernarossa Galassia FIN35201/08 JUN H
15 kk ikäinen erittäin voimakas ja suuri, hyvät mittasuhteet omaava uros. Tyyppiin sopiva pää, joskin tällä hetkellä liian avoimet
luomet ja huulet, jolloin ”ihoa” näkyy liikaa. Jo kiinteät rakenneviivat, kulmaukset voisivat olla selvemmät. Koska rinta ei ole vielä
kehittynyt, seisoo eturaajat alla ja takaraajat ulospäin. Liikkuu sujuvasti ja vapaasti, takaa kinnerahtaasti. Kaunis sileä turkki.
Miellyttävä luonne.
Berondan Albin FIN50809/08 JUN EH
12 kk vanha, erittäin hyvät mittasuhteet omaava, keskivahva uros. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset
yksityiskohdat. Kiinteät rakenneviivat. Seisoo oikein, samoin oikeat kulmaukset. Liikkuu sujuvasti ja vapaasti kantaen häntää
oikein. Voimakkaasti laineikas turkki, tan‐väri voisi olla tummempi. Miellyttävä luonne. Kuitenkin kokonaiskuvasta puuttuu selvä
maskuliininen sukupuolileima, sen vuoksi EH.
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 JUN EH
12 kk vanha, erittäin hyvin kehittynyt keskivahva uros. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset yksityiskohdat. Jo kiinteät
rakenneviivat, kulmausten tulisi olla selvemmät. Vielä kapeasta rinnasta johtuen, seisoo eturaajat alla ja takaraajat ulospäin.
Liikkuu vapaasti ja sujuvasti, löysät kyynärpäät. Kaunis karvapeite. Hyvä värijakaua. Miellyttävä luonne.
Black Amiikos Liafbern Litrik FIN57234/08 JUN H
10 kk ikäin, jo erittäin hyvin kehittynyt, joskin liikaa ruokittu, keskivahva uros. Esiintyy tänään pidättyväisesti (puuttuva
kehäkokemus?). Tyyppiin sopiva pää, jossa on avoimet huulet ja ei niin tiiviit luomet. Leveä rinta, josta puuttuu kuitenkin
syvyyttä. Seisoo sen vuoksi eturaajat alla, takana suora rajat. Voimakkaasti periksiantava selkälinja. Riittävät kulmaukset.
Voimaakkaasti kihartuva turkki. Kaunis värijakauma.
Cloude‐Niilode Vico Fortianae FIN33970/09 JUN H
16 kk ikäinen erittäin suuri ja hoikka keskivahva uros. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset yksityiskohdat, lukuun
ottamatta avoimia huulia, joiden pigementin tulisi olla parempi. Periksiantava selkälinja. Vielä erittäin kapea rinta ja siksi seisoo
eturaajat alla ja ulospäin, samoin takaraajat ulospäin. Niukat kulmaukset. Hieman kihartuva turkkia. Kaunis värijakauma. Koira ei
näyttäisi olevan tänään hyvässä kunnossa, siksi saa H:n.
Dandybern Biccu‐Keno FIN48593/08 JUN ERI3
12 kk ikäinen jo erittäin hyvin kehittynyt keskivahva uros. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset yksityiskohdat, paitsi
pyöreät silmät. Jo kiinteät rakenneviivat. Iästä johtuen rinta ei vielä kehittynyt, jolloin seisoo eturaajat hieman alla ja takaraajat
hieman ulospäin. Laajat liikkeet ja hieman löysät kyynärpäät. Kaunis sileä karvapeite. Miellyttävä luonne.
Funatic Pinot Noir FIN46284/08 JUN EH
12 kk ikäinen, jo erinomaisesti kehittynyt nuori uros. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset yksityiskohdat, lukuun
ottamatta hieman avoimia huulia ja tasapurentaa. Jo kiinteät rakenneviivat, oikeat kulmaukset. Seisoo eturaajat hieman alla,
takaa oikein. Vapaat sujuvat liikkeet, hieman löysät kyynärpäät. Hieman kihartuva turkki, kaunis värijakauma. Hännänpäässä
tuntuu häntämutkan tapainen, mutta jätän sen ? (bedingt durch die Steele) vuoksi huomioimatta.
Hexa‐Han Xeros FIN37993/08 JUN HYL
15 kk ikäinen, erittäin hyvin kehittynyt suuri voimakas uros. Tyyppiin sopiva pää, tummat silmät, tiiviit huulet. Hieman avoimet,
ei täysin pigmentoituneet huulet. Saksipurenta, alhaalta molemmat P4 puuttuu. Oikeat rakennelinjat ja kulmaukset. Selvä
eturinta, joskin rintakehä terävänmallinen ja sen vuoksi seisoo eturaajat alla ja liikkeessä on löysät kyynärpäät. Liikkuu muuten
sujuvasti ja vapaasti. Kaunis sileä turkki, kaunis värijakauma. Miellyttävä luonne. Hylätty hammaspuutoksen vuoksi.
Maglod‐Falvi X‐Man FIN18754/09 JUN ERI1
17 kk ikäinen, jo erinomaisesti kehittynyt voimakas uros. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset yksityiskohdat. Jo
erinomaiset rakenneviivat. Oikeat kulmaukset. Jo leveä ja erittäin hyvän muotoinen rinta. Lavat on hieman viistot ja sen vuoksi
seisoo eturaajat hieman alla ja ulospäin. Laajat liikkeet. Oikea hännänasento. Miellyttävä luonne. Kaunis karvapeite ja
värijakauma.
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Maroussia Multiäly Eero FIN37986/08 JUN ERI2
15 kk ikäinen, jo tässä vaiheessa erinomaisesti kehittynyt suuri voimakas uros. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset
yksityiskohdat, lukuun ottamatta hieman niukkaa saksipurentaa ja hieman avoimia huulia. Erinomaiset rakenneviivat ja
kulmaukset. Jo erittäin hyvin kehittynyt rinta,joskin hieman viistojen lapojen vuoksi seisoo eturaajat hieman alla, takaraajat
oikein. Laajat liikkeet, joskin hieman löysät kyynärpäät. Kaunis sileä turkki. Miellyttävä luonne.
Pandemian Af Trolltrumm FIN47851/08 JUN H
12 kk ikäinen, vielä kesken kehityksen oleva, pikemminkin kevytrakenteinen uros. Hieman raskas pää. Tummat silmät.
Saksipurenta. Avoimet, ei täysin pigmentoituneet huulet. Kiinteä selkälinja. Riittävät kulmaukset. Rinta vielä kehittymätön ja siksi
seisoo eturaajat ulospäin. Liikkuu vapaasti ja sujuvasti, löysät kyynärpäät. Hieman lyhyt, sileä turkki. Kaunis värijakauma,
miellyttävä luonne. Puuttuvan sukupuolileiman takia saa H:n.
Tornedarlings Alfons Af Triel FIN11167/09 JUN HYL
10 kk vanha erittäin hyvin kehittynyt voimakas keskikokoinen uros. Tyyppiin sopiva pää.Tummat silmät. Tiiviit luomet.Hieman
avoimet huulet. Yläpurenta. Oikeat ääriviivat. Oikea seisoma‐asento ja kulmaukset. Laajat liikkeet. Kaunis laineikas turkki, kaunis
värijakauma. Hylätään yläpurennan vuoksi.
Alppitähden Jekateriina FIN57064/08 JUN HYL
10 kk vanha, hyvät mittasuhteet omaava, pikemmin kevyt narttu. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset yksityiskohdat.
Paitsi vasemman silmän sisäänpäinkiertynyt luomi. Kiinteät ääriviivat, riittävät kulmaukset. Liikkuu sujuvasti, mutta löysät
kyynärpäät ja takaa kinnerahdas. Kaunis sileä turkki, tan‐väri voisi olla tummempi. Kaunis värijakauma, miellyttävä luonne.
Alppitähden Josefiina FIN57067/08 JUN H
9 kk vanha, suuri hyvät mittasuhteet omaava keskikokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset
yksityiskohdat. Nouseva selkälinja. Riittävän leveä rinta, kuitenkaan ei tarpeeksi syvä. Hyvät etukulmaukset, suorat
takakulmaukset. Liikkeessä keventää vasenta puolta, ennen kaikkea takaraajojen jäniksenkäpälät häiritsevät. Kaunis sileä turkki,
kanis väritys ja värijakauma. Miellyttävä luonne.
Alpweiden Fly with Style FIN47461/08
12 kk vanha, erittäin hyvä mittasuhteet omaava keskikokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää, jossa on rodulle tyypilliset
yksityiskohdat. Jo erittäin hyvät kiinteät ääriviivat. Oikeat kulmaukset. Rinta ei vielä kehittynyt ja seisoo siksi eturaajat ulospäin.
Sujuvat joskin pentumaiset liikkeet. Kaunis karvapeite ja väritys.
Alpweiden Forever Jackpot FIN47463/08 JUN EH
12 kk vanha rakenteeltaa jo erittäin hyvin kehittynyt voimakas narttu, joka esiintyy tänään kehässä pidättyvästi ja pitää
häntäänsä raajojen välissä. Tyyppiin sopiva pää, hieman syvälle kiinnittyneet korvat. Ruskeat silmät, ei aivan tiiviit luomet.
Kiinteät ääriviivat. oikeat kulmaukset. Liikkuu sujuvasti, hieman periksiantava selkä. Sileä turkki, kaunis värijakauma.
Alpweiden Funny Girl FIN47464/08 JUN EH
12 kk vanha, rakenteellisesti jo erinomaisesti kehittynyt narttu, jolla on hyvä koko ja luustonvahvuus. Kiinteät ääriviivat, seisoo
edestä ja takaa hieman raajat ulospäin. Laajat liikkeet, syvänmusta mantteli, tosin tuntuu lantion kohdalta karkealta. Esiintyy
hieman pidättyvästi kehässä. Kaunis väritys.
Alpweiden Golden Jackpot FIN61236/08 JUN EH
9 kk ikäinen, jo erittäin hyvin kehittynyt narttu. Hyvä koko ja keskivahva luusto. Tyyppiin sopiva pää kaikkine rodun
yksityiskohtineen. Ikää vastaavasti vähäinen eturinta, muuten jo erittäin hyvän muotoinen rinta. Oikeat kulmaukset ja seisoma‐
asento. Vapaat sujuvat liikkeet, hieman vaalea tan‐väri. Kaunis turkki ja väritys. Miellyttävä luonne.
Bernario Chinon FIN43038/08 JUN EH
12 kk ikäinen, jo erittäin hyvät mittasuhteet omaava keskikokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää, erittäin korkealle kiinnittyneet,
kuitenkin pienet korvat. Ruskeat silmät. Saksipurenta. Jo kiinteät ääriviivat, oikeat kulmaukset. Ikää vastaten vielä kehittymätön
eturinta ja rinnansyvyys, siksi seisoo eturaajat alla ja ulospäinkääntyen. Kaunis karvapeite. Hieman vaalea tan‐vöri. Kaunis
värijakauma. Vapaat sujuvat liikkeet.
Bianco‐Neri Firestorm FIN23822/08 JUN EH
16 kk ikäinen erittäin hyvin kehittynyt narttu. Keskivahva luusto. Kokonaiskuva näyttää enemmän neliömäiseltä. Tyyppiin sopiva
pää. Kiinteä selkälinja. Seisoo yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Puuttuvan eturinnan ja vähäisen rinnansyvyyden vuoksi seisoo
ja liikkuu kyynärpäät ulospäin. Vapaat sujuvat liikkeet. Oikea hännänkanto. Sileä turkki. Kaunis väritys.
Black Amiikos Idaline Ilana FIN48291/08 JUN EH
11 kk vanha, jo erittäin hyvin kehittynyt keskikokoinen narttu, jolla on vahva raajaluusto. Tyyppiin sopiva pää, yksityiskohdat
oikein, paitsi hieman pyöreät silmät. Hieman nouseva selkälinja. Kaunis erittäin hyvänmuotoinen rinta. Seisoo oikein. Oikeat
etukulmaukset, suorat takakulmaukset. Vapaat sujuvat liikkeet. Miellyttävä luonne. Turkissa näkyy ajoittain punainen vivahde.
Black Amiikos Irmgaro Imara FIN48290/08 JUN H
11 kk vahva, hyvät mittasuhteet omava, joskin liian lihava keskikokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää rodun yksityiskohtineen.
Periksiantava selkälinja. Keskinkert. rinta, seisoo eturaajat alla, takaa yhdensuuntaisesti. Oikeat kulmaukset. Hieman sidotut
liikkeet, johtuen pidättyvästä käytöksestä. Seisoo jopa häntä raajojen välissä. Ylipainon ja luonteen vuoksi H.
Black Amiikos Lowiese Lonja FIN57241/08 JUN H
10 kk vaha, jo erittäin hyvin kehittynyt voimakas narttu. Tyyppiin sopiva pää, muuten rotutyypillinen, paitsi avoimet huulet eivät
ole täysin pigmentoituneet. Nouseva selkälinja, litteä pysty lantio, keskink. rinnanmuoto. Seisoo eturaajat alla, takaa
yhdensuuntaisesti. Riittävät kulmaukset. Töpöttävät ja lyhyet askeleet, koska keventää selvästi takaosaansa. Erittäin kaunis
turkki, hyvä värijakauma. Miellyttävä luonne.
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Black Amiikos Lubertina Lumea FIN57237/08 JUN H
10 kk vanha, jo erittäin hyvät mittsuhteet omaava, kuitenkin liian lihava, keskikokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää rodun
yksityiskohtineen. Nouseva selkälinja. Keskink. rinnanmuoto. Seisoo edestä ja takaa raajat ulospäin. Silmiinpistävää on takaosan
puutteelliset kulmaukset ja selvät jäniksenkäpälät, jotka saavat liikkeistä estyneet. Liikkuu takaa melkein kartiomaisesti.
Miellyttävä luonne. Kaunis väritys ja värijakauma.
Black Amiikos Lucretia Luana FIN57240/08 JUN EH
10 kk vanha, erittäin hyvät mittasuhteet omaava keskikokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää rodun yksityiskohtineen. Vielä
hieman nouseva selkälinja. Rinta ei vielä kehittynyt, siksi seisoo eturaajat alla ja ulospäin kääntyen, takaraajat suorana. Riittävät
kulmaukset. Vapaat sujuvat liikkeet. Kaunis turkki, hyvä värijakauma. Miellyttävä luonne.
Bouncy Buffon’s Tia Dalma FIN61296/08 JUN EH
10 kk ikäinen erittäin hoikka suuri narttu. Keskivahva luusto. Tyyppiin sopiva pää rodun yksityiskohtineen, paitsi pyöreät silmät.
Kiinteä selkälinja. Ikää vastaten vielä kehittymätön rinta, seisoo siksi eturaajat alla ja ulospäin. Oikeat kulmaukset. Vapaat
sujuvat liikkeet, tosin löysät kyynärpäät ja ahtaat askeleet. Sileä turkki, kaunis väritys. Miellyttävä luonne.
Dandybern Bianca FIN48590/08 JUN EH
12 kk ikäinen jo erittäin hyvät mittasuhteet omaava, kuitenkin lihava, narttu. Tyyppiin sopiva pää. Vahvat raajat. Kiinteät
ääriviivat. Oikeat kulmaukset. Seisoo edestä suoraa, takaa ulospäinkääntyen. Liikkuu sujuvasti, mutta tehottomasti. Erittäin
kaunis karvapeite, hyvä värijakauma.
Freudenbringer Haidi FIN34610/08 JUN H
12 kk ikäinen keskivahva narttu. Karvan lähtö pahimmillaan. Tyyppiin sopiva pää rodun yksityiskohtineen. Kiinteät ääriviivat,
niukat kulmaukset. Ikää vastaten vielä kehittymätön rinta, liikkuu vapaasti ja sujuvasti, mutta löysin kyynärpäin. Hieman vaalea
tan‐väri, kaunis väritys. Miellyttävä luonne.
Funatic Oh My Gosh FIN52815/08 JUN ERI
10 kk ikäinen, jo erinomaisesti kehittynyt keskikokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää rodun yksityiskohtineen. Kiinteät ääriviivat,
oikeat kulmaukset. Rinta ei ole vielä täysin kehittynyt. Seisoo siksi eturajat hieman alla ja ulospäin. Liikkeessä löysät kyynärpäät,
liikkuu muuten sujuvasti ja vapaasti. Erittäin kaunis karvapeite ja värijakauma. Miellyttävä luonne.
Funatic Prosecco FIN46287/08 JUN EH
12 kk, erittäin hyvät mittasuhteet omaava vahva narttu. Tyyppiin sopiva pää, tummat silmät, saksipurenta. avoimet, ei‐läpeensä
pigmentointuneet huulet. Valkoinen ylittää suupielen molemmin puolin. Kiinteä selkälinja. Keskink. rinta, seisoo edestä ja takaa
raajat ulospäin. Oiketa kulmaukset. Vapaat sujuvat liikkeet ja oikea hännänasento. Sileä turkki. Miellyttävä luonne. Karva
lähtenyt.
Goldbear’s Rene Russo FIN11155/09 JUN ERI1 PN3 SERT ROP‐JUN BIS‐JUN3
10 kk, rakenteellisesti jo erinomaisesti kehittynyt vahva, pikemminin pitkä narttu. Tyyppiin sopiva pää rodun ominaispiirteineen,
paitsi hieman avoimet, ei läpipigmentoituneet huulet. Ikää vastaten rinta ei vielä täysin kehittynyt. Kiinteät ääriviivat. Vapaat
sujuvat liikkeet. Kaunis karvapeite ja väritys.
Hexa‐Han Xsara FIN37998/08 JUN H
15 kk, erittäin hyvät mittasuhteet. Hieman kevyt luusto. Tyyppiin sopiva pää rodun yksityiskohtineen. Kiinteät ääriviivat. Riittävät
kulmaukset. Seisoo edestä hieman raajat alla ja ulospäin, takaa suoraan. Liikkuu muuten hyvin, paitsi keventää oikeaa etujalkaa.
Hieman laineikas kaunis karvapeite, kaunis väritys ja värijakauma. Miellyttävä luonne. Liikkeiden takia H.
Kenda von Wiesmadern FIN17698/09 JUN EH
1o kk, hyvät mittasuhteet, pikemminkin kevyt narttu. Tyyppiin sopiva pää rodun yksityiskohtineen. Kiinteät ääriviivat. Ikää
vastaten rinta ei vielä täysin kehittynyt. Hieman avoimet etukulmaukset, takakulmaukset oikeat. Vapaat sujuvat liikkeet. Kaunis
karvapeite ja väritys. Miellyttävä luonne.
Lecibsin Airis FIN32227/09 JUN ERI1
10 kk, rakenteellisesti erinomaisesti kehittynyt hyvänkokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää rodun yksityiskohtineen, paitsi
hieman avoimet huulet. Kiinteät ääriviivat, seisoo hieman eturaajat alla ja ulospäin, takaa suoraan. Laajat ja tehokkaat liikkeet.
Hieman laineikas turkki, kaunis väritys. Koira saisi esiintyä varmemmin.
Mooglen Assiliina FIN10031/09 JUN H
13 kk, hyvät mittasuhteet omaava hyvänkokoinen vahva narttu. Tyyppiin sopiva pää rodun yksityiskohtineen, paitsi erittäin
niukka saksipurenta. Kiinteä selkälinja. Ikää vastaten rinta vielä kehittymätön, seisoo siksi eturaajat alla ja ulospäin, takaa
suoraan. Estyneet liikkeet. Koira ontuu vahvasti oikeaa eturaajaa. Pidättyvän luonteen ja liikkeiden vuoksi saa H:n.
Ridon Hennet Elisee EST‐03113/08 JUN ERI2 SERT
12 kk, rakenteellisesti erinomaisesti rakentunut voimakas, pikemminkin pitkä narttu. Kiinteät ääriviivat. Seisoo oikein ja oikeat
kulmaukset. Laajat ja erittäin tehokkaat liikkeet. Tyyppiin sopiva hieman urosmainen pää, ruskeat silmät, saksipurenta, avoimet
huulet. Kaunis sileä turkki, kaunis väritys. Miellyttävä luonne.
Szarazpataki Igeret MET.BSH.9502/08 JUN EH
10 kk, jo erinomaisesti kehittynyt voimakas narttu. Tyyppiin sopiva pää rotutyypillisine yksityiskohtineen. Kiinteät ääriviivat. Ikää
vastaten rinta ei vielä täysin kehittynyt, seisoo siksi eturaajat alla ja ulospäin. Kulmaukset voisivat olla selvemmät. Vapaat
sujuvat liikkeet. Kaunis sileä turkki. Kaunis väritys ja värijakauma. Miellyttävä luonne.
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Tiigira Agatha To Stefal EST‐01795/08 JUN ERI3
14 kk, erinomainen rakenne ja tyyppiin sopiva pää rotutyypillisine yksityiskohtineen. Kiinteät ääriviivat. Jo erittäin hyvä rinta.
Seisoo oikein ja oikeat kulmaukset. Laajat liikkeet, kantaa häntää ajoittain sivulla. Erittäin kaunis karvapeite, kaunis väritys.
Miellyttävä luonne.
Tornedarlings Ada Af Triel FIN10192/09 JUN EH
10 kk, erittäin hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen narttu, etuosa vielä kesken kehityksen. Pää vaikuttaa sen vuoksi hieman
kevyeltä. Oikeat yksityiskohdat. Hieman periksiantava selkälinja. Kehittymättömän rinnan vuoksi seisoo eturaajat alla ja
ulospäin. Riittävät kulmaukset. Vapaat sujuvat liikkeet. Erittäin kaunis karvapeite. Kaunis väritys. Miellyttävä luonne.
Barlis Feanna Yakarin FIN17544/99 VET ERI
10,5 vuotta, vielä erittäin elinvoimainen suuri narttu. Keskivahva luusto ja tyyppiin sopiva pää rotutyypillisine yksityiskohtineen.
Vielä kiinteät ääriviivat. Liikkuu vielä erittäin kevyesti. Vielä kaunis väritys ja värijakauma. Erittäin miellyttävä luonne.
Beneco’s Qapri FIN36961/01 VET ERI3
8 vuotias, vielä erinomaisessa kunnossa oleva erittäin valpas voimakas narttu. Tyyppiin sopiva pää rotutyypillisine
yksityiskohtineen. Kiinteät ääriviivat. Liikkuu vielä vapaasti ja sujuvasti. Värit erottuvat selvänä. Koira voisi kilpailla edelleen ilman
muuta avoimessa luokassa.
Beneco’s Qiwi FIN36962/01 VET ERI1 ROP‐VET BIS‐VET1
8 vuotias, vielä erinomaisessa kunnossa oleva, oikearakenteinen narttu. Tyyppiin sopiva pää. Oikeat ääriviivat. Liikkuu vielä
laajasti ja tehokkaasti. Erittäin kaunis karvapeite, kirkkaat värit ja selvät rajat. Miellyttävä luonne. Erinomaisesti esitetty. Tämä
koira voisi kilpailla ilman muuta avoimessa luokassa.
Bernario Roberta FIN36637/01 VET ERI
8‐vuotias vielä erinomaisessa kunnossa oleva suuri voimakas narttu. Tyyppiin sopiva pää kaikkine rotutyypillisine
yksityiskohtineen. Edelleen kiinteät ääriviivat, seisoo oikein ja oikeat kulmaukset. Vapaat sujuvat liikkeet. Sileä turkki ja vielä
kirkkaat väri ja värijakauma. Miellyttävä luonne.
Berndante Bibi‐Bonnier FIN13917/01 VET ERI
8 vuotias vielä hyvässä kunnossa oleva voimakas narttu. Tyyppiin sopiva pää kaikkine rotutyypillisine yksityiskohtineen. Hieman
periksiantavat ääriviivat (johtuu ehkä ylipainosta). Oikeat kulmaukset. Periksiantavat eturaajat. Vapaat sujuvat liikkeet. Erittäin
kaunis karvapeita. Vielä kaunis väritys ja värijakauma.
Black Amiikos Alcina Arden FIN21421/99 VET EH
10 vuotias, vielä selvästi hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa oleva narttu. Tyyppiin sopiva pää kaikkine rotutyypillisine
yksityiskohtineen. Ikää vastaten ääriviivat ei enää niin kiinteät. Helpottaa liikkeitä mielellään peitsaamalla. Turkissa on säkän
kohdalla voimakas punainen vivahde, muuten selvästi erottuvat värit. Miellyttävä luonne.
Black Amiikos Viannette Vanya FIN33628/01 VET ERI
8‐vuotias, vielä erinomaisessa kunnossa oleva erittäin hyvät mittasuhteet omaava keskikokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää.
Vielä kiinteät ääriviivat. Kulmaukset voisivat olla selvemmät. Liikkuu sujuvasti ja vapaasti. Erittäin kaunis ja sileä turkki. Vielä
kaunis väritys ja värijakauma. Miellyttävä luonne.
Black Amiikos Vinanda Vanity FIN33632/01 VET EH
8 vuotias, vielä hyvässä kunnossa oleva keskikokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää kaikkine rotutyypillisine yksityiskohtineen,
paitsi avoimet huulet. Hieman periksiantavat ääriviivat ja riittävät kulamukset. Voisi liikkua ikäisekseen vapaammin ja
sujuvamminen, etuosa on selvästi jäykkä. Vielä kaunis sileä turkki, kaunis väritys ja värijakauma. Miellyttävä luonne.
Black Indira’s Kizzmotar FIN41793/00 VET ERI4
9‐vuotias, erinomaisessa kunnossa oleva voimakas hyvän kokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää kaikkine rotutyypillisine
yksityiskohtineen, paitsi kaikki hampaat vaikuttavat kuluneilta. Vielä kiinteät ääriviivat. Seisoo oikein ja oikeat kulmaukset.
Liikkuu vielä laajoin askelin. Erittäin kaunis turkki, vielä kaunis väritys. Miellyttävä luonne.
Maroussia Saga FIN33928/01 VET ERI
8‐vuotias, vielä erinomaisessa kunnossa oleva keskikokoinen narttu. Tyyppiin sopiva pää kaikkine rotutyypillisine
yksityiskohtineen. Vielä kiinteät ääriviviivat. Liikkuu iloisesti sujuvasti ja vapaasti. Erittäin kaunis karvapeite, väritys ja
värijakauma.
Momandan Napadancer FIN10569/00 VET ERI2 PN2
9,5 vuotta. Erinomaisessa kunnossa, oikea rakenne. Tyyppiin sopiva pää kaikkine rotutyypillisine yksityiskohtineen. Vielä kiinteät
ääriviivat. Seisoo edelleen oikein ja oikeat kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti. Erittäin kaunis karvapeite, selvät värit ja rajat.
Riccarron Geisha FIN29998/01 VET ERI
8,5 vuotta. Vielä erittäin hyvässä kunnossa ja erittäin hyvät mittasuhteet. Hieman kevyt luusto. Tyyppiin sopiva pää kaikkine
rotutyypillisine yksityiskohtineen. Vielä kiinteät ääriviivat, vapaat ja sujuvat liikkeet. Kaunis musta mantteli. Selvät värit ja värien
rajat. Miellyttävä luonne.
Thalys V.d. Buut Vrij Hoeve FIN11527/06 VET HYL
8 vuotta. Erinomaisessa kunnossa oleva oikein rakentunut voimakas narttu. Tyyppiin sopiva pää. Tummat silmät. Saksipurenta.
Puuttuu muutama etuhammas (hammastodistus) sekä ylhäältä oikealta P3 (ei todistusta). Vielä erinomaiset ääriviivat, seisonta
ja kulmaukset. Laajat liikkeet, kaunis karvapeita, selvä väritys. Hylätään puuttuvan P3 vuoksi.
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Zandrina’s Hedda FIN21315/02 VET ERI
8 vuotta. Erinomaisessa kunnossa oleva oikein rakentunut narttu. Tyyppiin sopiva pää kaikkine rotutyypillisine yksityiskohtineen.
Vielä kiinteät ääriviivat, vain välikämmenet antavat hieman periksi. Liikkuu vielä ilmavasti. Kaunis sileä turkki. Vielä kirkkaat värit
ja selvä värijakauma. Miellyttävä luonne.
Zweierteam Calendula FIN16375/99 VET EH
10,5 vuotias. Erittäin hyvässä kunnossa oleva narttu. Tyyppiin sopiva pää. Ääriviivat antavat jo hieman periksi, ennen kaikkea
välikämmenet ja kintereet. Myös tassut ovat harallaan, jolloin liikkeet eivät ole aivan vapaat. Erittäin kaunis karvapeite, vielä
kirkkaat värit ja värien rajat. Miellyttävä luonne.
Zweierteam Dicentra FIN38927/00 VET ERI
9‐vuotia vielä erinomaisessa kunnossa oleva anatomisesti oikein rakentunut narttu. Tyyppiin sopiva pää. Hieman periksiantava
selkälinja, muuten oikeat ääriviivat. Liikkuu vapaasti ja iloisesti. Erittäin kaunis karvapeite, vielä kirkkaat värit ja värien selvät
rajat. Miellyttävä luonne.
Claude Sautebin (nartut; nuorten luokka, avoin luokka ja valioluokka)
Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 NUO ERI2
21kk. Nuori, voimakas narttu. Jo hyvin kehittynyt pää. Kaikin puolin oikeanlainen. Suora selkä. Kantaa häntää oikein seisoessa ja
liikkeessä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvin kehittynyt rinta. Vapaat liikkeet. Oikea väritys. Ystävällinen luonne.
Fonacot’s Ice Crystal FIN55127/07 NUO EH3
22 kk.Pienehkö narttu,jolla oikea luustonvahvuus ja masa.Oikeanmallinen pää.Hieman avoin turkki. Saksipurenta.
Tummanruskeat silmät. Hyvä ylä ja alalinja. Rinta voisi olla selvempi. Seisoo hyvin.Voisi olla paremmin kulmautunut.Vapaat
liikkeet.Hieman lyhyt turkki.Ystävällinen luonne.
Funatic Qt‐Ness FIN19168/08 NUO H
18 kk. Keskikokoinen narttu.Luusto voisi olla vahvempi.Oikea massa.Suuri pää, jossa avoimen, hieman punertavat silmät.Suora
selkä.Rinnan tulee vahvistua.Seisoo hyvin ahtaasti edestä ja erittäin leveästi takaa.Oikeat kulmaukset.Lyhyt turkki.Hieman
estyneet liikkeet (vasen takatassu). Ystävällinen luonne.
Kaapelinkulman Lumikki FIN16408/08 NUO H
18 kk. Pienehkö narttu,jolla vähän luustoa ja massaa.Narttumainen pää,kaikin puolin oikeanlainen.Oikea ylä‐ ja alalinja.Hieman
kapea rinta.Hieman ulospäinkääntyneet raajat.Oikein kulmautunut edestä,takaa hieman suora.Epäsäännolliset liikkeet.Turkki on
lähtemässä. Luuston tulee olla vahvempi ja massaa tulee olla enemmän, jotta koira saisi erittäin hyvän.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO ERI1 VASERT
19 kk.Oikea rakenna, luusto ja massa.Kaikin puolin oikeanmallinen pää.Leveä suora selkä. Seisoo oikeassa asennossa.Liikuu
tasaisesti.Sileä turkki ja syvän musta mantteli ja hyvä tan. Ystävällinen luonne.
Vinkizz Noblesse FIN12936/07 NUO H
22 kk keskikokoinen narttu. Oikea luustonvahvuus ja massa. Päässä hyvät mittasuhteet, samoin yksityiskohdat. Oikea selkä.
Hieman pitkä lanneosa. Hieman kapea rinta. Eturaajan hieman ulospäin kääntyneet, takaraajat voimakkaasti ulospäin. Oikeat
kulmaukset. Sileä turkki ja syvänmusta mantteli sekä vaalea tan‐väri. Liikkuu ”halvaantuneesti” (vasemmanpuoleiset raajat).
Bojarynja‐Morosova Vom Gelben Zwinger RKF1994456 AVO EH
Melkein 3 vuotta.Suuri narttu, jolla riittävä luustonvahvuus ja massa. Suuri pää. Vaaleat silmät. Hieman avoimet huulet.
Saksipurenta. Narttu vaikuttaa takakorkealta. Rinnan tulisi olla selvempi. Seisoo raajat hieman ulopäin kiertyneenä.
Etukulmaukset ok, takakulmaukset suorat. Vapaat liikkeet. Hieman laineikas turkki. Rotumääritelmän mukainen väritys.
Miellyttävä luonne.
Alpweiden Real Jackpot FIN34667/04 AVO EH
5 vuotia pieni narttu. Riittävä luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää, kaikin puolin määritelmän mukainen. Suora selkä.
Hieman kapea rinta. Seisoo raajat hieman ulospäin kiertyneenä.. Oikeat kulmaukset. Vapaat liikkeet. Sileä turkki.
Rotumääritelmän mukainen väritys. Mukava luonne.
Atelier’s Demoiselle FIN45094/02 AVO EH
6,5 vuotta. Keskikokoinen narttu. Oikea luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Tummanruskeat silmät. Saksipurenta.
Hieman periksiantava selkä. Kapea rinta. Seisoo eturaajat voimakkaasti uloskiertyneenä. (vasen tassu). Takaa seisoo oikein.
Vapaat liikkeet. Voimakkaasti laineikas turkki jossa syvänmusta mantteli ja vaalea tan‐väri. Mukava luonne.
Austinanastacia FIN41161/07 AVO ERI
2 vuotia. Keskikokoinen narttu. Oikea luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää, kaikin puolin oikeanlainen. Leveä selkä. Rinta
voisi olla selvempi. Seisoo raajat hieman ulospäin. Oikeat kulmaukset. Liikkeessä hieman korkealla kannettu häntä. Tasaiset
liikkeet. Hieman laineikas turkki. Tan väri saisi olla tummempi. Mukava luonne.
Berlida Batilda FIN34941/07 AVO H
2 vuotias. Keskikokoinen narttu. Oikea luustonvahvuus. Vähän massaa. Narttumainen pää. Vaaleat silmät. Saksipurenta. Hieman
avoimet huulet. Heikko lantio. Kapea rinta. Seisoo hieman raajat ulospäin. Oikeat etukulmaukset, suorat takakulmaukset. Vapaat
liikkeet. Koiran karva on lähtenyt ja esiintyy hieman varautuneeksi. Siksi saa H:n.
Bernario Adalmina FIN46893/07 AVO ERI
2 vuotias. Keskikokoinen, voimakas narttu. Hyvä, narttumainen pää kaikkine yksityiskohtineen. Leveä, suora selkä. Leveä rinta.
Erinomaiset raajat ja kulmaukset. Vapaat liikkeet. Sileä turkki ja syvänmusta mantteli sekä vaalea tan‐väri. Mukava luonne.
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Berndante Esmeralda FIN33275/05 AVO EH
4 vuotias. Keskikokoinen, voimakas narttu, jolla on erittäin hyvä massa. Narttumainen pää, kaikkine yksityiskohtineen ok. Suora,
leveä selkä. Erittäin hyvin kehittynyt selkä. Seisoessa eturaajat suorat, takaraajat hieman ulospäin kääntyneet. Oikeat
kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Hieman laineikas turkki. Rotumääritelmän mukainen väritys. Vaikuttaa stressaantuunelta, ja saa
siksi EH:n
Bernissimo Barancarina FIN39021/07 AVO EH
2 vuotta. Pieni narttu. Oikea luustonvahvuus ja massa. Hyvä pää. Tummanruskeat silmät. Saksipurenta. Suora selkä. Hyvin
kehittynyt tinta. Oikeat kulmaukset. Vapaat liikkeet. Hieman laineikas turkki. Karva on lähtemäsä. Mukava luonne. Koirassa olisi
potentiaalia, mutta nyt vaikuttaa jännittyneelta, ja saa siksi EH:n.
Black Amiikos Shanice Seffi FIN25851/05 AVO ERI
4,5 vuotta. Keskikokoinen narttu, oikea luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Ruskeat silmät. Saksipurenta. Oikea ylä‐ ja
alalinja. Hyvin kehittynyt rinta. Oikeanlaiset raajat ja kulmaukset. Vapaat liikkeet. Laineikas turkki, hieman ruskehtavia läikkiä
lantiolla ja hännässä. Mukava luonne.
Bom Bom’s Amaretto Coffee FIN22529/07 AVO ERI4
2,5 vuotta. Keskikokoinen narttu. Riittävä luustonvahvuus. Hyvä massa. Narttumainen pää. Ruskeat silmät. Saksipurenta. Oikea
ylä‐ ja alalinja. Rinta voisi olla selvempi. Suorat raajat ja oikeat kulmaukset. Tasaiset liikkeet ja hyvä takaraajan potku. Hieman
laineikas turkki. Rotumääritelmän mukainen väritys. Mukava luonne.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall FIN46812/07 AVO ERI
2 vuotias. Keskikokoinen. Erittäin hyvä luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Saksipurenta. Leveä selkä. Hyvin kehittynyt
rinta. Suorat raajat ja oikeat kulmaukset. Vapaat liikkeet. Sileä turkki ja syvänmusta mantteli ja vaalea tan. Mukava luonne.
Fridkullas Trixie FIN26046/05 AVO ERI
4 vuotias.Keskikokoinen. Oikea luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Tummat silmät. Saksipurenta. Oikea ylä‐ ja alalinja.
Rinta voisi olla selvempi. Seisoo edestä ja takaa hieman ahtaasti. Oikeat kulmaukset. Hieman laineikas turkki ja rinnassa erittäin
pitkät karvat. Mukava luonne.
Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 AVO ERI2
3,5 vuotias. Keskikokoinen. Oikea luustonvahvuus. Erittäin hyvä massa. Tyypillinen narttumainen pää.Saksipurenta. Suora leveä
selkä. Hyvä rinta. Seisoo oikea‐asentoisesti, oikeat kulmaukset. Tasaiset liikkeet ja erittäin hyvä takaraajan työntä. Laineikas
turkki ja syvänmusta mantteli. Tan väri voisi olla tummempi. Mukava luonne.
Fridkullas Unnur FIN10073/06 AVO EH
3,5 vuotias.Suuri narttu. Oikea luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Tummanruskeat silmät. Saksipurenta. Suora selkä.
Oikea rinta. Oikea‐asentoiset raajat. Oikeat kulmaukset edessä, takana suorat. Narttu keventää vasenta jalkaa. Hieman laineikas
turkki. Rotumääritelmän mukainen värity. Mukava luonne.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 AVO EH
2 vuotias. Keskikokoinen narttu, oikea luustonvahvuus ja erittäin hyvä massa. Keskivahva pää.Tummanruskeat
simät.Saksipurenta. Avoimet huulet. Leveä selkä. Hyvä rinta. Seisoo hieman eturaajat sisäänpäin ja takaraajat ulospäin. Oikeat
kulmaukset. Hieman laineikas turkki, syvänmusta mantteli ja vaalea tan. Mukava luonne.
Funatic Riesling FIN50218/07 AVO ERI
2 vuotias. Keskikokoinen luustonvahvuus,oikea luustonvahvuus ja massa. Tyypillinen narttumainen pää. Tummanruskeat silmät.
Saksipurenta. Oikea ylä‐ ja alalinja. Hyvä rinta. Oikea‐asentoiset raajat ja kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Hieman laineikas turkki,
syvänmusta mantteli ja päässä vähän valkoista. Mukava luonne.
Halesbern Scandi Dantalian FIN29697/08 AVO EH
2,5 vuotias. Keskikokoinen narttu, oikea luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Ruskeat silmät. Saksipurenta. Hieman
avoimet huulet. Kapea selkä. Hyvä rinta. Oikea‐asentoiset eturaajat, seisoo takaa hieman raajat ulospäin. Oikeat kulmaukset.
edessä, takaa hieman suora. Vapaat liikkeet. Karva lähtemässä. Mukava luonne.
Lapinlauhan Justiina FIN10057/05 AVO EH
5 vuotias. Keskikokoinen narttu, kevyehkö luusto ja hyvä massa. Tyypillinen narttumainen pää. Saksipurenta. Hieman kapea
lantio ja rinta. Seisoo kapeasti edestä, hieman uloskääntyneet takaraajat. Oikeat etukulmaukset,hieman suorat takakulmaukset.
Vapaat liikkeet. Hieman laineikas turkki. Rotumääritelmän mukainen väritys. Mukava luonne.
Maroussia Halina FIN51141/06 AVO ERI1 SERT
3 vuotias. Keskikokoinen narttu, vahva luusto ja erittäin hyvä massa. Tyypillinen pää. Tummanruskeat silmät. Saksipurenta.
Suora. leveä selkä. Erittäin hyvä rinta. Seisoo erinomaisesti. Tasaiset liikkeet. Hieman laineikas turkki ja syvänmusta mantteli
sekä vaalea tan. Mukava luonne.
Maroussia J’Adore FIN26496/07 AVO EH
2,5 vuotias. Keskikokoinen narttu, erittäin hyvä luusto ja massa. Narttumainen pää. Saksipurenta. Suora selkä. Leveä rinta.
Seisoo oikea‐asentoisesti edestä, takaa hieman raajat ulospäin. Oikeat etukulmaukset, takakulmaukset voisivat olla selvemmät.
Liikkuu vapaasti. Hieman laineikas turkki ja syvänmusta mantteli. Etutassuissa paljon valkoista. Mukava luonne.
Merry Mistel’s Sharni FIN39372/06 AVO EH
3 vuotias. Keskikokoinen narttu. Luusto ja massa voisivat olla vahvemmat. Tyypillinen pää. Tummanruskeat silmät. Saksipurenta.
Oikea ylä‐ ja alalinja. Seisoo hieman raajat ulospäin. Oikeat kulmaukset. Vapaat liikkeet. Hieman laineikas turkki ja syvänmusta
mantteli sekä vaalea tan. Mukava luonne.
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Merry Mistel’s Shasta FIN39371/06 AVO EH
3 vuotias. Keskikokoinen narttu, oikea luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Tummanruskeat silmät. Saksipurenta. Suora
selkä. Kapea rinta. Seisoo hieman eturaajat ulospäin ja kyynärpäät alla, takaraajat myös ulospäin. Oikeat kulmaukset edessä,
takaa hieman suorat. Vapaat liikkeet. Hieman laineikas turkki ja pitkä valkoinen piirto päässä. Mukava luonne.
Mettänpeikon Hevi‐Helmi FIN43659/05 AVO ERI
4 vuotias.Keskikokoinen. Oikea luustonvahvuus ja massa. Tyypillinen narttumainen pää rotutyypillisine yksityiskohtineen. Oikea
ylä‐ ja alalinja. Hyvä rinta. Oikea‐asentoiset raajat seistessä, samoin kulmaukset. Vapaat liikkeet. Laineikas turkki ja syvänmusta
mantteli sekä vaalea tan. Hyvät värimerkit. Mukava luonne.
Momandan Tiramisu FIN25867/07 AVO ERI
2 vuotias. Keskikokoinen narttu. Oikea luustonvahvuus ja massa. Tyypillinen narttumainen pää. Tummanruskeat silmät.
Saksipurenta. Hyvä selkä. Hyvä rinta. Seisoo oikea‐asentoisesti, samoin oikeat kulmaukset. Vapaat liikkeet. Hieman laineikas
turkki. Tan väri voisi olla tummempi. Mukava luonne.
Piharinteen Taica FIN30478(05 AVO EH
4 vuotias. Keskikokoinen narttu, oikea luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Ruskeat silmät. Saksipurenta. Suora selkä.
Hieman kapea rinta. Seisoo edestä oikein, takaa hieman jäykästi. Oikeat kulmaukset. Vapaat liikkeet. Hieman laineikas turkki ja
ruskehtava mantteli. Vaalea tan väri ja mustia karvoja valkoisten tassukarvojen seassa. Mukava luonne.
Riccarron One Smiling Sun FIN52418/05 AVO EH
3 vuotias. Pienehkö narttu, jolla riittävä luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää, jossa oikeat yksityiskohdat. Suora selkä.
Riittävä rinta. Seisoo oikea‐asentoisesti. Tasaiset liikkeet. Laineikas turkki. Rotumääritelmän mukainen väritys. Narttu vaikuttaa
stressaantuneelta.
Rockelstad Odessa FIN50941/2005 AVO EH
4 vuotias. Keskikokoinen narttu, hyvä luustonvahvuus ja masa. Vahva pää ja hieman avoimet huulet. Saksipurenta. Suora selkä.
Rinta voisi olla selvempi. Seisoo hieman raajat ulopäin. Edessä oikeat kulmaukset, takana hieman suorat. Vapaat liikkeet.
Laineikas turkki. Rotumääritelmän mukainen väritys. Mukava luonne.
Valkeakoivun Delightful FIN28035/05 AVO EH
4 vuotias. Keskikokoinen narttu, hyvä luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Tummanruskeat silmät. Saksipurenta. Oikea
ylä‐ ja alalinja. Leveä rinta. Seisoo oikeassa asennossa, oikeat kulmaukset. vapaat liikkeet. Hieman laineikas turkki ja syvänmusta
mantteli. Päässä vähän valkoista. Liikkuu lyhyin askelin. Liikkeessä häntä korkealla. Täydellinen karvanlaatu. Mukava luonne.
Vinkizz Mary Poppins FIN52079/06 AVO EH
3 vuotias. Keskikokoinen narttu, riittävä luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Saksipurenta. Suora selkä. Kapea rinta.
Seisoo edestä oikein, takaa raajat hieman ulospäin. Oikeat etukulmaukset, suorat takakulmaukset. Vapaat liikkeet. Hieman
laineikas turkki, syvänmusta mantteli. Tan voisi olla tummempi. Mukava luonne.
Zweierteam Ixora FIN39830/04 AVO ERI3
5 vuotias. Pieni narttu, oikea luustonvahvuus ja erittäin hyvä massa. Tyypillinen narttumainen pöö, kaikin puolin oikeanlainen.
Leveä selkä. Hyvä rinta. Seisoo oikein.Oikeat kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Laineikas turkki ja syvänmusta mantteli sekä vaalea
tan. Rotumääritelmän mukainen väritys. Mukava luonne.
Zweierteam Kraussiana FIN31952/05 AVO EH
4vuotias. Keskikokoinen narttu, jolla vielä riittävä luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Tummanruskeat silmät.
Saksipurenta. Oikea ylä‐ ja alalinja. Kapea rinta. Seisoo oikein. Oikeat kulmaukset edessä, takana suorat. Vapaat liikkeet. Turkki
on lähtemässä. Oikea väritys. Tottelevainen luonne.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 VAL ERI1 PN4
2 vuotias. Keskikokoinen narttu, oikea luustonvahvuus ja massa. Tyypillinen narttumainen pää kaikkine yksityiskohtineen. Leveä
selkä ja rinta. Seisoo oikeassa asennossa. Oikeat kulmaukset. vapaat liikkeet. Hyvä karvanlaatu. Esiintyy hyvin. Huom! Koira
esiintyi laiskasti PN‐kehässä. Liikkui hitaasti ilman säteilyä. Sen vuoksi muutos arvostelujärjestyksessä.
Vakre Vene Vanda Av Hiselfoss FIN25849/08 VAL ERI
3 vuotias. Suuri narttu, hyvä luustonvahvuus ja erittäin hyvä massa. Massiivinen pää. Saksipurenta. Leveä selkä. Erittäin hyvä
rinta. Seisoo edestä oikein, takaa hieman raajat ulospäin. Oikeat kulmaukset. Liikkuu vapaasti. Esitetään hyvässä kunnossa.
Vinkizz Kiss Me FIN50196/05 VAL ERI
Melkein 4 vuotta. Keskikokoinen, keskivahva narttu, jolla erittäin hyvä massa. Tyypillinen narttumainen pää, kaikin puolin
oikeanlainen. Hyvät ääriviivat. Liikkuu vapaati. Esitetään huonossa karvassa.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI2 PN1 VSP
3 vuotias. Erittäin hyvä rakenne. Tyypillinen narttumainen pää, oikeat yksityiskohdat. Leveä, suora selkä. Leveä rinta. Seisoo
erinomaisesti ja erinomaiset kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Esiintyy erittäin laadukkaasti.
Huom! Esiintyi PN‐luokassa paremmin kuin 1. sijoitettu valioluokan koira.
Bendoran Ambrosia FIN28346/06 VAL ERI
3 vuotias. Keskikokoinen narttu jolla hyvä luustonvahvuus ja massa. Narttumainen pää. Saksipurenta. Oikeat ääriviivat. Hyvin
kehittynyt rinta. Seisoo oikein. Oikeat kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Hyvä karvanlaatu. Esiintyy hyvin.
Berndante Geisha Ciril FIN36292/07 VAL ERI4
2 vuotias. Keskikokoinen narttu. Erittäin hyvät mittasuhteet ja massiivinen pää, jossa oikeat yksityiskohdat. Suora selkä. Leveä
rinta. Seisoo erittäin hyvin. Erinomaiset kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Erinomainen karvanlaatu. Esiintyy erittäin hyvin.
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Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 VAL ERI
4 vuotias. Keskikokoinen voimakas narttu. Erittäin hyvä massa. Massiivinen pää ja hieman avoimet huulet. Leveä selkä ja rinta.
Seisoo hieman raajat ulospäin. Erittäin hyvät kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Esiintyy laadukkaasti
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI
4 vuotias. Keskikokoinen narttu, oikea luustonvahvuus ja massa. Hieman tumma pää, kaikkine yksityiskohtineen oikea.
Erinomainen selkälinja. Hyvä rinta. Erinomainen seisonta ja kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Esiintyy erittäin hyvin.
Maroussia Verdina FIN23138/03 VAL ERI
6,5 vuotias. Keskikokoinen narttu, oikea luustonvahvuus ja erittäin hyvä massa. Tyypillinen narttumainen pää. Seisoo edestä
oikein, takaa hieman raajat ulospäin. Oikeat kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Erittäin hyvä karvanlaatu. Esiintyy hyvin.
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 VAL ERI
4 vuotias. Suuri, voimakas narttu jolla on erittäin hyvä massa. Koko vastaava pää. Leveä selkä ja rinta. Seisoo oikein edestä, takaa
hieman raajat ulospäin. Tasaiset liikkeet. Esitetään hieman lyhyessä turkissa.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI
4 vuotias. Keskikokoinen voimakas narttu. Erittäin hyvä massa. Narttumainen pää. Seisoo oikein. Leveä, suora selkä. Hyvä rinta.
Oikeat kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Liikkeessä kääntää häntää sivulle. Erittäin hyvä turkki. Esiintyy hyvin.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI3
5 vuotias. Erittäin hyvin rakentunut narttu, voimakas luusto ja erinomainen massa. Rotutyypillinen pää. Voimakas ja leveä selkä.
Leveä ja syvä rinta. Soisoo oikein. Tasaiset liikkeet. Erittäin hyvä turkki. Esiintyy erittäin hyvin.
Szarapataki Gesztenye FIN56763/08 VAL ERI
2 vuotias. Keskikokoinen ja keskiraskas narttu. Erittäin hyvä massa. Tyypillinen pää. Leveä selkä. Hyvä rinta. Oikea‐asentoiset
raajat ja kulmaukset. Vapaat liikkeet. Erittäin hyvä turkki. Esiintyy hyvin.
Zweierteam Indica FIN39829/04 VAL ERI
5 vuotias. Keskikokoinen narttu, oikea luustonvahvuus ja erittäin hyvä massa. Rotutyypillinen narttumainen pää. Leveä selkä.
Rintaa voisi olla enemmän. Oikea‐asentoiset raajat ja kulmaukset. Tasaiset liikkeet. Pitkä ja hyvin hoidettu turkki. Esiintyy hyvin.
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 VAL ERI
3 vuotias. Keskikokoinen narttu. Hyvä luustonvahvuus ja massa. Rotutyypillinen narttumainen pää. Oikea ylä‐ ja alalinja. Kantaa
häntää oikein seisoessa, liikkeessä korkealla. Seisoo raajat hieman ulospäin. Oikea‐asentoiset kulmaukset. Tasaiset liikkeet.
Erittäin hyvä karva. Esiintyy erittäin hyvin.

20090830 TERVAKOSKI KV, Bo Skalin
Alpweiden Fine Design 47457/08 JUN ERI1 PU4
Mukava juniori, jolla hyvä sukupuolileima. Kaunis urosmainen pää. Erittäin hyvä ilme. Hyvärunkoinen ikäisekseen. Hyvä kaula,
oikeat kulmaukset edessä ja takana. Sopiva luusto. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä turkki ja väri.
Berondan Asgeir Olasson 50808/08 JUN EH4
Urosmainen pää, erittäin hyvä ilme. Hiukan niukat kulmaukset edessä, oikeat takana. Vahva selkä, hyvin kannettu häntä. Liikkuu
hyvin takaa, voisi olla hiukan parempi askel edessä. Hyvä turkin laatu.
Hexa‐Han Xeros 37993/08 JUN EH3
Maskuliininen uros, joka tarvitsee hiukan enemmän aikaa, on tänään hiukan takakorkea. Mukava luonne. Oikeat kulmaukset,
kääntää etutassuja hiukan ulospäin. Hyvä turkki ja väri. Hyvä runko, sopiva luusto.
Maglód‐Falvi X‐Man 18754/09 JUN EH2
Erittäin hyvä rotutyyppi, tarvitsee kiinteytyä edestä. Kaunis pää. Erittäin hyvät silmät. Etuasentoiset lavat. Hyvä häntä. Hyvä
sukupuolileima. Liikkuu hyvin takaa, edessä voisi olla hiukan parempi askel.
Tornedarlings Alfons af Triel 11167/09 JUN H
Uros, joka voisi olla itsevarmempi kehässä. Hiukan niukka purenta. Voisi olla urosmaisempi. Erittäin hyvärakenteinen, liikkuu
erittäin hyvin. Sopiva luusto. Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Hyvä turkinlaatu.
Alpigiano Diletto Derek 16900/08 NUO EH3
Kaunis urosmainen pää. Erittäin hyvä ilme. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hiukan korkea‐asentoinen häntä. Hiukan lyhyt lanne.
Liikkuu hyvin edestä, voisi olla vetävämpi askel takana. Hyvä turkki ja väri.
Bernario Bugatti Diesel 58377/07 NUO ERI2
Kiltti ja mukava, mutta voisi olla iloisempi kehässä. Hyvä pää oikealla ilmeellä. Hyvä kaula. Hyvärunkoinen. Oikeat kulmaukset.
Seisoo oikein raajoillaan. Liikkuu hyvin, vahva selkä.
Flames of Steal From Orsina’s Land 59403/08 NUO ERI1 PU1 SERT CACIB ROP
Ihan uros, erittäin mukava luonne. kaunis urosmainen pää. Erittäin hyvä ilme. Sopiva luusto. Oikeat mittasuhteet. Liikkuu erittäin
hyvin. Ihana asenne.
Bernario Bvlgari Diesel 58378/07 AVO ERI3
Maskuliininen uros, jolla hyvä pää. Hyvä sukupuolileima. Hyvä kaula. Oikeat mittasuhteet. Seisoo hyvin raajoillaan. Hyvät
liikkeet. Oikea lanne. Voisi olla hiukan aktiivisempi.
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Bernario Wouter 24837/05 AVO EH
Kaunis urosmainen pää, jossa hyvä ilme. Kauniit värimerkit. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Kääntää hiukan etutassujaan. Aivan liian
löysä etuosa. Oikeat kulmaukset takana hyvällä lanteella. Mukava luonne.
Bertus Laurens van’t Rijkenspark 48069/07 AVO H
Hyvä pää. Hiukan vaaleat silmät. Oikea purenta. Hiukan lyhyt kaula. Hyvä rinnansyvyys. Kantaa häntänsä hiukan korkealla.
Hiukan lyhyt lantio. Mukava luonne. Askel voisi olla hiukan pidempi.
Life Spring’s Manpower 24950/07 AVO ERI1 PU3 VASERT
Urosmainen pää, jossa hyvä ilme. Hiukan niukka purenta. Hyvä sukupuolileima. Kaunis kaula. Oikeat kulmaukset edessä ja
takana. Hyvä luusto. Hyvin kannettu häntä. Vahva selkä.
Life Spring’s Myway 24954/07 AVO EH
Pieni uros mutta hyvä sukupuolileima. Kaunis pää erittäin hyvä ilme. Hyvät mittasuhteet. Oikein kulmautunut takaa. Hyvä
luusto. Liikkuu erittäin huolimattomasti edestä hyvin sivusta. Mukava luonne.
Maroussia Jean d´Arc 26501/07 AVO H
Hiukan liian pitkänomainen pää. Hiukan vaaleat silmät. Hyvä purenta. Oikea kaula. Vahva selkä. Oikein kulmautunut takaa. Hyvä
rinnansyvyys. Liikkeet voisivat olla paremmat, jollei häntä tarvitsisi vetää kehässä.
Maroussia Kembro 38958/07 AVO EH4
Maskuliininen uros, jolla hyvä ilme. Hyvä kaula. Hiukan suora olkavarsi. Sopiva luusto. Hännässä voisi olla hiukan valkoista.
Takana vasemmalla hiukan huonot merkit. Liikkuu hyvin sivusta, huolimattomasti edestä. Mukava luonne.
Maroussia Zephyr‐Zeus 16646/04 AVO EVA
Maskuliininen uros, jolla hyvä sukupuolileima. Ontuu hiukan edestä siitä palkinto. Hiukan raskas. Erittäin kaunis urosmainen pää,
erittäin kaunis ilme. Ihana rotutyyppi. Oikeat kulmaukset. Selkeä erinomaisen koira, jollei ontuisi.
Merry Mistel’s Sierra 39376/06 AVO ERI2
Maskuliininen uros, jolla hyvä ilme. Hyvät lavat. Voisi olla hiukan enemmän eturintaa ja hiukan enemmän leveyttä rintakehään.
Erittäin hyvät liikkeet. Kauniit värit. Liikkuu erittäin hyvin. Mukava luonne. Voisi olla enemmän pigmenttiä huulissa.
Fonacot’s Hero Harrison 39974/05 VAL ERI
Hyvä sukupuolileima. Kaunis pää ja hyvä ilme. Erittäin hyvärunkoinen, mutta hiukan suora olkavarsi. Oikein kulmautunut edestä
ja takaa. Liikkuu ihanalla vetävällä askeleella, hiukan huolimaton edestä. Hyvä turkki ja väri.
Private‐Stefal Filippe EST‐02383/07 VAL ERI
Kaunis pää. Erittäin hyvä ilme. Hyvärunkoinen uros, hyvät mittasuhteet. Vahva selkä. Hiukan lyhyt häntä. Liikkuu erittäin hyvin.
Mukava luonne. Sopiva luusto.
Fridkullas Triumph 26045/05 VAL ERI
Pieni uros, mutta silti uros. Hyvä pää ja ilme. Oikea‐asentoiset lavat. Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Hiukan lyhyt häntä,
mutta hyvin kannettu. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin.
Funatic Taittinger 46738/06 VAL ERI1 PU2 VACACIB
Maskuliininen uros, jolla hyvä pää. Hyvä koko. Hyväasentoiset lavat. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erittäin hyvin
sivusta, hiukan huolimattomasti edestä. Hyvä turkinlaatu. Mukava luonne.
Goldbear’s Patriot 40651/04 VAL ERI
Maskuliininen pää, jossa hyvä kuono‐osa. Oikea kaula. Hiukan löysä selkä. Sopivasti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin
sivusta, hiukan huolimattomasti edestä. Hyvä turkki ja väri. Sopiva luusto. Mukava luonne.
Private‐Stefal Bundy EST‐01621/04 VAL ERI2
Hyvä rotutyyppi kaunis urosmainen pää. Mukava luonne. Hyvät mittasuhteet. Oikeat lavat. Hiukan suora olkavarsi. Liikkuu
erittäin hyvin sivusta, hiukan huolimaton edestä.
Riccarron Kroisos Pennonen 43423/03 VAL ERI4
Kaunis urosmainen pää, jossa vaaleat silmät. Hyvä kaula. Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin sivusta, hiukan
huolimattomasti edestä. Hyvin kannettu häntä. Hyvä turkki ja väri.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI3
Maskuliininen uros, jolla hyvä pää. Hyvät silmät. Kaunis kaula. Sopiva luusto. Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hyvin
sivusta, hiukan huolimattomasti edestä. Hyvä turkki ja väri. Ihana luonne.
Maroussia Odysseus‐Oensis 25347/00 VET ERI1 VSP‐VET
Hyväkuntoinen uros. Erittäin hyvä pää. Hiukan kevyt kuono‐osa. Oikeat kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu erittäin hyvin sivusta,
hiukan huolimattomasti edestä. Mukava luonne. Sopiva luusto.
Alpweiden Forever Jackpot 47463/08 JUN ERI3
Ihana narttu, jonka toivoisin saavan hiukan lisää leveyttä kalloon. Hyvä kaula. Erittäin hyvärunkoinen hyväasentoisin lavoin.
Seisoo hyvin raajoillaan. Erinomaiset liikkeet. Mukava luonne.
Alpweiden Golden Jackpot 61236/08 JUN H
Narttumainen pää, jossa voisi olla hiukan enemmän leveyttä kallossa. Hiukan vaaleat silmät, joissa näkyy vilkkuluomi. Hyvä
kaula. Seisoo hiukan takaraajat allaan. Mukava luonne. Liikkuu edelleen hiukan pentumaisesti. Selän tarvitsee kiinteytyä.
Bernoban Voipulla 48921/08 JUN ERI4
Hyvärunkoinen narttu, joka tarvitsee hiukan lisää leveyttä kalloon. Hyvä kaula. Oikea eturinta ja rinnansyvyys. Sopiva luusto.
Oikein kulmautunut edestä ja takaa. Mukava luonne. Hiukan pitkä lanne.
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Ridon Hennet Elisee EST03113/08 JUN ERI1 PN1 SERT VSP
Erittäin kaunis nartunpää, jossa hyvä ilme. Hyvärunkoinen ikäisekseen, kaunis kaula. Vahva selkä. Sopiva luusto. Liikkuu erittäin
hyvin sivusta. Hyvä rintakehä. Mukava luonne. Hyvä turkki ja väri.
Sani 37997/08 JUN H
Kallo voisi olla leveämpi. Hyvä purenta. Hiukan niukat kulmaukset edessä. Seisoo hiukan ahtaasti edestä. Hyvä rinnansyvyys.
Hiukan löysä selkä. Hyvä häntä. Polvikulmia voisi olla enemmän. Liikkuu hiukan lyhyin askelin.
Tiigira Agatha to Stefal EST‐01795/08 JUN ERI2 PN3
Iloinen ja mukava narttu, joka voisi keskittyä enemmän liikkuessaan. Kaunis pää, jossa hyvä ilme. Hiukan pitkä lanne. ? Liikkuu
todella hyvin. Sopiva luusto. Liikkuu hyvin edestä ja takaa.
Tornedarlings Ada af Triel 10192/09 JUN EH
Narttu, joka tarvitsee leveyttä päähänsä. Oikeat mittasuhteet. Hyvä kaula. Liikkuu hyvin, mutta vielä hiukan pentumaisesti.
Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Sopiva luusto kokoon nähden. Hyvä turkki ja väri.
Fonacot’s Ice Crystal 55127/07 NUO ERI1
Narttumainen pää, jossa hyvä ilme. Oikea kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tarvitsee hiukan lisää leveyttä runkoon.
Seisoo hyvin raajoillaan. Ihana luonne. Liikkuu hyvin.
Alpweiden Real Jackpot 34667/04 AVO EH4
Narttumainen pää hiukan pitkä kuono. Hyvä kaula. Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Hyvät mittasuhteet. Kantaa häntänsä
hiukan korkeallahiukan huolimattomasti etujaloilla. Hyvä turkki ja väri.
Bernario Adalmina 46893/07 AVO H
Kaunis pää, jossa hyvä ilme. Hyvä kaula. On hiukan takakorkea ja toivoisin vahvemman selän. Liikkuu hyvin sivusta hiukan
huolimattomasti edestä. Sopiva luusto.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO ERI2 PN4 VACACIB
Narttumainen pää, jossa kallo voisi olla leveämpi. Hyvärunkoinen hyvä kaula. Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Vahva selkä.
Liikkuu maatavoittavalla askeleella. Hiukan vaaleat silmät. Kantaa häntäänsä hiukan korkealla.
Fridkullas Trixie 26046/05 AVO EH
Hyvä pää hiukan pitkä kuono‐osa. Hyvä kaula. Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Hiukan pitkä lanne. Toivoisin hiukan
vakaamman ylälinjan. Sopiva luusto. Mukava luonne.
Maroussia Halina 51141/06 AVO ERI1 PN2 VASERT CACIB
Ihana narttu, jolla kaunis ilme huolimatta hiukan vaaleista silmistä. Hyvä kallon leveys. Sopiva luusto. Oikein kulmautunut edestä
ja takaa. Hyvät mittasuhteet. Liikkuu hyvin.
Maroussia J´adore 26496/07 AVO ERI3
Narttumainen pää hyvä ilme. Hyvä kaula. Hyvä etuosa. Oikein kulmautunut. Hiukan laskeva lantio. Liikkuu erittäin hyvin sivusta.
Mukava luonne. Seisoo hiukan takaraajat allaan.
Bojarynja‐Morosova Vom Gelben Zwing RKF1994456 VAL EH3
Narttumainen pää, jossa ilmettä häiritsee aivan liian vaaleat silmät. Oikeat kulmaukset edessä ja takana. Hiukan alaskiinnittyneet
korvat. Hiukan pitkä lanne. Liikkuu erittäin hyvin sivusta. Sopiva luusto.
Riccarron Milla Magia 25732/04 VAL ERI1
Kaunis pää, jossa hyvä ilme. Hiukan leveä edestä. Erittäin kaunis narttu, joka olisi paljon parempi, jollei olisi niin lihavassa
kunnossa. Hyvät mittasuhteet. Hyvä luusto.
Szarazpataki Gesztenye 56763/08 VAL EH2
Narttumainen pää, mutta hiukan kevyt kuono. Hiukan laskeva lantio. Hiukan suora olkavarsi. Voisi olla paremmat etuliikkeet.
Liikkuu hyvin sivusta. Oikein kulmautunut takaa. Sopiva luusto. Hyvä turkki.
Riccarron Geisha 29998/01 VET EH2
Hyväkuntoinen veteraani. Hiukan pitkänomainen pää. Hiukan ? hännänkiinnitys. Sopiva luusto. Hiukan pitkä lanne. Ihana luonne.
Liikkuu erittäin hyvin sivusta.
Zandrina’s Hedda 21315/02 VET ERI1 ROP‐VET
Kaunis pää. Hyvä ilme. Hyvä kaula. Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikein kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erittäin
hyvin. Hyvät värimerkit. Mukava luonne.

20090905 VANTAA K, Jan de Gids
Maglod‐Falvi X‐Man FI18754/09 JUN ERI1 PU4 VASERT
17 kuukautta vanha, hyvin kehittynyt. Hyvä rotytyyppi. Maskuliininen pää. Hyvät korvat & silmät & hampaat. Hyvä pigmentti.
Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. Hyvä turkki & hyvät merkit. Turkin rakenteen pitää parantua. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin, hieman
löysä kyynärpäistä.
Maroussia Multiäly Eero FIN37986/08 JUN EH2
15 kuukautta vanha, iloinen uros. Maskuliininen pää, melko matala otsapenger. Hieman pyöreä kallo edestä. Hyvät korvat &
silmät & hampaat. Hyvä lapa. Olkavarsi pitäisi olla hieman pitempi. Hyvä selkä. Hieman pitkä lanne. Suorat jalat, kaunis luusto.
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Hyvä turkin rakenne. Kauniit tan‐merkit, valkoiset merkit voisivat olla paremmat päässä ja etujaloissa. Melko korkea hännän
kanto. Liikkuu voimalla, hyvin löysästi edestä.
Flames Of Steel From Orsina´s Land FIN59403/08 NUO ERI1
Harmonisesti rakentunut melkein 2 vuotta vanha uros. Hyvä luonne. Hyvä pää & korvat & silmät & hampaat. Tasapainoisesti
rakentunut hyvä runko. ? selkä. Hyvä turkki & merkit. Hyvä tasapainoinen liikunta.
Atelier´s Lotterbube FIN12005/07 AVO H
2 ½ vuotta vanha uros, jonka pitäisi olla maskuliinisempi. Melko kapea pää. Hyvät korvat & tummat silmät, hyvät hampaat. Hyvin
kulmautunut takaa, suorasti edestä. Luuston pitäisi olla vahvempi. Turkki ei ole kovin hyvin valmisteltu. Hyvät merkit. Liikkuu
voimalla, mutta kovin leveästi edestä.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 AVO ERI2
Melkein 2 vuotta vanha. Hyvin kehittynyt uros. Kaunis luusto. Suorat jalat. Hyvin kehittynyt runko, mutta on hieman raskas.
Maskuliininen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvät hampaat. Hyvin asettuneet korvat. Melko avoimet huulet. Hyvä turkki. Hyvät
merkit. Hännän tulisi olla hieman pitempi. Liikkuu vapaasti, hyvällä potkulla. Hyvä luonne.
Berndante El‐Ciril FIN33269/05 AVO EH
Hyvä 4‐vuotias uros. Hyvä pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvät silmät. Saksipurenta. Puuttuu hammas (lääkärintodistus). Hyvä
lapa. Olkavarsi on hieman lyhyt. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Tummat tan‐merkit. Etutassuista puuttuu valkoista väriä.
Liikkuu voimalla, mutta melko löysästi edestä.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO ERI1 PU3 SERT
2‐vuotias uros. Erinomainen tyyppi. Kaunis pää. Hyvät korvat & silmät. Saksipurenta. Puuttu P2 yläleuasta. Pigmentin pitäisi olla
parempi huulissa ja nenässä. Hyvin kulmautunut. Hyvä runko. Hyvä luusto. Kaunis turkki. Hyvät merkit. Kaunis häntä. Liikkuu
voimalla.
Hexa‐Han Unico FIN15658/07 AVO EH
Hyvin iloinen 2‐vuotias uros. Hyvä pää. Hyvin asettuneet korvat. Silmien pitäisi olla tummemmat. Hyvät hampaat. Haluaisin
hänelle hieman enemmän pigmenttiä nenään ja huuliin. Hyvä lapa. Olkavarren pitäisi olla hieman pitempi. Hieman voimakkaat
tan‐merkit edessä & melko isot valkoiset merkit tassuissa. Hyvä turkin laatu. Hyvä häntä. Liikkuu melko ahtaasti takaa, löysästi
edestä.
Life Spring´s Marvelous FIN24951/07 AVO ERI4
Pieni, mutta tyypillinen rodulle. Hyvä pää. Hyvät silmät & korvat & hampaat. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko, hyvä
luusto. Hyvän mallinen pää. Hyvä otsapenger. Sopiva luusto (tyypille). Hyvä turkki. Hyvät tan ‐ & valkoiset merkit. Haluaisin
hieman enemmän voimaa liikkeeseen.
Life Spring´s MyWay FIN24954/07 AVO ERI3
Tyypillinen 2‐vuotias uros. Melko hyvä pää. Hyvät silmät & korvat & hampaat. Hyvin kulmautunut takaa, ei niin hyvin edestä.
Hyvin kehittynyt runko. Hyväksyttävä turkin rakenne. Hyvät valkoiset ja tan‐merkit. Liikkuu voimalla, mutta melko avoimin
kyynärpäin
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU1 VSP
6½ ‐vuotias erinomaisen tyyppinen uros. Erittäin hyvä pää. Kauniit silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvät hampaat. Erinomaiset
kulmaukset & luusto. Suorat jalat. Hyvän muotoiset tassut. Kaunis runko. Hyvä turkki. Hyvät merkit. Hyvä hännän pituus. Liikkuu
hyvin, mutta hieman löysästi kyynärpäistä.
Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI2 PU2
Kaunis uros. Kaunis pää. Kuonon pitäisi olla hieman pitempi. Hyvät silmät & korvat & hampaat. Hyvin kulmautunut. Erinomainen
eturinta. Hyvä runko. Hyvä luusto & tassut. Hyvä turkki & merkit. Turkin rakenne on hieman pehmeä tällä hetkellä. Hännän tulisi
olla hieman pitempi. Liikkuu sujuvasti, erinomaisesti myös edestä.
Maroussia Odysseus‐Oensis FIN25347/00 VET EH1
Hyvin ystävällinen 9‐vuotias erinomaisessa kunnossa. Hieman ? pää. Hyvä otsapenger. Tummat silmät, hyvin sijoittuneet korvat.
Ikäisekseen hyvät hampaat. Hyvin kulmautunut takaa, ei niin hyvin edestä. Hyvä luusto. Hyvä turkki & merkit. Hyvä hännän
pituus. Liikkuu voimalla, mutta melko ahtaasti takaa, löysästi kyynärpäistä.
Adeline FIN23345/08 JUN EH3
1½‐vuotias. Hyvä tyypillinen narttu, mutta arka luonteeltaan. Narttumainen pää. Hyvät hampaat & silmät & korvat. Hyvin
kulmautunut takaa, ei niin hyvin edestä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Hyvä turkki ja merkit. Liikkuu hyvin, mutta vielä
hieman löysästi edestä.
Bernario Chinon FIN43038/08 JUN H
12 kuukautta vanha. Narttumainen pää. Kuonon pitäisi olla hieman pitempi. Hyvät korvat & silmät & hampaat. Hieman
ylikulmautunut takaa. Hyvä lapa. Olkavarsi pitäisi olla hieman pitempi. Kapea edestä. Heikko selkä. Pitää vielä kehittyä.
Ikäisekseen hyvä turkki. Hyvä häntä. Liikkuu leveästi edestä samoin kuin takaa.
Dandybern Bianca FIN48590/08 JUN ERI1
Hyvä nuori narttu. Hyvä tyyppi. Narttumainen pää. Hyvät silmät & korvat & hampaat. Hyvin kulmautunut. Suorat jalat. Hyvät
tassut. Hyvä runko. Hyvä turkki & hyvät merkit. Hieman liikaa valkoista väriä oikealla puolella päätä. Hyvä turkin laatu. Hyvä
häntä. Liikkuu hyvin, hieman löysästi edestä.
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Kultakuumeen Cara Melli FIN54748/08 JUN EH4
11 kuukautta vanha. Hyvä tyypillinen narttu. Miellyttävä avoin luonne. Hyvin asettuneet korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvät
hampaat. Hyvin kulmautunut.. Hyvä luusto. Hyvä turkki. Hyvät merkit. Ikäisekseen liikkuu hyvin. Rungon tulee kehittyä samoin
kuin käyttäytymisen.
Szarazpataki Igeret BSH.9502/08 JUN ERI2
Miellyttävä nuori narttu. Hyvin narttumainen pää & ilme. Hyvät korvat & silmät & hampaat. Hyvin rakentunut. Hyvä luusto.
Ikäisekseen hyvä runko. Suorat jalat. Hyvä turkki & merkit. Hyvä häntä. Liikkuu erittäin hyvin.
Fonacot´s Ice Crystal FIN55127/07 NUO ERI1 PN2 VASERT
Miellyttävä narttu, melkein 2 vuotta vanha. Erinomainen tyyppi. Kaunis narttumainen pää. Hyvät silmät & korvat & hampaat.
Hyvin kehittynyt. Hyvä luusto. Hyvä runko. Hyvä turkki. Kauniit merkit. Hyvä häntä. Liikkuu voimalla. Edestä vielä hieman löysä.
Annie FIN29396/05 AVO EH
4 ‐vuotias. Hyvin narttumeinen. Hyvä pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. Täydellinen saksipurenta. Hyvä lapa. Olkavarsi pitäisi
olla hieman pitempi. Hyvä runko. Hieman heikko selkä. Jyrkkä lantio. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä turkki & hyvät merkit. Alas
asettunut häntä. Liikkeessä pitäisi olla hieman enemmän voimaa.
Bergerette FIN43003/04 AVO EH
5‐vuotias melko raskas narttu. Feminiininen pää. Hyvät silmät & korvat & hampaat. Tasapainoisesti kulmautunut. Suorat jalat.
Hieman heikot välikämmenet. Raskas runko. Kihara turkin laatu. Hyvä häntä. Ylipaino näkyy liikkeessä.
Bernario Adalmina FIN46893/07 AVO ERI 2 PN4
2‐vuotias. Erinomainen tyyppi. Miellyttävä pää. Hyvät korvat & silmät & hampaat. Tasapainoisesti kulmautunut. Melko heikko
selkä. Hyvä luusto & tassut. Hyvä turkki & hyvät merkit. Pitkä häntä. Liikkuu voimalla, mutta yhä hieman löysät kyynärpäät ja
kintereet. Hyvä luonne.
Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 AVO ERI3
Hyvä tyyppi. Erittäin narttumainen. Hyvin muodostunut pää. Hyvät korvat & silmät & hampaat. Hyvin kulmautunut takaa, ei niin
hyvin edestä. Hyvä runko. Suorat jalat. Hyvä luusto & tassut. Hyvä turkki & merkit. Hyvä häntä. Liikkuu voimalla, hieman leveästi
edestä.
Maroussia Halina FIN51141/06 AVO ERI1 PN1 SERT MVA ROP
Erinomainen narttu. Kaunis pää & ilme. Hyvät korvat & silmät & hampaat. Erinomaisesti rakentunut. Kaunis eturinta. Hyvä
luusto. Erinomainen runko. Hyvä turkki, mutta hieman pehmeä pesun vuoksi. Hyvät merkit. Liikkuu hyvin.
Maroussia J´adore FIN26496/07 AVO ERI4
Hyvin ystävällinen narttu. Kaunis tyyppi. Narttumainen pää. Hyvät silmät & korvat & hampaat. Tasapainoisesti kulmautunut.
Hyvä runko, hieman jyrkkä lantio. Hyvä turkki. Hyvä häntä & turkin rakenne. Hieman epäsäännöllinen valkoinen merkki rinnassa.
Haluaisin nähdä lisää voimaa liikkeessä. Tyypin vuoksi: erinomainen.
Momandan Tiramisu FIN25867/07 AVO EH
2 vuotta vanha narttu. Tyypillinen narttumainen pää. Hyvät silmät & korvat & hampaat. Hyvin kulmautunut. Hieman lyhyt
olkavarsi & heikko selkä. Hyvä runko & turkki & merkit & häntä. Liikkuu hyvin, mutta melko löysästi edestä.
Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 VAL EH2
Melko raskas, lyhytjalkainen 4½‐vuotias narttu. Kaunis pää. Hyvät silmät & korvat & hampaat. Hyvin kulmautunut. Hyvä runko,
mutta myös hieman raskas. Hyvä luusto & hyvät tassut. Hyvä turkki & hyvät merkit. Hyvä häntä. Liikkuu melko hyvin, mutta
ylipaino tulee esiin.
Szarazpataki Gesztenye FIN56763/08 VAL ERI1 PN3
Hyvä narttu. Kaunis pää & ilme. Hyvin narttumainen. Hyvät korvat & silmät & hampaat. Hyvin kulmautunut. Hyvä runko &
luusto. Hyvä turkki & häntä. Hyvät merkit. Liikkuu hyvin.
Barlis Feanna Yakarin FIN17544/99 VET ERI1 ROP‐VET
Hyvin kaunis 10½‐vuotias narttu. Hyvin narttumainen pää. Erinomainen luonne. Yhä hyvät hampaat. Hyvä pää & ilme. Melko
pitkä kaula. Hyvä lapa, hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä runko. Ikäisekseen erittäin hyvät lihakset. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä
turkki & merkit. Ikäisekseen liikkuu melko hyvin.

20090906 TAMPERE R, Paavo Mattila
Bandolero’s Awesome Maradona 51301/08 JUN H
Hyväntyyppinen nuori uros, kevytpiirteinen pää, hieman lyhyt kaula, niukasti kulmautunut edestä, kevyehkö runko ja luusto,
riittävät takakulmaukset, karva saisi olla parempi, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä luonne.
Dandybern Biccu‐Keno 48593/08 JUN H
Hieman kevyt, kapearunkoinen uros, kallo‐osa saisi olla kehittyneempi, niukasti kulmautunut edestä, hieman lyhyt kaula, hyvä
ylälinja, hento luusto, myös takakulmia enemmän, saisi liikkua edestä paremmin, miellyttävä käytös.
Bernario Wim 24836/05 AVO H
Hyväntyyppinen uros, hyvä pää, liian lyhyt kaula, niukasti kulmautunut edestä, hyvä runko ja luusto, riittävät takakulmaukset,
hyvä ylälinja ja karvapeite, liikkeet saisivat olla joustavammat, miellyttävä luonne.

105

Berninpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

Bollinger Du Hameau des Baronnies 17586/07 AVO EH1
Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä pää, sopivan voimakas runko ja luusto, kulmauksia saisi olla enemmän, etenkin edessä, hyvä
ylälinja, hyvälaatuinen karva, hieman korkea häntä, liikkuu sivusta hyvin, etuliikkeet voisivat olla paremmat, miellyttävä luonne.
Hexa‐Han Unico 15658/07 AVO EH2
Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä pää, silmät saisi olla tummemmat, erittäin hyvä runko, etuosa saisi olla paremmin
kulmautunut, hyvä ylälinja, riittävät takakulmaukset, karva ei aivan parhaimmillaan, hieman korkea häntä, värimerkit saisivat
olla tummemmat ja etuliikkeet paremmat, miellyttävä luonne.
Maroussia Kembro 38958/07 AVO H
Hyvä uros, hyvä pää, kaula saisi olla pidempi, kovin niukasti kulmautunut edestä, hyvä runko, myös takakulmia pitäisi olla
enemmän, hyvälaatuinen karva, joka tänään ei aivan parhaimmillaan, korkeahko häntä, saisi liikkua pidemmällä askeleella ja
edestä paremmin, miellyttävä luonne.
Janipan Tuuli 52680/08 JUN H
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvänmallinen pää ja kaunis ilme, sopusuhtainen runko, niukat kulmaukset, hyvä ylälinja, hyvä
karva, ei parhaimmillaan, töpöttävät liikkeet, miellyttävä luonne.
Rosace’s Anouk‐Adabella 43016/08 JUN H
Mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvänmallinen pää, hyvä kaula,
hyvänlaatuinen karva, liian korkea häntä, liikkuu lyhyellä askeleella, miellyttävä luonne.
Bernario Adalmina 46893/07 AVO ERI2 PN3 VASERT
Kaunis narttu, hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, etuosa voisi olla hieman enemmän
kulmautunut, hyvä ylälinja, kaunis karva ja väri, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä käytös.
Berndante Esme‐Ralda 33275/05 AVO H
Hieman ujosti esiintyvä narttu, hyvänlainen pää, voimakas kaula, joka saisi olla hieman pidempi, hyvä runko ja luusto, niukasti
kulmautunut, karva ei aivan parhaimmillaan, hyvät sivuliikkeet, luonne pitäisi olla varmempi.
Bom Bom’s Amaretto Coffee 22528/07 AVO ERI3 PN4
Hyväliikkeinen, kaunis narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, silmät saisi olla tummemmat, erinomainen kaula, sopusuhtainen
runko ja hyvät raajat, hyvä karvapeite, miellyttävä käytös.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 AVO ERI
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvä pää, kaula saisi olla hieman pidempi ja jalompi, niukasti kulmautunut edestä, erittäin hyvä
runko ja takaosa, hyvä karvapeite, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä luonne.
Funatic Razzmatazz 50217/07 AVO ERI4
Kaunis sopusuhtainen narttu, hyvä pää, tummat silmät, erinomainen kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, erinomainen takaosa,
kaunis karva, liikkuu sivusta erittäin hyvin, kääntää etutassuja hieman sisäänpäin liikkuessa, miellyttävä luonne.
Life Spring’s Florence 24502/05 AVO ERI
Kaunis narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen pää, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, aavistuksen suora edestä, sopivasti
kulmautunut takaa, hyvä ylälinja ja karvapeite, eturintaa voisi olla enemmän, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
Maroussia J’adore 26496/07 AVO ERI1 PN2 SERT
Kaunis narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko, ylälinja ja takaosa, hyvä
vahva luusto, hieman suora edestä, hyvä karva, sivuliikkeet, kääntää etutassuja hieman sisään liikkeessä, miellyttävä käytös.
Maroussia Halina 51141/06 VAL ERI1 PN1 ROP
Hyvin kaunis narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, riittävästi kulmautunut, erinomainen ylälinja ja
karvapeite, kaunis väri, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.

20090912 HELSINKI R, Teija Salmi‐Aalto
Bendoran Bastiandenzel 54995/08 JUN ERI1 PU4 VASERT
11kk, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet omaava juniori uros. Selvä sukupuolileima. Erittäin kaunisilmeinen, lupaava
nuoren uroksen pää. Kauniit silmät. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä, vahva kaula. Ikäisekseen erionomaiset ylälinja, eturinta sekä
runko. Hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut. Vahva luusto. Suorat raajat. Hyvät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti, aavistuksen
varpaita sisään kääntäen edestä. Hyvä askelpituus. Kaunis väritys. Lupaava juniori.
Xantran Cosmopolitan 13085/09 JUN EH2
9kk, erittäin hyväntyppinen, vahva juniori uros. Keskikokoinen, selvä sukupuolileima, kaunisilmeinen pää, jossa hyvät silmät ja
hyvä vahvuus. Hyvät korvat. Vahva kaula. Ikäisekseen hyvä ylälinja. Voimakas runko ja eturinta. Vahva luusto. Hieman
ulkokierteiset eturaajat. Liikkuu vielä hyvin pentumaisesti ja löysästi. Seistessä erittäin kaunis ja tasapainoinen kokonaisuus.
Komealinjainen juniori, joka tarvitsee aikaa sekä liikkeisiin voimaa ja vahvuutta. Kaunis väritys. Rodunomainen olemus ja käytös.
Leniences Carloconstantin 54100/07 NUO EH1
23 kk, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Hyvälinjainen uroksen pää, jossa erittäin kaunis rodunomainen ilme. Hyvänmalliset
silmät, jotka voisivat olla aavistuksen tummemmat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Eturinnan ja rungon tulee täyttyä ja voimistua.
Koira on tänään melko hoikassa kunnossa. Sopiva luuston vahvuus. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu
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yhdensuuntaisesti takaa, löysästi edestä. Sivuliikkeisiin tarvitsee vielä voimaa ja pituutta. Hyvät värimerkit, joskin tan‐väri voisi
olla syvempi. Ryhdikäs kokonaisuus, joka tarvitsee aikaa. Rodunomainen olemus ja käytös. Hyvin esitetty.
Berniitan Taika‐Nalle 29898/07 AVO ERI2
2 vuotta, keskikokoinen, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, vahvarakenteinen. Oikealinjainen, vahva uroksen pää, jossa hyvät
silmät, hyvinasettuneet korvat. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä eturinta ja voimakas runko. Hieman pitkä lanneosa. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Aavistuksen ulkokierteiset eturaajat. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja löysästi edestä, hyvällä
sivuaskeleella. Kaunis väritys. Hyvä turkki. Rodunomainen olemus ja käytös.
Bollinger Du Hameau Des Baronnies 17586/07 AVO ERI1 PU3 SERT MVA
3‐vuotias, kookas, erinomaiset mittasuhteet omaava uros. kaunisilmeinen uroksen pää, jossa hyvä vahvuus. Selvä
sukupuolileima. Suurehkot korvat. Hyvä, vahva kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä eturinnan ja rungon vahvuus. Hyvä luusto ja kauniit
käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu hyvin takaa, edestä erittäin löysästi. Hyvä sivuaskel. Kauniisti
värittynyt. Ryhdikäs kokonaisuus. Rodunomainen olemus ja käytös. Hyvin esitetty.
Hexa‐Han Unico 15658/07 AVO EH3
2v 8kk, keskikokoinen, matalaraajaisen vaikutelman antava, voimakasrakenteinen uros. Oikeanmallinen uroksen pää, jonka
toivoisin täyteläisemmäksi silmien alta. Kirsun pigmentti voisi olla parempi. Hyvä ilme. Hyvin sijoittuneet korvat. Vahva kaula.
Hyvä ylälinja. Voimakas runko. Hieman pitkä lanneosa. Sopiva luusto. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu
ahtaasti takaa ja hieman voimattomasti ja lyhyellä askeleella. Tan‐väri nousee kyynärpäihin asti, muilta osin hyvä väritys.
Rodunomainen olemus ja käytös.
Riccarron Pink Panther 25406/06 VAL ERI2 PU2
3,5‐vuotias, erittäin hyväntyyppinen, keskikokoinen, vahvarakenteinen. Voimakas uroksen pää, jossa rodunomainen ilme ja hyvä
vahvuus. Hyvät silmät. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas eturinta ja runko. Vahva luusto. Riittävästi kulmautunut edestä,
hyvin takaa. Kauniit, tiiviit käpälät. Liikkuu hieman löysästi edestä, muilta osin erinomaisesti. Rodunomainen kokonaisuus. Hyvä
turkki ja väri.
Zandrina’s Noasson Dantalian 50632/04 VAL ERI1 PU1 ROP
6‐vuotias, erinomaista tyyppiä, kookas, hyvät mittasuhteet omaava uros. riittävän vahva uroksen pää, jonka toivoisin
täyteläisemmäksi silmien alta. Rodunomainen ilme. Hyvä, vahva kaula. Upea ylälinja. Täyteläinen eturinta ja runko. Hyvä luusto
ja kauniit käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Rodunomainen, ryhdikäs
kokonaisuus. Ihana käytös. Hyvin esitetty. Kaunis väritys. Hyvä turkki.
Ragdolls Cotton Candy 55712/07 NUO HYL
22 kk, keskikokoa hieman pienempi, hyväntyyppinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunislinjainen nartun pää, jossa hyvät
mittasuhteet ja vahvuus. Hieman epävarmat korvat. Oikeanmalliset silmät, jotka voisivat olla aavistuksen tummemmat. Koiralla
on lähes yläpurenta ja vasen alakulmahammas painuu yläkulmahampaan taakse ikeneen. Hyvä vahva kaula. Hyvä ylälinja.
Ikäisekseen hyvä runko ja etulinja. Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu edestä erittäin löysästi, takaa ja sivusta ok.
Tan‐väri saisi olla syvempi, muilta osin väritys erinomainen. Ihastuttava luonne ja olemus. Purenta määrää palkintosijan.
Valkeakoivun Emerentia 15305/08 NUO ERI1 PN3 VASERT
20kk, erinomaista tyyppiä oleva, keskikokoa suurempi narttu, jolla hyvä sukupuolileima ja erinomaiset mittasuhteet.
Hyvälinjainen pää, jossa ilmettä häiritsee hieman pyöreähköt silmät. Hyvä kaula, ylälinja, runko ja eturinta. Tasapainoisesti ja
hyvin kulmautunut. Sopiva luuston vahvuus. Hyvä matala kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella ja riittävällä
voimalla. Kaunis väritys. Hyvä turkin kunto. Ryhdikäs kokonaisuus. Rodunomainen olemus ja käytös.
Zalaparti‐Berni Cherry Queen Dantal 25875/09 NUO ERI2 PN4
18 kk, erinomaista tyyppiä, hyvänkokoinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Narttumainen pää, jonka toivoisin hieman
täyteläisemmäksi silmien alta. Kaunis, rodunomainen ilme. Hyvä kaula. Hyvä selkälinja. Aavistuksen luisu lantio. Ikäisekseen
erinomainen runko ja eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kaunis, vahva luusto. Liikkuu edestä erittäin löysästi ja
leveästi, muilta osin hyvin. Kaunis narttumainen kokonaisuus. Hyvä väritys. Rodunomainen luonne ja olemus.
Berndante Ghandi Bibienne 36291/07 AVO EH4
2‐vuotias, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla erittäin kaunislinjainen, hyväilmeinen pää. Kauniit,
oikeanmalliset silmät. Hieman epätasainen purenta. Vahva kaula. Aavistuksen pehmeä ylälinja. Hyvä eturinta ja voimakas runko.
Niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu edestä leveästi ja löysästi, muilta osin
erinomaisesti. Hieman lyhyt ja korkealla kannettu häntä häiritsevät liikkeessä ylälinjaa tänään. Narttumainen kokonaisuus.
Ihastuttava olemus ja käytös. Kaunis väritys.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall 46812/07 AVO ERI1 PN1 SERT MVA VSP
2‐vuotias, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet nartulle. Erittäin kaunisilmeinen, oikeanmallinen pää. Hyvät silmät. Hyvä
kaula, aavistuksen pehmeä ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Hieman lyhyt ja pysty olkavarsi ja avoimet kulmaukset edessä,
erinomaiset takana. Hyvä luuston vahvuus ja kauniit käpälät. Hieman pehmeät ranteet. Liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella ja
yhdensuuntaisesti. Kaunis, rodunomainen kokonaisuus. Erinomainen käytös. Kaunis väritys.
Leniences Ciara‐Catalyn 54102/07 AVO ERI2
2‐vuotias, erittäin hyväntyyppinen, keskikokoa hieman pienempi, narttumainen kokonaisuus. Kauniinmallinen nartun pää, jossa
rodunomainen ilme ja olemus. Hyvä kaula, hyvä ylälinja. Riittävä eturinta ja vahva runko. Riittävä luuston vahvuus. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu tasapainoisesti, mutta toivoisin pidemmän askeleen. Tasapainoinen kokonaisuus.
Kaunis väritys. Erinomainen käytös. Hyvin esitetty.
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Momandan Tiramisu 25867/07 AVO EH3
2 vuotta, mittasuhteiltaan pitkän vaikutelman antava, keskikokoinen narttu. Oikeanmallinen, kaunislinjainen ja –ilmeinen nartun
pää. Hyvä kaula. Aavistuksen pehmeä ylälinja. Riittävä eturinta ja hyvä runko. Pitkä lanneosa. Hieman etuasentoiset lavat ja
lyhyt, pysty olkavarsi. Riittävät kulmaukset takana. Sopiva luuston vahvuus. Liikkuu löysästi edestä ja hieman kapeasti takaa.
Voisi olla maatavoittavampi ja tarmokkaampi askel. Hyvä väritys. Rodunomainen olemus ja käytös.
Vakre Vene Vanda av Hiselfoss 25849/08 VAL ERI2
3‐vuotias, erinomaista tyyppiä oleva, kookas narttu, jossa selvä sukupuolileima. Kaunislinjainen nartun pää, jonka toivoisin
täyteläisemmäksi silmien alta. Hyvä, vahva kaula. Aavistuksen pehmeä ylälinja. Vahva eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosa.
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kääntää liikkeessä hieman varpaat sisäänpäin, muita osin liikkuu erinomaisesti.
Kaunis, näyttävä valionarttu, jolla rodunomainen olemus ja käytös.
Maroussia Verdina 23138/03 VAL ERI1 PN2
6‐vuotias, erinomaista tyyppiä, keskikokoa hieman pienempi, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Erittäin narttumainen
kokonaisvaikutelma. Kaunis nartun pää, jossa hyvä ilme. Lyhyehkö, vahva kaula. Erinomainen ylälinja. Hyvä eturinta ja runko.
Sopiva luusto. Tasapainoisesti ja kauniisti kulmautunut. Liikkuu tasapainoisesti riittävällä askelpituudella. Hyvä väritys. Turkki ei
parhaassa mahdollisessa kunnossa. Kaunis kokonaisuus. Rodunomainen olemus ja käytös.
Zandrina’s Hedda 21315/02 VET ERI1 ROP‐VET
8‐vuotias, erinomaista tyyppiä oleva vanha rouva. Keskikokoinen narttumainen kokonaisuus. Erittäin kaunislinjainen nartun pää,
jossa hyvä vahvuus. Upeat tummat silmät. Hyvä, vahva kaula. Hyvä ylälinja, runko, eturinta. Upea luusto. Kauniisi kulmautunut.
Liikkuu ikäisekseen erinomaisella askeleella ja ryhdillä. Esitetään upeassa kunnossa. Onnittelut omistajalle upeassa kunnossa
olevasta vanhasta rouvasta!

20090913 PORVOO K, Michael Forte
Pandemian af Trolltrumm FIN47851/08 JUN ERI1
Hyvin kaunis nuori uros. Hyvin rakentunut, hyvä luustoinen. Miellyttävät ääriviivat seistessä ja liikkeessä. Hyvä voima
takaliikkeessä ja ulottuvuus etuliikkeessä. Miellyttävä tasapainoinen pää, vahva kuono. Ikäisekseen en haluaisi hänen olevan
yhtään suurempi. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.
Alex FIN23348/08 NUO EH3
Vahva hyvä luustoinen uros. Hieman kapea rinta. Tahtoo kääntää etujalkoja ulospäin. Takaosan tulee vahvistua. Kaikinpuolin
hyvä kokonaiskuva. Ylälinja voisi olla hieman vahvempi. Hyvä luonne.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 NUO ERI2
Hyvät merkit, runsas tan‐väri. Hieman neliömäinen rungoltaan, mutta liikkeessä on parempi muodoltaan. Hyvät takakulmaukset.
Hyvä pää ja ihana ilme. Hyvin esitetty ja käsitelty.
Maglod‐Falvi X‐Man FIN18754/09 NUO ERI1 PU2 SERT
Hyvän mallinen uros. Hyvä profiili liikkeessä, hyvä ulottuvuus etuliikkeessä ja hyvä voima takaliikkeessä. Hyvä luustoinen. Ihana
pää, hyvät silmät ja ilme. Hyvä kuono. Erinomainen luonne. Hännänkanto voisi olla hieman parempi. Hyvin esitetty ja käsitelty.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO ERI1 PU4 VASERT
Hyvin tasapainoinen uros. Hyvä luusto ja massa. Hyvä vahva ylälinja ja lanne. Hyvä etuosa, jossa hyvä ulottuvuus. Hyvät
takakulmaukset antavat hyvän takapotkun. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.
Life Spring´s Marvelous FIN24951/07 AVO EH3
Hieman pehmeä ylälinja. Kääntää etutassuja sisään pilaten etuliikkeen. Hyvä takaosa. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä tasapainoinen
pää. Hyvä luonne, hyvin esitetty.
Life Spring´s MyWay FIN24954/07 AVO ERI2
Hyvin tyylikäs uros. Kauniit merkit, vahva ylälinja. Hyvin tasapainoinen, hyvä rungon malli. Hyvä rinnan leveys ja syvyys. Hyvä
profiili liikkeessä, mutta kääntää hieman etutassuja sisään pilaten koko kuvan. Ihana luonne, hyvin esitetty.
Maroussia Jean d´Arc FIN26501/07 AVO EH
Pään merkit voisivat olla paremmat. Silmät voisivat olla sävyltään tummemmat, kaipaa hieman ilmettä. Hieman löysät
etuliikkeet. Hyvä rungon malli, hyvä luusto, hyvä luonne. Hyvin esitetty.
Matoussia Zephyr‐Zeus FIN16646/04 AVO EH
Hyvä luustoinen vahva uros. Hieman tasapainoton. Hieman heikot etuliikkeet. Hyvä tasapainoinen pää. Hyvä kuono. Liikkuu
työläästi. Hyvä luonne.
Wonder Waldemar Brad FIN44934/06 AVO EH4
Hieman lyhyt kaula ja hieman narttumainen pää. Hyvä runko, hyvä luusto. Pehmeä ylälinja. Hyvä luonne. Hyvin esitetty ja
käsitelty.
Fonacot´s Hero Harrison FIN39974/05 VAL ERI2 PU3
Hyvin tasapainoinen uros ja hyvin rakentunut. Hyvä luusto. Hyvä profiili, etuliikkeessä hyvä ulottuvuus. Hyvä pään kanto. Hyvät
merkit. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Hyvä koko ja laatu.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI4
Hyvin rakentunut, liikkuu hyvin edestä ja takaa. Hyvä luusto. Hyvä ylälinja. Hieman lyhyt kaula. Erinomainen luonne.
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Fridkullas Triumph FIN26045/05 VAL ERI1 PU1 ROP
Kauniisti liikkuva uros. Hyvät merkit, hyvin rakentunut. Vahva ylälinja. Hyvä tasapainoinen pää, hyvät silmät ja ilme. Esitetty
hyvässä kunnossa.
Zandrina´s Noasson Dantalian FIN50632/04 VAL ERI3
Voisi olla hieman valkoista etutassuissa ja kallo voisi olla hieman leveämpi. Sopusuhtainen, hyvät ääriviivat. Vapaat liikkeet.
Hyvin esitetty ja käsitelty.
Maroussia Odysseus‐Oensis FIN25347/00 VET ERI1 VSP‐VET
Hyvät merkit, hyvä luusto, hyvät ääriviivat. Hyvä kaulan pituus. Liikkuu hyvin takaa. Hyvät silmät ja ilme. Voisi olla hieman
tiiviimpi edestä.
Bernario Chinon FIN43038/08 JUN ERI3
Hyvän mallinen ja hyvä luusto. Hyvä kaula. Liikkuu vapaasti. Ylälinjan pitää vakaantua. Hyvä luonne. Hyvin esitetty ja käsitelty.
Bianco‐Neri Firestorm FIN23822/08 JUN ERI4
Sopusuhtainen, hyvät merkit ja liikkuu hyvin. Ylälinja voisi olla hieman vahvempi. Hieman pistävä ilme. Hyvä kaulan pituus.
Erinomainen luonne.
Black Amiikos Lucretia Luana FIN57240/08 JUN ERI2
Kaunis nuori narttu. Hyvät merkit, hyvässä kunnossa. Ihana luonne. Vapaat ja maatavoittavat liikkeet.
Dandybern Bianca FIN48590/08 JUN EH
Hieman arka esitettäessä, tarvitsee lisää koulutusta. Hieman levoton ilme pilaa hänen mahdollisuutensa. Hyvin tasapainoinen,
hyvä luusto. Hyvä pää ja ilme. Hyvä rinnan syvyys. Hyvät takaliikkeet, pitää tiivistyä edestä.
Freudenbringer Haidi FIN34610/08 JUN ERI
Vielä pentumainen. Hyvä luusto, hyvä tasapainoinen pää. Liikkuu melko vapaasti. Hyvät silmät ja ilme. Hyvä luonne.
Goldbear´s Rene Russo FIN11155/09 JUN ERI1 PN1 VSP
Hyvät merkit, runsas tan‐väri. Hyvä luusto ja massa. Hyvä rinnan syvyys ja leveys. Hyvä takaosa. Pitää hieman tiivistyä edestä.
Hyvä tasapainoinen pää ja ihana ilme.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 NUO ERI2
Hyvin tyylikäs narttu, jolla hyvä luusto ja massa. Miellyttävät ääriviivat. Liikkuu hyvin. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen luonne.
Ragdoll´s Cotton Candy FIN55712/07 NUO ERI3
Narttu, jolla kauniit merkit ja miellyttävä pää. Hyvä litteä kallo, hyvä ylälinja. Voisi olla tiiviimpi edestä. Hyvä takaosa.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO ERI1
Hyvä rakenne ja hyvät liikkeet. Erinomainen luusto, erinomainen rungon malli. Hyvä pää, hyvä kaulan pituus. Silmien ympärillä
näkyy hieman valkoista, joka hieman pilaa ilmettä.
AfricanLilja FIN46858/07 AVO EH4
Heikot takaliikkeet ja hieman löysä edestä ja ylälinja voisi olla vahvempi. Hyvä pää, hyvä korvien kiinnitys. Hyvät merkit. Hieman
kapea rinta. Hyvä luonne.
Beneco´s Femia FIN28540/07 AVO ERI2
Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Etuosa voisi olla hieman tiiviimpi. Hyvät merkit. Hyvässä kunnossa. Hyvät ääriviivat.
Miellyttävä ilme, miellyttävä profiili.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO ERI3
Hyvä pää, hyvä ilme. Hyvä luonne. Kaikinpuolin hyvässä kunnossa, liikkuu hyvin takaa, mutta voisi olla hieman vahvempi edestä.
Kantaa häntänsä hieman korkealla. Hyvässä kunnossa.
Fridkullas Ultra Bra FIN10069/06 AVO ERI1 PN2 VASERT
Hyvin liikkuva narttu. Hyvin rakentunut, hyvä luusto ja massa. Miellyttävä pää, hyvät merkit. Miellyttävä paikoillaan ja liikkeessä.
Halesbern Scandi Dantalian FIN29697/08 AVO EH
Silmät voisivat olla sävyltään tummemmat, kaipaa hieman ilmettä. Hyvä runko ja luusto ja hyvin tasapainoinen. Etuosan pitää
hieman tiivistyä. Hyvät ääriviivat seistessä. Hyvin esitetty.
Riccarron Octobyssy FIN52420/05 AVO EH
Ylälinja voisi olla vahvempi. Tassuissa voisi olla hieman enemmän valkoista. Turkki on liian aaltoileva. Silmät voisivat olla
tummemmat. Hyvä luusto. Liikkuu hyvin. Hyvin esitetty.
Fridkullas Wilmalotta FIN29060/07 VAL ERI1 PN3
Ylälinja voisi olla hieman vahvempi ja silmien sävy hieman tummempi. Hyvä luusto ja tasapaino, hyvä ilme. Hyvä kaulan pituus.
Hyvin esitetty ja käsitelty.
Barlis Feanna Yakarin FIN17544/99 VET ERI3
Hyvä luusto ja massa. Hyvät ääriviivat. Liikkuu vapaasti, miellyttävä ilme ja luonne.
Riccarron Go Go Girl FIN30001/01 VET ERI2
Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Hyvät ääriviivat. Hyvä ulottuvuus etuliikkeessä. Kallo voisi olla hieman leveämpi. Hyvässä
kunnossa. Erinomainen luonne.
Zandrina´s Hedda FIN21315/02 VET ERI1 PN4 ROP‐VET
Narttumainen, erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvät merkit, hyvä tumma tan‐väri. Miellyttävä pää. Hyvä luusto ja massa.
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20090926 ECKERÖ KV, Steve Hall
Apoletano`s Quik Paco N13100/04 VAL ERI3 PU3 VASERT
Hyvin rakentunut uros, runsaasti massaa. Hyvä uroksen kallo. Hyvä kuono. Hyvät silmät. Arvokas profiili. Hyvä luusto & tassut.
Hieman liian raskaat lavat. Erinomainen eturinta. Hyvät takakulmaukset. Hyvä turkki.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI
Massava uros. Hieman lyhyt kaula. Miellyttävä kallo. Vaaleat silmät. Hyvät hampaat. Hyvät mittasuhteet. Liian raskas etuosa.
Hyvät rungon mittasuhteet. Vahva takaosa. Liikkeet ok.
Goldbear´s Patriot FIN40651/04 VAL ERI4 PU4
Hyvä uros, hyvin vapaat liikkeet. Hyvin tasapainoinen. Hyvä pää, mutta liian avoimet silmäluomet. Kallo voisi olla selkeämpi.
Erinomainen kaula. Hyvä etuosa. Hyvä runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvälaatuinen turkki.
Kastenhofs Alexus S56904/2006 VAL ERI
Varsin hyvä uros, mutta keinuu hieman edestä ja voisi olla tiiviimpi takaa. Hyvä pää. Hyvät hampaat, tummat silmät. Ystävällinen
ilme. Pitäisi olla pitempi kaula. Erinomainen luusto & tassut. Hyvät ääriviivat. Erinomainen turkki.
Odysseus S54697/2006 VAL ERI1 PU1 SERT FI MVA CACIB ROP RYP1 BIS4
Hyvä rodunomainen uros. Hyvät ääriviivat. Hyvät pään mittasuhteet, kallo voisi olla hieman leveämpi. Hyvät tummat silmät.
Runsas kaula. Hyvä etuosa. Syvä rinta. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen turkki. Hyvä liikkuja.
Uj Jezuska av Leearmand FIN35273/08 VAL ERI
Hyvin kehittynyt, massava uros. Hyvä pää, hyvät hampaat. Hyvät pään muodot. Kaulaa saisi olla enemmän. Hyvä etuosa. Syvä
rinta. Hyvä luusto. Hieman tanakka runko. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu takaa hieman ahtaasti. Hyvä turkki.
Vebjörn Viking av Hiselfoss N15542/06 VAL ERI2 PU2 VACACIB
Vilkas tasapainoinen uros. Hyvä pää. Hyvät kylkiluut. Hieman suuret silmät. Runsas kaula. Hieman suorat lavat. Hyvä eturinta.
Hyvä luusto. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Hyvä turkki.
Freudenbringer Haidi FIN34610/08 JUN EH1
Miellyttävä narttu, näyttää hieman onnettomalta esitettäessä. Narttumainen pää, hyvin tasapainoinen. Erinomainen purenta.
Riittävä kaula. Hyvä etuosa. Hieman ? silmät. Hieman suorat takakulmaukset. Hyvässä kunnossa.
Apoletano´s Yogi´s Sister N09480/06 AVO ERI2
Miellyttävä narttu, jossa on paljon hyvää. Vahva pää. Hyvät tummat silmät. Hyvät korvat. Hyvä purenta. Runsas kaula. Hyvä
etuosa, mutta on taipumus epäsäännöllisyyteen liikkeessä. Syvä rinta. Liian pitkä lanne. Erinomaiset takakulmaukset, jotka hän
mukauttaa liikkeeseen. Hyvä turkki.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO EH4
Miellyttävä pää, hyvät silmät. Purenta voisi olla parempi. Runsas kaula. Hivenen avoin edestä. Hieman pitempi runko olisi
hyödyksi. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Lyhyt häntä.
Österleufstas Vera Lynn S54703/2007 AVO ERI1 PN3 VASERT
Hyvin konstailematon narttu, josssa on paljon hyvää. Hyvä rotutyyppi. En pidä korkeasta hännästä. Hyvä vaikutelma. Hyvin
sopusuhtainen. Vahva pää. Hyvä takaosa. Hyvä liikkuja.
Zweierteam Montana FIN19594/07 AVO EH3
Hyvän tyyppinen narttu hieman kauniimpi kuin olisin pitänyt. Hyvä ilme. Hyvä etuosa. Hyvin tasapainoinen. Hyvä seistessä.
Aavistuksen liian pitkät piirteet. Hyvät liikkeet.
Åhlhöjdens Isa S55065/2003 VAL ERI4
Hyvin konstailematon narttu, hyvät ääriviivat. Voimaa ja massaa. Etujalat saisivat olla pitemmät. Narttumainen pää, hyvä ilme
Puhtaat linjat. Syvä rinta. Erinomaiset tassut. Hyvä, kiinteä runko. Hyvä takaosa. Hyvä liikkuja.
Cinnia Av Triomar N09209/05 VAL ERI3 PN4
Melko hyvä narttu, mutta etuliikkeet on pilattu ruokinnalla. Hyvä pää, hyvät silmät. Hyvä purenta. Runsas kaula. Saisi olla
hivenen pitemmät etujalat. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset, erinomaiset liikkeet. Esitetty hyvässä kunnossa.
Tapre Trultemor av Hiselfoss N11509/06 VAL ERI1 PN1 SERT FI MVA CACIB VSP
Laadukas narttu, jolla erinomainen ylälinja, jonka hän säilyttää liikkeessä. Miellyttävä pää. Hyvät hampaat. Erinomainen kaula.
Hyvä etuosa. Hyvä luusto & tassut. Hyvä turkki. Hyvin vapaat liikkeet.
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 VAL ERI2 PN2 VACACIB
Hyvä miellyttäväilmeinen narttu. Hyvät puhtaat linjat. Hyvät silmät. Runsas kaula. Hyvä etuosa. Erinomainen luusto & tassut.
Kaunis runko. Hyvä ylälinja & takakulmaukset.

20091024 HÄMEENLINNA R, Petra Schultheiss
Bendoran Berwooddenzel FIN5993/08 JUN ERI1
Tyypillinen kaunis uros.Tyypillinen pää,tummat silmät. Ikää vastaten rinta ei täysin vielä muotoutunut. Niukka saksipurenta.
Erittäin hyvä luustonvahvuus ja kulmaukset. Liikkuu sujuvasti pitkin askelin. Ystävällinen luonne.
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Janipa Tuukka FIN52683/08 JUN ERI2
Erittäin hyvin rakentunut tyypillinen nuori uros. Jo erittäin hyvä rinnanmuoto. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Oikeat kulmaukset.
Liikkuu sujuvasti ja tasaisesti. Erittäin hyvin esitetty. Ystävällinen luonne.
Joker Jokela av LeeArman NO35448/09 JUN ERI3
Tyypillinen voimakas uros. Erittäin hyvä pää. Tummat silmät. Huulien tulisi olla tiiviimmät. erittäin hyvä rinta. Erittäin hyvä
luustonvahvuus ja kulmaukset. Liikkuu sujuvasti, selkä ei aivan kiinteä. Ystävällinen luonne.
Maroussia Nightspider FIN16208/09 JUN EVA
Tyypillinen kaunis uros.Hyvä pää,hieman syvälle asettuneet tummat silmät. Huulien tulisi olla tiiviimmät Hyvä luustonvahvuus.
Rinta ei täysin muotoutunut. Ei voida arvostella, koska ontuu vasenta takajalkaa.
Pandemian af Trolltrumm FIN47851/08 JUN EH4
Vielä hieman kapea tyypillinen uros.Kaunis pää. Tummat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Hyvä luustonvahvuus. Hieman
niukat kulmaukset. Koiran tulee vielä kehittyä. Liikkuus sujuvasti. Ystävällinen luonne.
Zweierteam Oxalis FIN60373/08 JUN EH
Erittäin suuri, mutta vielä hieman kapea uros. Tyypillinen pää, tummat silmät. Huulien tulisi olla tiiviimmät. Koiran tulee vielä
kehittyä. Erittäin hyvä luustonvahvuus, hieman niukat kulmaukset. Liikkuu sujuvasti. Ystävällinen luonne.
Bernario Bugatti Diesel FIN58377/07 NUO ERI1
Keskikokoinen, voimakas, tasapainoinen. Voimakas pää, tummat simät. Huulten tulisi olla selvästi tiiviimmät. Hyvä rinta. Hyvät
kulmaukset. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Liikkuu sujuvasti ja tasaisesti Kantaa häntää selvästi korkealla. Ystävällinen luonne.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 NUO EH2
Keskikokoinen, voimakas, tasapainoinen. Voimakas pää, tummat silmät. Keskinkertainen rinta. Tasapurenta. Hyvä
luustonvahvuus. Liikkuu sujuvasti ja tasaisesti, etuosan tulee vielä selvästi kiinteytyä. Ystävällinen luonne.
Bianco‐Neri Hurricane FIN23818/08 NUO H
Suuri, tasapainoinen.Kaunis pää, tummat silmät. Keskink. rinta. Hyvä luustonvahvuus. Hyvät kulmaukset. Liikkuu sujuvasti,
etuliikkeet vaikuttavat sidotuilta. Ystävällinen luonne.
Dolce Amico Fun FIN14845/09 NUO EH3
Keskikokoinen, tyypillinen pää, tummat silmät. Hyvä luustonvahvuus. Vielä hieman kapea rinta. Liikkuu sujuvasti ja tasaisesti,
selkä ei aivan kiinteä. Etuosa vaikuttaa löysältä. Ystävällinen luonne.
Atelier’s Lotterbube FIN12005/07 AVO H
Keskikokoinen, voimakas. Kaunis pää, tummat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät.Erittäin hyvä luustonvahvuus. Hyvä rinta.
Liikkuu sujuvasti, etuliikkeet vaikuttavat sidotuilta. Ystävällinen luonne.
Bernario Wim FIN24836/05 AVO ERI
Suurehko, voimakas, tasapainoinen. Tummat silmät. Tasapurenta. Keskink. rinta. Tasaiset, sujuvat liikkeet, välikämmenet ei
aivan kiinteät. Ystävällinen luonne.
Bernarossa Baritoni FIN42107/05 AVO EH
Suuri,voimakas,harmoninen.Voimakas pä,tummat silmät.Erittäin hyvä luustonvahvuus.Keskink.rinta.Liikkuu tasaisesti ja sujuvati,
etuliikkeet vaikuttavat hieman sidotuilta. Ystävällinen luonne.
Berndante El‐Ciril FIN33269/05 AVO ERI
Keskikokoinen,voimakas,tasapainoinen.Tyypillinen pää, tummat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Hyvä rinta. Hyvä
luustonvahvuus. Liikkuu sujuvasti ja tasaisesti hyvällä askelpituudella. Ystävällinen luonne.
Bertus Laurens v.t Rijkenspark FIN48069/07 AVO EH
Suurehko, tasapainoinen uros. Tyypillinen pää,tummat silmät. Hieman lyhyt kaula. Keskink. rinta. Hyvä luustonvahvuus. Hieman
niukat kulmaukset. Sujuvat, tasaiset liikkeet. Korkealla kannettu häntä. Ystävällinen luonne.
Bom‐Bom’s Aventinus FIN22532/07 AVO ERI2 PU2 VASERT
Keskikokoinen, tasapainoinen.Kaunis pää, tummat silmät.Keskink. rinta. Erittäin hyvät kulmaukset. Erittäin hyvä luustonvahvuus.
Sujuvat, tasaiset liikkeet. Ystävällinen luonne.
Doremis Wonder Waldemar Brad FIN44934/06 AVO ERI4
Keskikokoinen, kompakti.Kaunis pää, tummat silmät. Hyvä rinta. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Hieman liikaa ruokittu. Sujuvat,
tasaiset liikkeet. Ystävällinen luonne.
Funatic Roquefort FIN50216/07 AVO ERI1 PU1 SERT VSP
Keskikokoinen, voimakas, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Erinomainen
luustonvahvuus. Keskink. rinta. Sujuvat, tasaiset ja laajat liikkeet. Ystävällinen luonne.
Leniences Carloconstantin FIN54100/07 AVO HYL
Koira yritti hampaidentarkastuksessa purra tuomaria kehän kokoamisvaiheess, ei tullut yksittäisarvosteluun.
Maroussia Jean D’Arc FIN26501/07 AVO ERI
Keskikokoinen, voimakas, tasapainoinen. Tyypillinen pää. Hieman litteä kallo. Tummat silmät. Hyvä rinta. Sujuvat tasaiset
liikkeet. Ystävällinen luonne.
Maroussia Kembro FIN38958/07 AVO ERI
Keskikokoinen, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Hieman lyhyt kaula. Keskink. rinta.
Hyvät kulmaukset. Sujuvat, tasaiset liikkeet. Ystävällinen luonne.
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Zweierteam Napellus FIN51019/07 AVO ERI3
Tasapainoinen, voimakas. Hyvä rakenne. Kaunis pää, tummat silmät. Huulten tulisi olla selvästi tiiviimmät. Hyvä rinta. Erittäin
hyvä luustonvahvuus. Sujuvat, tasaiset liikkeet. Ystävällinen luonne.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU2
Tasapainoinen, keskikokoinen. Kaunis pää, tummat silmät. Erittäin hyvä rinta. Erinomainen luustonvahvuus. Liikkuu sujuvusti ja
vapaasti, erittäin tehokkaat etu‐ ja takaliikkeet. Ystävällinen luonne.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 VAL ERI3
Keskikokoinen, tasapainoinen. Kaunis pää, tummat silmät. Huulten tulisi olla tiiviimmät. Erittäin hyvä rinta ja luustonvahvuus.
Sujuvat, ei aina niin tasaiset liikkeet, selkä ei aivan kiinteä. Ystävällinen luonne.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 VAL ERI4
Keskikokoinen, kompakti. Tyypillinen pää, tummat silmät. Saksipurenta, runsaasti hammaskiveä. Erittäin hyvä rinta. Erinomainen
luustonvahvuus. Sujuvat, tasaiset liikkeet, etu‐ ja takaliikkeet oikeanlaiset. Ystävällinen luonne.
Zweierteam Krameris FIN31951/05 VAL ERI2 PU4
Suuri, voimakas, tasapainoinen uros. Kaunis pää, tummat silmät. Erittäin hyvä rinta. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Sujuvat, laajat
liikkeet. Erittäin hyvät kulmaukset. Ystävällinen luonne.
Maroussia Odysseus‐Oensis FIN25347/00 VET ERI1 VSP‐VET
9,5 vuotta, elinvoimainen uros. Tyypillinen pää, tummat silmät. Erittäin hyvä rinta. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Edelleen
sujuvat ja tasaiset liikkeet, esiintyy erittäin hyvin. Ystävällinen luonne.
Alpweiden Funny Girl FIN47464/08 JUN ERI3
Tasapainoinen, voimakas nuori narttu. Hieman voimakas pää, tummat silmät. Koiran tulee vielä kehittyä.Erittäin hyvät
kulmaukset. Sujuvat tasaiset liikkeet, etuosa ei vielä kiinteä. Ystävällinen luonne.
Alpweiden Forever Jackpot FIN47463/08 JUN ERI1 PN4 VASERT
Tyypillinen, tasapainoinen, jo tässä vaiheessa varsin kompakti nuori narttu. Kaunis pää, tummat silmät. Hyvä rinta. Erittäin hyvä
luustonvahvuus. Sujuvat, laajat liikkeet, erittäin tehokkaat etuliikkeet. Ystävällinen luonne.
Bernoban Vesirinkeli FIN48922/08 JUN EH
Vielä hieman kapea, tasapainoinen. Kaunis pää, tummat silmät. Hyvä koko, Keskivahva luusto. Koiran tulee vielä kehittyä.
Erittäin hyvät kulmaukset. Sujuvat, tasaiset liikkeet. Ystävällinen luonne.
Janipan Tuuli FIN52680/08 JUN ERI2
Keskikokoinen, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Rinta ei vielä täysin kehittynyt. Erittäin hyvä luustonvahvuus.
Sujuvat, tasaiset liikkeet, rinta ei vielä aivan kiinteä. Ystävällinen luonne.
Riccarron Quickstep FIN48213/08 JUN ERI4
Keskikokoinen, kompakti, tasapainoinen. Kaunis pää, tummat silmät. Jo erittäin hyvä rinta. Hyvät kulmaukset. Liikkuu sujuvasti ja
tasaiseti. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Etuosa ei aivan kiinteä. Ystävällinen luonne.
Szarazpataki Igeret BSH.9502/08 JUN ERI
Keskikokoinen, tasapainoinen. Kaunis pää, tummat silmät. Rinta ei vielä täysin kehittynyt. Hyvä luustonvahvuu. Liikkuu sujuvasti
ja tasaiseti, etuosa ei aivan kiinteä. Ystävällinen luonne.
Bianco‐Neri Firestorm FIN23822/08 NUO ERI2
Suurehko, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Rinta ei vielä täysin kehittynyt. Sopiva luustonvahvuus. Liikkuu
sujuvasti ja tasaiseti, etuosa ei aivan kiinteä. Ystävällinen luonne.
Bianco‐Neri Icestorm FIN23823/08 NUO ERI3
Keskikokoinen, voimakas, tasapainoinen. Kaunis pää, tummat silmät. Hieman pitkä kaula. Rinta ei vielä täysin kehittynyt. Erittäin
hyvä luustonvahvuus. Ei aina niin sujuvat ja tasaiset liikkeet. Erittäin hyvät kulmaukset. Ystävällinen luonne.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO ERI1
Voimakas, tasapainoinen, kompakti. Kaunis pää, tummat silmät. Erittäin hyvä rinta. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Erittäin hyvät
kulmaukset. Sujuvat tasaiset liikkeet. Ystävällinen luonne.
Alpweiden Ömeising FIN28229/07 AVO EH
Oikean kokoinen, voimakas, kompakti, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Erittäin hyvä rinta ja luustonvahvuus.
Tasaiset liikkeet, etuliikkeet sidotut. Ystävällinen luonne.
Bernario Adalmina FIN46893/07 AVO ERI1 PN2 SERT FI MVA
Keskikokoinen, voimakas, kompakti. Tyypillinen pää, tummat silmät. Hyvä rinta. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu sujuvasti ja
tasaisesti. Erittäin tehokkaat etu‐ ja takaliikkeet. Ystävällinen luonne.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 AVO ERI2
Suurehko, voimakas, tasapainoinen. Kaunis pää, tummat silmät. Erittäin hyvä rinta ja kulmaukset. Liikkuu sujuvasti ja tasaisesti,
selkä ei aivan kiinteä. Ystävällinen luonne.
Bianco‐Neri Afterglow FIN47612/05 AVO ERI
Koko alarajalla, tasapainoinen, kompakti. Tyypillinen pää, tummat silmät. Hyvä rinta. Sopiva luustonvahvuus. Sujuvat, tasaiset
liikkeet. Ystävällinen luonne.
Bianco‐Neri AnnieGetYourGun FIN47614/05 AVO ERI
Hyvä koko, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Hyvä rinta. Sopiva luustonvahvuus. Hyvät kulmaukset. Liikkuu
tasaisesti ja sujuvasti, etuosa ei aivan kiinteä. Ystävällinen luonne.
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Bouncy Buffoon’s Ava Gardner FIN46810/07 AVO ERI
Keskikokoinen, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Keskink rinta. Sopiva luustonvahvuus ja kulmaukset. Liikkuu
tasaisesti ja sujuvasti. Ystävällinen luonne
Fonacot’s Ice Crystal FIN55127/07 AVO EH
Keskikokoinen, voimakas, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Erittäin hyvä rinta ja luustonvahvuus. Koira ei ajoittain
laita painoa vasemmalle takajalalle, muuten liikkuu sujuvasti. Ystävällinen luonne.
Golden Soul Bestfriend FIN20199/07 AVO ERI4
Keskikokoinen, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Keskink rinta. Hyvä luustonvahvuus. Hyvät kulmaukset. Liikkuu
tasaisesti ja sujuvasti, häntä erittäin korkealla. Ystävällinen luonne.
Maroussia J’Adore FIN26496/07 AVO ERI3
Keskikokoinen, voimakas, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Hyvä rinta ja kulmaukset. Liikkuu tasaisesti ja sujuvasti.
Ystävällinen luonne.
Merry Mistel’s Sharni FIN39372/06 AVO EH
Hyvä koko, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Rinta ei vielä täysin kehittynyt. Hyvät kulmaukset, etuliikkeet hieman
estyneet, korkealla kannettu häntä. Sujuvat liikkeet. Ystävällinen luonne.
Momandan Tiramisu FIN25867/07 AVO EH
Keskikokoinen, voimakas, tasapainoinen. Kaunis pää, tummat silmät. Erittäin hyvä luustonvahvuus ja kulmaukset. Erittäin hyvä
rinta. Liikkuu tasaisesti ja sujuvasti, etuosa ei täysin vapaa. Ystävällinen luonne.
Rockelstad Opera S28894/2005 AVO EH
Keskikokoinen, tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Rinta ei täysin kehittynyt. Hyvä luustonvahvuus ja kulmaukset.
Liikkuu sujuvasti ja tasaisesti, etuosa ei aivan kiinteä Ystävällinen luonne.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI1 PN1 ROP
Erinomainen rakenne, voimakas, tasapainoinen. Erittäin hyvä rinta. Kaunis pää, tummat silmät. Erinomainen luustonvahvuus.
Oikeat sujuvat laajat liikkeet. Ystävällinen luonne.
Zweierteam Lunaria FIN22386/06 VAL ERI1 PN3
Keskikokoinen, tasapainoinen. Erittäin hyvä rinta. Kaunis pää, tummat silmät. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Hyvät kulmaukset.
Tasaiset ja sujuvat liikkeet, etuosa ei aivan kiinteä. Ystävällinen luonne.
Nadezda vom Letzacher FIN14093/03 VET ERI1 ROP‐VET
8 vuotias voimakas tasapainoinen narttu, vielä erittäin elinvoimainen. Kaunis pää, tummat silmät. Hyvä rinta. Erinomainen
luustonvahvuus ja kulmaukset. Ystävällinen luonne. Liikkuu vielä sujuvasti ja tasaisesti.

20091025 SEINÄJOKI KV, Elin Norrmanseth
Bandolero´s Alma De Bandido FIN51300/08 JUN H
13 kuukautta vanha iso poika. Hyvä tyyppi, mutta tarvitsee enemmän kehäkoulutusta. Urosmainen pää. Kuonon tulee täyttyä,
erityisesti silmien alta. Hyvä luusto & tassut. Lavat voisivat olla paremmin sijoittuneet. Hieman suorat etukulmaukset. Hieman
pitkä lanne. Ylälinja voisi olla suorempi. Liikkuu takaa hyvin ahtaasti & kääntää kyynärpäitä ulospäin. Toivoisin hieman enemmän
valkoista päähän, muuten hyvä väritys. Paljon turkkia. Koira on hieman levoton tänään.
Bandolero´s Awesome Maradona FIN51301/08 JUN EH2
13 kuukautta vanha iso uros. Ikäisekseen hyvä runko. Urosmainen pää, erinomaisen tummat silmät. Kuonon tulee täyttyä ja se
on hieman liian pitkä. Lavat voisivat olla paremmin sijoittuneet. Erinomainen luusto & tassut. Hyvä ylälinja, mutta hieman pitkä
lanne. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu kinnerahtaasti, kääntää kyynärpäitä hieman ulospäin. Erittäin hyvä hännän kanto. Hyvät
värit, erittäin hyvä turkki. Voisi olla hieman varmempi käytökseltään.
Hillwill O´Brian FIN57677/08 JUN H
1‐vuotias. Pienehkö uros, jolta puuttuu urosmaisuus. Pää on kapea ja korvien sijainti pilaa ilmeen. Oikea purenta. Hyvät lavat,
mutta lyhyt olkavarsi. Luusto voisi olla vahvempi. Erittäin hyvät tassut. Takaosassa puutoksia, liian suorat polvet. Hyvä ylälinja.
Liikkuu tassut ulospäin kääntyneinä ja kinnerahtaasti. Turkin laatu on ok, mutta ei parhaassa kunnossa tänään. Hyvät merkit,
hyvä luonne.
Maroussia Multiäly Eero FIN37986/08 JUN EH3
17 kuukautta. Urosmainen pää, mutta hieman liikaa poskia, kuono voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvät silmät & korvat. Rinnan
pitää kehittyä lisää antaen tukea kyynärpäille. Erittäin hyvä luusto & tassut. Hyvät takakulmaukset. Seistessä hyvä ylälinja. Häntä
on liian korkea liikkeessä. Liikkuu hyvin löysästi takaa, pitää vakaantua. Päässä voisi olla hieman enemmän valkoista, muuten ok.
Erittäin hyvä turkin laatu. Hyvä luonne.
Metsäpirtin Ceasar FIN51438/08 JUN EH1
Erittäin hyvä koko. Urosmainen pää. Oikea korvien sijainti. Vasen silmäluomi on hieman avoin. Rinnan pitää kehittyä, vielä hyvin
kapea rinta. Hyvät lavat ja hyvä olkavarren pituus. Hieman pitkä lanne. Takakulmaukset ok. Hyvä luusto & tassut. Liikkuu hyvin
ahtaasti takaa. Voisi olla hieman pitemmät askeleet, muuten ok edestä Erittäin hyvä väri & turkki & luonne.
Tornedarlings Alfred Af Triel FIN11182/09 JUN H
1‐vuotias. Pitää kehittyä kaikinpuolin. Hyvä pään muoto. Silmät ovat hieman pyöreät mutta tummat. Lavat voisivat olla
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paremmin sijoittuneet. Hyvä luusto & tassut. Liikkuu melko hyvin joka suunnasta. Hyvä hännän kanto. Turkki on hyvän laatuinen,
mutta tänään se ei ole kunnossa. Pitää olla itsevarmempi.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 JUN ERI1 PU4
17 kuukautta vanha. Erinomainen koko & tyyppi. Hieman pyöreät mutta tummat silmät. Hyvä korvien sijainti. Erittäin hyvä lavan
sijainti, hyvä olkavarren pituus. Rinnan pitää täyttyä paremmin tukeakseen kyynärpäitä. Erittäin hyvä luusto & hyvät tassut.
Hyvät takakulmaukset. Hyvä ylälinja seistessä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, mutta hyvin tehokkaasti pitkällä askeleella sivulta.
Erittäin hyvät värit. Hyvä turkin laatu.
Beneco´s Benjamin FIN20924/05 AVO T
4‐vuotias. Iso kokoinen. Urosmainen pää. Korvien asento on oikea, kun hän niin haluaa. Voisi olla enemmän eturintaa. Hyvä
lapojen sijainti. Astuu ristiin vasemman etujalan, kintereet ovat erittäin epävakaat. Hyvin kehittynyt runko. Takakulmaukset
voisivat olla paremmat. Ylälinja ei ole tarpeeksi vakaa. Lantio on liian lyhyt. Edestakaiset liikkeet ovat hyvin kapeat. Hyvät merkit.
Turkki ei ole lainkaan näyttelykunnossa.
Bernarossa Baritoni S12281/2006 AVO EH3
Hyvän kokoinen maskuliininen uros. Kuono ja pää ovat hieman liian kapeat. Tummat silmät. Korvien asento on oikea, kun hän
niin haluaa. Hyvä kaula & eturinta. Hieman laiha joka puolelta. Rinnan pitää täyttyä. Hyvä luusto & tassut. Takakulmaukset ok.
Liikkuu hieman epävakaasti kintereistä, hieman korkea häntä. Hyvät merkit. Pitäisi olla enemmän pohjavillaa.
Berndante Fabricio FIN36530/06 AVO EH
4‐vuotias, keskikokoinen. Pää voisi olla hieman parempi ja kuono paremmin täyttynyt. Hyvät silmät. Hyvä kaula. Hyvä luusto.
Etujalat kääntyvät hieman ulospäin. Hyvin kehittynyt runko. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin tehokkaasti, mutta kapeasti
edestakaisessa liikkeessä. Hyvä turkin laatu, ei parhaassa näyttelykunnossa. Erinomainen luonne.
Life Spring´s Manpower FIN24950/07 AVO ERI2
2‐vuotias. Hyvä koko & tyyppi. Urosmainen pää. Pyöreät, hieman kapeasti sijoittuneet silmät häiritsevät ilmettä. Erittäin hyvin
kehittynyt runko. Hyvä luusto & tassut. Erinomainen ylälinja. Hieman pitkä lanne. Erittäin hyvät takakulmaukset. Liikkuu melko
hyvin sivulta. Hieman kapeasti takaa ja kyynärpäät kääntyvät hieman ulospäin. Erittäin hyvä hännän kanto. Erinomainen luonne.
Erittäin hyvät värit, tan‐väri ja turkki.
Life Spring´s My Way FIN24954/07 AVO ERI1 PU3 VASERT
2‐vuotias. Hyvä koko. Miellyttävä pää, joka voisi olla sopusuhtaisempi rungon kanssa. Oikea ilme & oikein asettuneet korvat.
Hyvä kaula, eturinta, hyvä luusto ja tassut. Hieman löysät välikämmenet. Erittäin hyvä rinta. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu
melko hyvin sivulta, kääntää kyynärpäitä hieman ulos. Hyvät merkit, tan‐väri & turkki.
Ragdolls Blue‐Chip FIN48886/06 AVO EH4
Hyvän kokoinen uros. Urosmainen pää. Kuono voisi olla täyteläisempi. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä lapojen sijainti ja
olkavarren pituus. Hyvä luusto & tassut. Takakulmaukset ok. Hieman heikko välikämmen. Liikkuu melko hyvin sivulta. Pitää
vakaantua edestakaisessa liikkeessä. Hyvä turkki, hyvät merkit.
Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI4
2,5 vuotias iso uros. Urosmainen pää. Oikea ilme & oikein asettuneet korvat. Hyvä lapojen sijainti. Rinta voisi olla syvempi.
Erittäin hyvä luusto, hyvät tassut. Takakulmaukset ok. Liikkeessä voisi olla enemmän voimaa, muuten ok. Erinomainen turkki,
värit & luonne.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI1 PU1 VSP
Erittäin hyvä malli, koko & mittasuhteet. Hyvä & ystävällinen ilme. Pää voisi olla hieman suurempi runkoon verrattuna.
Erinomainen luusto, tassut, väritys & turkki. Hyvin kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin kaikilta suunnilta, oikea häntä.
Bernarossa Biccu‐Wagner FIN42110/05 VAL EH
4‐vuotias. Erittäin hyvä malli. Maskuliininen pää, mutta voisi olla täyteläisempi silmien alta. Pyöreät silmät. Hyvä luusto & hyvät
tassut. Hyvät kulmaukset & hyvä etuosa. Takakulmaukset voisivat olla paremmat. Seistessä hyvä ylälinja. Liikkuu melko hyvin
kaikilta suunnilta. Jaloissa tan‐väri voisi olla tummempi, muuten hyvät merkit. Turkin laatu on ok, mutta tällä hetkellä turkkia ei
paljoa ole.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 VAL ERI2 PU2 SERT CACIB
2‐vuotias. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Pään pitää vielä kehittyä. Hieman vaaleat silmät. Hyvin rauhallinen ilme. Erittäin
hyvä kaula & lavat. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvät tassut, värit, hyvä luusto & turkki. Hieman kapea takaa, mutta hyvä
draivi sivulta ja oikea häntä. Hyvä luonne.
Goldbear´s Patriot FIN40651/04 VAL EH
5‐vuotias. Hyvän kokoinen uros. Urosmainen pää. Ilmettä häiritsee pyöreät silmät, joissa näkyy liikaa valkoista. Hieman alas
asettuneet korvat, hieman löysät huulet. Lapa voisi olla paremmassa asennossa. Hyvä luusto & tassut. Takakulmaukset ok. Hyvä
ylälinja seistessä. Löysä, kapea takaosa, mutta sivulta ok. Hyvä turkin laatu & hyvät merkit. Hyvä luonne.
Riccarron Occo Puco FIN52417/05 VAL ERI3
Hyvä koko. Urosmainen pää, mutta kuono voisi olla täyteläisempi. Tummat silmät. Hyvät rungon mittasuhteet. Lapojen pitäsi
olla paremmassa asennossa. Suorat etukulmaukset. Hyvä luusto & hyvät tassut. Takakulmaukset voisivat olla paremmat. Rinnan
pitää syventyä ja täyttyä paremmin tukeakseen kyynärpäitä. Liikkuu hyvin kaikilta suunnilta. Hyvät merkit. Hyvä turkin laatu.
Marousia Odysseus‐Oensis FIN25347/00 VET EH1
9,5 ‐vuotias erinomaisessa kunnossa. Pää voisi olla urosmaisempi ja luusto vahvempi. Hyvä runko, hyvät kulmaukset. Ikäisekseen
liikkuu hyvin. Hieman korkea häntä. Hyvä turkki, hyvät värit. Erinomainen luonne.
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Alpweiden Funny Girl FIN47464/08 JUN EH3
Isokokoinen. Pää on vielä hieman kapea ja kuono voisi olla lyhyempi. Tummat silmät. Oikea korvien sijainti. Hieman lyhyt kaula
lapojen sijainnin vuoksi. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä luusto & hyvät tassut. Takakulmaukset voisivat olla paremmat. Laskeva
lantio. Takatassut menevät ristiin liikkeessä. Pitää vakaantua edestä. Hyvät merkit, hyvä turkin laatu, mutta ei parhaassa
kunnossa.
Bernoban Vesirinkeli FIN48922/08 JUN EH2
15 kuukautta, keskikokoinen. Pään ja rungon pitää vielä kehittyä. Hyvin kapea edestä. Miellyttävät silmät, korvien kiinnitys
hieman alhaalla. Lavat voisivat olla paremmin sijoittuneet. Hieman kevyt luusto, hyvät tassut. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu
melko hyvin sivulta, mutta kapeasti edestä ja takaa. Hyvät merkit. Jaloissa tan‐väri voisi olla tummempi. Hyvä turkin laatu.
Goldbear´s Rene Russo FIN11155/09 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
1‐vuotias. Pään pitää vielä kehittyä. Hieman pyöreät silmät. Erittäin hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula & lapojen
sijainti. Erinomainen luusto & erinomaiset tassut. Tänään liikaa pyöristynyt rungoltaan, ei saa tulla painavammaksi. Hyvä ylälinja.
Liikkuu hyvin tehokkaasti. Pitää keskittyä.
Plaudite Great Whisper FIN51662/08 JUN H
14 kuukautta. Pään & rungon pitää vielä kehittyä lisää. Kaunis narttumainen pää. Vähän pyöreät & vaaleat silmät häiritsevät
ilmettä. Hyvä kaula. Hyvät etu‐ ja takakulmaukset. Hyvä lämmin tan‐väri. Hyvä ylälinja seistessä. Löysät & kapeat liikkeet edestä
ja takaa ja häntä on aivan liian korkea. Hyvä turkin laatu, mutta tänään hieman lyhyt. Voisi olla paljon itsevarmempi.
Plaudite Great Witty FIN51663/08 JUN H
14 kuukautta vanha narttu, jonka pitää kehittyä, erityisesti pää. Hyvin asettuneet korvat, erittäin hyvä kaula & lapojen sijainti
Voisi olla vahvempi luusto ja paremmat takakulmaukset. Erittäin hyvä ylälinja seistessä. Liikkuu hyvin lyhyellä askeleella, kapeat
etu‐ ja takaliikkeet. Häntä on aivan liian korkea. Hyvät merkit. On taipumus astua ristiin edestä. Hyvä turkki, väritys, hyvä luonne.
Ragdolls Cinderella FIN55713/07 NUO EH2
Hyvin narttumainen. Keskikokoinen. Kuono voisi olla täyteläisempi Lapojen sijainti ok. Luusto voisi olla hieman vahvempi. Hyvät
tassut. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, melko hyvin sivulta Kääntää kyynärpäätä hieman ulos. Hyvät
merkit. Hyvä turkin laatu. Hyvä luonne.
Ragdolls Cotton Candy FIN55712/07 NUO T
Keskikokoinen narttu. Narttumainen pää, korvien sijainti ja korvien kanto ei ole oikea. Voisi olla täyteläisempi silmien alta.
Koiralla on yläpurenta. Voisi olla parempi lapojen sijainti. Hieman heikot välikämmenet. Takakulmaukset voisivat olla paremmat.
Liikkuu ahtaasti takaa, rullaavat etuliikkeet kyynärpäistä. Erittäin hyvät merkit. Turkki ei ole parhaassa kunnossa tänään.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO ERI1
21 kuukautta vanha, erittäin hyvännäköinen narttu rungon mittasuhteiltaan. Erittäin hyvä pää, mutta otsapenger voisi olla
parempi ja silmät ei niin pyöreät. Erinomainen kaula. Erittäin hyvät etu‐ ja takakulmaukset. Erittäin hyvä luusto & hyvät tassut.
Hieman heikot välikämmenet. Liikkuu erittäin hyvin hyvällä draivilla. Välillä hieman ylpeä hännästään. Erinomaiset merkit,
erittäin hyvä turkki. Erinomainen luonne, hyvin esitetty
Alpweiden Ömeising FIN28229/07 AVO H
Hyvä koko, mutta ääriviivat pilaantuvat tosiasiaan, että koira on liian lihava. Narttumainen pää. Hieman pyöreät mutta tummat
silmät. Hyvä kaula, luusto & hyvät tassut. Voisi olla paremmat takakulmaukset. Paino vaikuttaa liikkeisiin. Erittäin hyvät merkit &
hyvä turkki. Hyvä luonne.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 AVO ERI1 PN3 VASERT CACIB
2‐vuotias. Erittäin hyvä koko. Narttumainen pää. Otsapenger voisi olla parempi ja kuono voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula.
Rinnan pitää olla vielä parempi tukeakseen kyynärpäitä. Hieman suorat etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Hieman pitkä
lanne Liikkuu erinomaisesti sivulta, kääntää kyynärpäitä hieman ulos. Erittäin hyvät merkit. Erinomainen turkin laatu. Miellyttävä
luonne.
Bernoban Zuffeli FIN16165/07 AVO ERI2
Melkein 3‐vuotias. Hyvä malli. Narttumainen pää, hyvät yksityiskohdat & hyvin asettuneet korvat. Tummat silmät. Hyvä lapojen
sijainti. Hyvin täyttynyt rinta. Hyvä luusto & tassut, mutta kääntää oikeaa etujalkaa ulospäin. Takakulmaukset ok. Liikkuu hyvin
ahtaasti takaa, korkea häntä. Hyvät merkit. Hyvä turkin laatu. Hyvä luonne. Voisi esiintyä paremmin.
Dacosen Bettina FIN34117/06 AVO H
3½ ‐vuotias. Melko pitkä narttu, mutta hyvin kapea pää ja runko. Tummat silmät. Korvien sijainti ok. Lapojen sijainti voisi olla
parempi. Erittäin hyvät takakulmaukset. Hieman pitkä runko. Hyvä luusto. Hieman heikot välikämmenet. Liikkuu takaa ahtaasti &
ristikkäin, hyvin löysästi edestä. Päässä voisi olla paremmat merkit. Hyvä turkki. Miellyttävä luonne.
Fridkullas Unnur FIN10073/06 AVO EVA
3 vuotta vanha. Liian kapea pää, ilme pilaantuu pyöreillä silmillä, jotka ovat lähellä toisiaan. Lapojen sijainti on aivan liikaa
työntynyt eteen muodostaen hyvin lyhyen kaulan. On hieman lyhyt rungon mittasuhteiltaan verrattuna jalkojen pituuteen.
Takakulmaukset puuttuvat. Ontuu liikkeessä vasenta takajalkaa. Hyvät merkit. Hyvä turkin laatu. Hyvä luonne. Ei voida arvostella
ontumisen vuoksi.
Funatic Razzmatazz FIN50217/07 AVO EH3
Hyvän kokoinen narttu. Liian pitkä kuono, jonka pitää täyttyä. Tummat, mutta hieman pyöreät silmät. Erittäin hyvä kaula &
lapojen sijainti. Erinomainen luusto. Hieman litteät tassut, hieman heikot välikämmenet. Hieman pitkät rungon mittasuhteet.
Erittäin hyvät takakulmaukset. Hyvät merkit, mutta tan‐väri voisi olla puhtaampi etujaloissa. Erittäin hyvä turkki & turkin laatu.
Liikkeessä korkea häntä. Muuten liikkeet ok sivulta. Hyvä luonne.
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Lapinlauhan Kassi‐Alma FIN44662/05 AVO H
Keskikokoinen narttu. Liian pieni & kapea pää. Hieman pyöreät silmät. Oikein asettuneet korvat. Lapojen sijainti voisi olla
parempi Hyvin täyttynyt rinta. Luusto voisi olla hieman vahvempi. Hyvät rungon mittasuhteet. Polvi‐ & kinnerkulmaukset
voisivat olla paremmat. Liikkuu hyvin lyhyellä askeleella ja ahtaasti edestä ja takaa. Hyvät merkit. Tan‐väri voisi olla paljon
tummempi jaloissa. Hyvä turkin laatu, hyvä luonne.
Plaudite Great Unique FIN42997/04 AVO H
Hyvän kokoinen narttu. Pää on hieman kapea ja voisi olla suurempi verrattuna runkoon. Miellyttävä ilme. Hyvä kaula. Hyvin
täyteläinen runko. Luusto voisi olla vahvempi. Takakulmaukset ok. Liikkuu ahtaasti lyhyillä askeleilla. Erittäin hyvät värit ja tan‐
väri. Turkin laatu on ok, tänään mustassa värissä näkyy ruskeaa sävyä. Hyvä luonne.
Zweierteam Muscosa FIN19596/07 AVO EH4
Keskikokoinen. Narttumainen pää, joka sopii runkoon. Hyvin asettuneet korvat. Miellyttävä & rauhallinen ilme. Hyvät rungon
mittasuhteet & hyvä luusto. Hieman suorat etukulmaukset ja polvi‐ ja kinnerkulmaukset voisivat olla paremmat. Rinnan pitää
täyttyä. Erittäin hyvät merkit. Turkin laatu on ok, mutta tänään suurin osa turkkia on poissa. Liikkuu melko hyvin joka suunnasta,
mutta häntä on liian korkea.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI2
2,5 vuotias. Keskikoon yläpuolella. Hyvät pään mittasuhteet Voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta. Tummat silmät,
miellyttävä ilme. Erittäin hyvä kaula & lapojen sijainti. Erinomainen eturinta. Hyvä ylä‐ ja alalinja, mutta hieman pitkä lanne.
Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu hyvällä draivilla, mutta hieman ahtaasti takaa. Hieman liian korkea häntä. Erittäin hyvät
merkit. Erittäin hyvä turkin laatu, turkkia voisi olla enemmän. Miellyttävä luonne.
Momandan Peggy Sue FIN23375/02 VAL ERI3
7½‐vuotias. Keskikoon yläpuolella oleva narttu. Erittäin narttumainen pää. Hieman pyöreät silmät. Erittäin hyvät ääriviivat
seistessä. Erinomainen etuosa. Hyvä ylälinja. Hyvät merkit, luusto, turkki. Liikkuu erittäin hyvällä draivilla & pitkillä askeleilla.
Erinomainen luonne.
Ragdolls Ambrosia FIN47435/04 VAL EH4
5‐vuotias. Narttumainen pää, kuonon pitäisi olla täyteläisempi. Hieman pyöreät silmät. Lapojen sijainti voisi olla parempi ja
paremmat takakulmaukset. Runko on riittävän täyteläinen. Hyvät merkit & hyvä turkki. Liikkuu melko hyvin sivulta, hieman
kapeasti edestä.
Ragdolls Aquamarine FIN47432/04 VAL EH
Hyvän kokoinen narttu. Narttumainen pää, kuono voisi olla lyhyempi. Hyvin asettuneet korvat. Lapojen sijainti voisi olla
parempi. Hieman suorat etukulmaukset. Luusto voisi olla hieman raskaampi. Liikkuu takaa ahtaasti ja astuu ristiin, kääntää
kyynärpäitä ulospäin. Hieman liian valkoinen pää, muuten merkit ok. Turkin laatu on ok, mutta tänään liian lyhyt. Miellyttävä
luonne.
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 VAL ERI1 PN4 VACACIB
6‐vuotias kiinteä rakenteinen narttu. Ilme voisi olla hieman parempi, hieman pyöreät silmät. Erittäin hyvä etuosa. Hyvin
täyteläinen runko. Erittäin hyvä luusto & tassut. Hieman heikot välikämmenet. Liikkuu erittäin hyvällä draivilla ja pitkillä
askeleilla. Hyvät merkit. Erinomainen turkki, erinomainen luonne.
Alpweiden Just Beautiful FIN31887/01 VET ERI2
8‐vuotias, erinomaisessa kunnossa. Kallo voisi olla leveämpi. Hyvä runko, luusto, hyvät tassut, kulmaukset. Erittäin hyvä ylälinja.
Liikkuu erittäin helposti sivulta. Hienoa nähdä näin pirteä 8‐vuotias. :)
Momandan Napadancer FIN10569/00 VET ERI1 PN2 ROP‐VET
Melkein 10‐vuotias, erinomaisessa kunnossa. Erittäin hyvä pää, ilme ja ikäisekseen sekä runko, turkki ja liikkeet ovat
virheettömät.

20091121 JYVÄSKYLÄ KV, Elina Haapaniemi
Berminas Cabo Cabanosa FIN36396/08 JUN EVA
18kk vankka hyvin hermostuneesti esiintyvä ikäisekseen raskas junioriuros. Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Turkin tulisi
olla paremmin näyttelykunnostettu. Voimakas pää. Tummat silmät, jotka kuitenkin hieman avoimet. Vahva luusto. Kohtalaiset
liikkeet. Purenta ei ole tarkistettavissa, ei edes omistajan esiteltävissä. Tarvitsee harjoitusta ja itseluottamusta.
Dandybern Biccu‐Keno FIN48593/08 JUN H
15kk vankka lyhyessä turkissa esitetty maskuliininen junioriuros, joka tarvitsee hieman enemmän luottamusta. Kohtuulliset
mittasuhteet. Hyvä koko. Hyvä pään muoto. Oikea purenta. Lapa on hieman etuasentoinen ja toivoisin paremman ylälinja. Tässä
vaiheessa hieman takakorkea. Hännän osittainen lyhyt karvoitus häiritsee hieman. hieman varovainen köytös. Kohtuulliset
takaliikkeet.
HillWill O’Brian FIN57677/08 JUN T
Vuoden vanha pienehkö uros, jolla saisi olla voimakkaampi sukupuolileima. Esitetään vastapestyssä turhan pörheässä turkissa.
Päässä saisi olla enemmän uroksen leimaa. Hyvät tummat silmät. Kirsupigmentti ei ole aivan täydellinen. Oikea purenta. Lyhyt
kaula. Toivoisin huomattavasti paremmat kulmaukset niin eteen kuin taakse. Lyhyet ja ahtaat takaliikkeet. Erittäin hyvä luonne.
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Janipan Tuukka FIN52683/08 JUN ERI1 VASERT
15kk vanha erittäin hyväntyyppinen kevyessä turkissa esitetty ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, joka esiintyy hyvin. Erittäin
hyvämuotoinen pää. Erinomaiset silmät ja ilme. Oikea purenta. Hyvä luusto ja käpälät. Sopiva runko. Hyvin kulmautunut
takaosa. Liikkuu erittäin hyvin takaa ja sivusta. Etuliikkeet ovat hieman löysät. Lupaava kokonaisuus.
Alpigiano Diletto Danou FIN16898/08 NUO H
21kk vanha mittasuhteiltaan ja tyypiltään hyvä uros, joka esitetään hieman kevyessä kunnossa ja turkissa. Hyvä päänmuoto,
mutta toivoisin pehmeämmän ilmeen. Purenta ok. Kovin etuasentoinen lapa ja erittäin leveät ja kierteiset etuliikkeet. Hyvä
runko ja takaosa. Hyvä luonne. Etuosa ja liikkeet vaikuttavat palkintosijaan.
Alpigiano Diletto Derek FIN1690/08 NUO H
12kk vanha maskuliininen tyypiltään ja mittasuhteiltaan erittäin hyvä nuori uros. Voimakas hyvänmuotoinen pää, kaunis ilme.
Hieman kookkaat korvat. Hyvä purenta. Etuasentoiset lavat. Vahva luusto. hieman kevt runko ja turkki. Hyvä takakulmaukset.
Kohtuulliset takaliikkeet, mutta edestä liian leveät. Valitettavasti kovin korkea hännänkanto selän päällä, joka häiritsee
yleisvaikutelmaa ja vaikuttaa sijoitukseen.
Alpweiden Full Of Love FIN47459/08 NUO H
12kk vanha ystävällinen sopivan urosmainen hyvänkokoinen nuori uros. Turkki ei ole parhaimmillaan. Hyvä pään muoto,
toivoisin hieman merkitymmän otsapenkereen. Tummat aavistuksen avoimet silmät. Oikea purenta. Kohtuullinen lapa, mutta
vielä kovin ahdas edestä. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä runko. Riittävät takakulmaukset. Toivoisin paremman takaosa ja
liikkeet. Koira peitsaa mielellään.
Bianco‐Neri Tornado FIN23819/08 NUO EH1
15kk vanha kookas voimakas nuori uros, joka saisi esiintyä hieman paremmin. Tarvitsee enemmän harjoitusta. Erittäin
hyvänmuotoinen voimakas pää. Hyvät silmät ja ilme. Oikea purenta. Vahva luusto. Liian etuasentoinen lapa. Vankka runko.
Riittävästi kulmautunut takaosa. Hieman tuhdissa kunnossa ja kevyessä karvassa. Riittävät takaliikkeet. Hieman löysät
etuliikkeet. Aavistuksen iloinen häntä.
Beneco’s Benjamin FIN20924/05 AVO H
4,5 hyvin vahvassa karvapeitteessä esitetty erittäin hyväntyyppinen aavistuksen turpea uros, jolla selkeä sukupuolileima.
Voimakas erittäin hyvänmuotoinen pää. Oikea purenta. Hyvin vahva luusto. Hieman lyhyt kaula. Kohtuullinen lapa. vankka
runko. Hieman niukasti kulmautunut takaosa. Toivoisin voimakkaammin kulmautuneet etukintereet ja paremmat takaliikkeet.
Takaosa vaikuttaa palkintosijaan.
Bernario Bugatti Diesel FIN58377/07 AVO EH
2v hyväntyyppinen vielä selkeästi nuori uros, joka voisi esiintyä hieman paremmin. Aavistuksen nokinen pään väritys. Hyvä pään
muoto, silmät ja ilme. Oikea purenta. Voisi käyttää korviaan paremmin. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko. Riittävät kulmaukset.
Hyvät sivuliikkeet, mutta etuliikkeet saavat vielä tiivistyä.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 AVO ERI3
2v hyväntyyppinen maskuliininen uros, joka esiintyy erittäin hyvin. Hyvä tyyppi, mutta voisi olla hivenen lyhyempi. Voimakas
hyvämuotoinen pää, mutta toivoisin tummemmat silmät. Riittävä kaula. Kohtuullinen lapa. Hyvä luusto. Hyvä runko ja
takakulmaukset. Hyvät takaliikkeet, edestä hieman löysä.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 AVO EH4
2v iloinen vilkkaasti esiintyvä vielä selkeästi nuori uros. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Turkki on tulollaan. Hyvä kallo.
Toivoisin hieman tummemmat silmät ja aavistuksen täyteläisemmän kuono‐osan. Hyvä purenta. Sopiva luusto. Kohtuullinen
lapakulmaus. Hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkuu iloisesti, hyvin takaa, hieman löysästi edestä. Hyvä väritys. Voisi keskittyä
paremmin esiintymiseensä.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO H
2v iloinen ja ystävällinen seistessä kaunis uros. Voimakas kaunis pää. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Osittain pienet
alaetuhampaat. Erittäin hyvä koko, mutta etuosa tarvitsee aikaa. Hyvä luusto. Lapakulmauksen tulisi olla parempi. Hyvä runko.
Riittävät takakulmaukset. Takaraajoista on poistettu kannukset. Hyvin ahtaat ja ulkokierteiset takaliikkeet ja vielä löysät
etuliikkeet. Takaliikkeet vaikuttavat sijoitukseen.
Bertus Laurens V’t Rijkenspark FIN48069/07 AVO EH
3v hyväntyyppinen maskuliininen uros, joka ei ole turkiltaan parhaassa mahdollisessa kunnossa. Hyvä tyyppi ja mittasuhteet.
Hyvä pään muoto. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Sopiva luusto. Liian suora lapakulmaus. Hyvä runko. Toivoisin paremmat
takakulmaukset. Kohtuulliset takaliikkeet, etuliikkeet liian löysät.
Bom Bom’s Aventinus FIN22532/07 AVO EH
2v. 8kk vanha hyväntyyppinen maskuliininen uros, jonka turkki ei parhaimmillaan, koska on vasta pesty. Erittäin hyvä pään
muoto. Toivoisin tummemmat silmät. Oikea purenta. Riittävä kaula. Sopiva luusto. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvä runko ja
takakulmaukset. Liikkuu takaa hyvin mutta edestä liian löysästi. Hyvätyyppinen koira joka tarvitsee näyttelyharjoitusta ja olisi
edukseen lihaksikkaammassa kunnossa.
Life Spring’s Manpower FIN24950/07 AVO EH
2v erittäin hyväntyyppinen uros, jolla hivenen nokinen pään väritys. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. hyvä sivukuva seistessä.
Hyvä päänmuoto mutta toivoisin paremman ilmeen. Hieman kapea alaleuka ja aavistuksen epätasainen purenta. Hyvä luusto.
Vankka runko. Riittävät kulmaukset. Liikkuu takaa hyvin, mutta edestä löysästi.
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Life Spring’s My Way FIN24954/07 AVO ERI1 PU1 SERT MVA CACIB VSP
2v erinomaisen kauniin tyyppinen uros, joka esitetään kauniisti näyttelyyn kunnostettuna. Erinomaisen kaunis pää ja ilme. Oikea
purenta. Riittävä kaula . Hyvä luusto. Toivoisin paremman lapakulmauksen. Vankka runko ja takaosa. Hyvät takakulmaukset.
Kauniit sivuliikkeet, mutta etuliikkeiden tulisi olla paremmat.
Merry Mistel’s Sandor FIN39377/06 AVO H
3v tyypiltään kaunis uros. Voimakas ja maskuliininen. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä sivukuva seistessä. Erittäin
kaunis pää, silmät ja ilme. Oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Vahva luusto. Hyvä runko. tarvitsee enemmän rinnanleveyttä.
Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Valitettavasti tällä kauniilla koiralla luvattoman heikot takaliikkeet: ahtaat ja ulkokierteiset.
Ragdolls Blue‐Chip FIN48886/06 AVO ERI2
3v erittäin hyväntyyppinen vankka maskuliininen uros, jolla on erittäin hyvät mittasuhteet. esitetään vastapestyssä turkissa, joka
ei ole parhaimmillaan. Erittäin hyvä pään muoto. Hieman voimakas kallon nousu. hyvä purenta. Riittävä kaula. Hyvä luusto.
Kohtuullinen lapa. hyvä runko ja takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, mutta etuliike saisi olla tiiviimpi. hyvä väritys.
Alpigiano Beato Baran FIN13920/05 VAL ERI
4v vankka maskuliininen hyväntyyppinen valiouros, jonka turkki ei ole parhaimmillaan. kaunis pää, silmät ja ilme. Purenta ok.
Riittävä kaula. Hyvä luusto. Lapakulmauksen tulisi olla hieman parempi. Hyvä runko ja takaraajat. hieman lyhyt häntä. Hyvin
värittynyt.
Atelier’s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI2 PU3
7v kauniin tyyppinen vankka ja voimakas uros, joka esitetään kauniissa näyttelykunnossa. Erinomainen sivuprofiili. Kaunis pää,
silmät ja ilme. Hyvä purenta. hyvä kaula ja ylälinja. Vahvaluustoiset hyvin kulmautuneet raajat. Tilava runko. Vankka takaosa.
Liikkuu hyvin askelin. Hyvä väritys.
Bernissimo Baranprimo FIN39019/07 VAL EH
Hieman yli 2v vielä selkeästi nuori valio, joka ei ole parhaassa turkissaan tänään. Hyvä tyyppi ja mittasuhteet. hyvä kallo, silmät ja
ilme. Kuono‐osa voisi olla hieman vahvempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Toivoisin paremman etuosa. Hyvä runko ja takakulmaukset.
Edestakaiset liikkeet saavat vielä parantua ja saisi esiintyä hieman paremmin.
Funatic Taittinger VAL ERI3 PU4
3v hyvin kauniissa näyttelykunnossa esitetty voimakas maskuliininen erittäin hyväntyyppinen valio. Vilkas ja eläväinen luonne.
Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Voimakas hyvänmuotoinen uroksen pää. Oikea purenta. Vahva luusto. Hyvä runko. Hieman
turhan voimakkaat takakulmaukset. Erittäin sujuva liikkuja. Käyttää häntäänsä kuten bernin kuuluukin.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 VAL ERI4
6v hyvin kaunniissa näyttelykunnossa esitetty vankka valio uros, jolla on paljon hyviä ansioita. Erittäin hyvä päänmuoto, silmät ja
ilme. Purenta ok. Vahva luusto. Tilava runko. Voimakas karvapeite. Hieman matalaraajainen ja turhan pitkä lanneosastaan.
Voimakkaat takakulmaukset. Liikkuu hyvin askelin. Hyvä väritys.
Riccarron Oscar Delarenta FIN52415/05 VAL ERI1 PU2 VACACIB
3v hyvin kauniissa näyttelykunnossa esitetty valiouros, joka erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvin kauniisti rakentunut.
Vahvaluustoiset hyvin kulmautuneet raajat. Erinomainen tilava runko. Hyvä kallo. Riittävän tummat silmät. Toivoisin hieman
täyteläisemmän kuono‐osan. Käyttää häntäänsä aidosti. Erinomainen liikkuja. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI
3,5v voimakas iloinen valiouros. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet sekä selvä sukupuolileima. Voimakas pää, jossa leveä läsi.
Hyvät silmät ja ilme. Oikea purenta. Kääntää toista eturaajaansa voimakkaasti ulos. Hyvät kulmaukset. Tilava runko. Liikkuu
takaa hyvin, mutta etuliikkeet hieman löysät.
Maroussia Odysseus‐Oensis FIN25347/00 VET EH1
9,5v ikäisekseen hyvässä kunnossa esitetty veteraaniuros, jolla erittäin hyvä pää, silmät ja ilme. edelleen hyvä purenta. hieman
lyhyt kaula. Riittävä luusto. Hieman etuasentoinen lapa. Riittävä runko ja takakulmaukset. Ikä näkyy liikkeissä. Takaliikkeet
hieman lyhyet ja jäykät. Erittäin hyvä väritys. Erinomainen luonne.
Aurinkomyrskyn Angelina FIN11246/09 JUN H
1v melko pieni vielä hyvin kesken kehityksen oleva juniorinarttu, jolla hyvä väritys. Hyvä päänmuoto. Hyvä puenta. Hyvä luusto
ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä. Runko on vielä kapea, mutta toivoisin vahvemman takaosa. Lantio liian jyrkkä.
Takaliike jää lyhyeksi.
Bellaffen Elviira FIN52736/08 JUN EH3
14kk vanha hyvänkokoinen feminiininen narttu. Esitetään hyvin kunnostetussa mutta hieman lyhyessä turkissa. Hyvä pää, silmät
ja ilme. Oikea purenta. Hyvä luusto. Riittävä runko. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu sivusta hyvin, mutta takaa huolimattomasti.
Bernerdalens Desdemona FIN17497/09 JUN EH2
10kk vanha feminiininen tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä juniori. Kauniisti näyttelyyn kunnostettu. Tarvitsee enemmän
harjoitusta. Hyvä luusto. Kaunis ylälinja. Hyvä rinnanleveys. Erittäin hyvä runko. Sopivasti kulmautunut takaosa. Riittävä kallo,
kohtuullinen otsapenger. Kuono‐osa turhan pitkä. Hyvä väritys.
Bernoban Bistä Baremmaks FIN14229/09 JUN EH4
10kk feminiininen hyväntyyppinen mittasuhteiltaan oikea, sopivan vankka juniorinarttu, jolla hyvä pään muoto, silmät ja ilme.
Oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyvä runko. Etuosan ja liikkeiden tulee tiivistyä. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Liikkuu
takaa hyvin. Erittäin hyvänkuntoinen karvapeite.
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Funatic Prosecco FIN46287/08 JUN H
16kk vanha vankka narttu. Hyvätyyppi, riittävät mittasuhteet. Hyvä pään muoto, mutta toivoisin tummemmat silmät. Leveä
valkoinen pläsi. Hieman löysät huulet. Oikea purenta. Hieman löysä ylälinja. Vankka runko. Riittävästi kulmautunut takaosa, joka
saa vahvistua. Valkoinen väri kummassakin eturaajassa nousee turhan ylös. Ahtaat takaliikkeet, edestä leveät.
Goldbear’s Rene Russo JUN ERI1 VASERT
13kk vanha erinomaista tyyppiä oleva vankka feminiininen narttu, jolla erittäin hyvä väritys. Turkki ei ole parhaimmillaan mutta
yleisvaikutelma erittäin hyvä. Erittäin hyvä pään muoto. Riittävän tummat silmät. Vankka luusto. hyvät kulmaukset. Ikäisekseen
hyvä luusto ja rinnanleveys. Erinomaiset sivuliikkeet joissa erinomainen pituus.
Janipan Tuuli FIN52680/08 JUN H
15kk vanha hyväntyyppinen juniori, jonka turkki ei parhaimmillaan. Hyvätyyppi ja mittasuhteet. hyvä kallo, mutta turhan kevyt
kuono‐osa ja toivoisin tummemmat silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut edestä ja
takaa. Riittävät sivuliikkeet, mutta liian leveät edestä.
Maroussia Nightspirit FIN16212/09 JUN H
Vasta 9kk vankka hyvänkokoinen narttu, joka esitetään lyhyessä turkissa. Valkoinen väri nousee hieman korkealla toisessa
eturaajassa. Hyvä kallo. Hieman kevyt kuono‐osa. Toivoisin tummemmat silmät. Purenta ok. Saisi olla paremmin kulmautunut
edestä. Riittävät takaraajojen kulmaukset. Liikkuu takaa ahtaasti ja lyhyesti, edestä löysästi.
Alpigiano Diletto Divine FIN16904/08 NUO EH3
21kk vanha hyväntyyppinen vankka narttu, jolla saisi olla enemmän itseluottamusta. Hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hieman turhan
voimakas kallo. Ilme saisi olla pehmeämpi. Hyvä kaula ja ylälinja. Vankka luusto ja kulmaukset. Liikkuu takaa hyvin, edestä
löysästi.
Amoretta FIN24443/08 NUO H
20kk vanha mittasuhteiltaan hyvä narttu. Sopiva luusto. Vankka runko. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. esiintyy hieman
rauhattomasti. Riittävä kallo, häiritsevän kevyt kuono‐osa, joka kääntyy hieman ylöspäin. Hyvät sivuliikkeet, mutta liian
kinnerahtaat takaa ja leveät edestä. Toivoisin tyypillisemmän pään.
Funatic Q‐T‐Pie FIN19167/08 NUO H
21kk vanha feminiininen erittäin hyvänkokoinen narttu, jolla hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Esitettään liian tuhtina. Hyvä kallo.
Keskiruskeat silmät. Hieman pitkä kuono. Purenta ok. Hyvä luusto. Toivoisin paremmat takakulmaukset. Liikkuu hieman
kierteisesti. Saisi hoikistua. Hyvä luonne.
Nalacho’s Aloretta Larah FIN40549/08 NUO ERI1
17kk vanha vankka erittäin hyväntyyppinen narttu, joka olisi edukseen kiinteämmässä kunnossa. Erittäin hyvä päänmuoto,
silmät ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvä kaula ja ylälinja. Tilava runko. Erittäin hyvin kulmautunut
takaosa. Erittäin hyvä liikkuja. Kaunis nuori narttu joka voitaisiin esittää edukkaammin. Hyvä väritys.
Ninicon Akasia FIN10197/08 NUO H
Lähes 2 vuotias hieman levottomasti esiintyvä nuori narttu, joka esitetään hyvin lyhyessä turkissa. Hyvä kallo. Riittävä kuono‐
osa. Purenta ok. Toivoisin tummemmat silmät. Riittävä luusto. Aavistuksen niukasti kulmautunut. Ahtaat takaliikkeet, löysät
edestä. Tarvitsee enemmän harjoitusta.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO ERI2
22kk vanha hyväntyyppinen kauniissa näyttelykunnossa esitetty nuori narttu, jolla hyvä väritys. Erittäin hyvä tyyppi ja
mittasuhteet. varsin hyvä pään muoto. Tummat hyvät silmät. Sopiva luusto. Hyvä ylälinja. Lapakulmaus voisi olla hieman
parempi. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Etuliikkeet saa tiivistyä. Hyvät värit.
Alpweiden What A Wish FIN32713/05 AVO H
4,5v hyväntyyppinen sopivan vankka narttu, jolla hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä luusto. Lapakulmaus voisi olla hieman
parempi. Hyvä runko ja takakulmaukset. Hyvä kallo, mutta kuono‐osa saisi olla vahvempi. Purenta ok. Hieman lyhyt kaula.
Liikkeet ovat hieman lyhyet ja ahtaat ja turkin väri paikoin ruskehtava. Hyvä luonne.
Berlida Batilda FIN34941/07 AVO T
Kookas 2v narttu, joka käyttäytyy liian epäluuloisesti ja tarvitsee itseluottamusta. Ilmeen tulee olla parempi ja silmien
tummemmat. Purenta ok. Riittävä kaula. Hyvä luusto. Valkoinen väri oikeassa eturaajassa nousee liian korkealle.. Hyvärunko,
mutta liian niukat kulmaukset. Hyvin ahtaat takaliikkeet, kohtuulliset etuliikkeet. Luonne, eturaajojen ja takaliikkeet vaikuttavat
sijoitukseen.
Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 AVO ERI3
2v erittäin hyvä koko ja tyyppi. Kauniisti näyttelyyn kunnostettuna esitetty narttu, jolla erittäin hyvät ääriviivat ja tasapaino.
Hyvä päänmuoto. Oikea purenta. Toivoisin tummemmat silmät. Sopiva luusto. Riittävä kaula. hyvä ylälinja, Tilava runko. Hyvät
sivuliikkeet, mutta etuliike saisi olla tiiviimpi.
Berndante Esme‐Ralda FIN33275/05 AVO EH
4v vankka ja voimakas erittäin hyväntyyppinen narttu, joka esitetään valitettavan tuhtina. Erittäin hyvä pää, silmät ja ilme. Oikea
purenta. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävä kaula. Riittävä rataraajojen kulmaukset. Liikkuu hyvin askelin, mutta tuhtius häiritsee.
Olisi hoikempana ja tiiviimpänä edukseen.
Black Indira’s Åi ÅI Åi FIN35757/06 AVO ERI
3v kookas, mutta feminiininen narttu, jolla hyvät ääriviivat ja tyyppi, mutta esitetään hoikassa kunnossa ja kevyessä turkissa..
Erittäin hyvä pää, tummat silmät ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Vankka luusto. Erittäin hyvin kulmautunut takaosa. Hyvät
sivuliikkeet, hieman kierteiset etuliikkeet. Kauniin tyyppinen terve narttu, joka tarvitsee lisää runkoa ja uuden turkin.
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Bom Bom’s Amaretto Coffee FIN22529/07 AVO H
2v 7kk vanha narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja tyyppi. Esitetään lyhyessä vasta pestyssä turkissa. Hyvä pään muoto. Toivoisin
tummemmat silmät. Hieman tiukka purenta. Luustoa voisi olla enemmän ja käpälät kookkaammat. Hyvä runko. Riittävät
takakulmaukset. Turhan kiireiset liikkeet. Liikkeiden esittämiseen tulee keskittyä.
Bouncy Buffoon’s Ava Gardner FIN46810/07 AVO ERI4
2v kauniisti näyttelyyn kunnostettu erittäin hyväntyyppinen narttu. Kaunis sivukuva seistessä. Erinomainen nartun pää, kauniit
silmät ja ilme. Hyvä purenta, luusto ja käpälät. Riittävä lapa. Hyvä runko ja takakulmaukset. Erittäin hyvä lihaskunto. Hieman
huolimattomat takaliikkeet, kauniit tehokkaat sivuliikkeet. Hyvä väritys.
Fonacot’s Ice Crystal FIN55127/07 AVO ERI
2v tyypikäs iloinen narttu, joka esitetään hyväkuntoisessa karvapeitteessä. Feminiininen kokonaisuus. Hyvä tasapaino. Hyvä
pään muoto. Otsapenger tulisi olla merkitympi. Hyvä purenta. Hyvä silmien väri. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman ahdas takaa.
hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin askelin sivusta ja edestä. Hyvä väritys.
Lumumba Ashanti FIN46787/05 AVO EH
4v hyväntyyppinen feminiininen ja vankka narttu. Erittäin hyvät mittasuhteet. Sopiva luusto. Hyvä kaula, hieman pehmeä
ylälinja. Sopivasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyvä kallo, mutta turhan kevyt kuono‐osa. Liikkuu takaa hyvin, edestä
hieman löysästi.
Momandan Tiramisu FIN45867/07 AVO ERI1 PN4 SERT
2v kauniin tyyppinen, sopivan vankka nuori narttu, joka esitetään kauniisti kunnostettuna. Erinomainen ryhti ja tasapaino.
Erinomainen pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Oikea purenta. Hieman löysät huulet. Kaunis kaula ja ylälinja. Vankka luusto.
Lapakulmaus saisi olla parempi. Erinomainen runko ja takakulmaukset. Löysät etuliikkeet, mutta erinomaiset tehokkaat liikkeet
sivusta.
Ragdolls Beauty Like Mom FIN48880/06 AVO H
3v kookas narttu, joka esitetään lyhyessä turkissa. Hyvä tyyppi. Riittävät mittasuhteet. hyvä pään muoto, saisi kantaa korvat
paremmin. Oikea purenta. Riittävä luusto. Kohtuullinen lapa. Riittävä runko. Toivoisin paremmin kulmautuneen takaosa. Ahtaat
ulkokierteiset takaliikkeet, kovin löysät etuliikkeet.
Ragdolls Cinderella FIN55713/07 AVO ERI2
2v erittäin hyväntyyppinen vankka sopivan voimakas narttu, joka esitetään hyvässä näyttelykunnossa. Feminiininen pää. Hyvät
silmät ja ilme. Oikea purenta. Sopiva luusto. hyvä kaula ja ylälinja. Vankka runko. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. hieman
huolimaton takaa. hyvät sivuliikkeet.
Ragdolls Cotton Candy FIN55712/07 AVO H
2v hyväntyyppinen narttu, joka esitetään liian lyhyessä turkissa ja tuhdissa kunnossa. Hyvä pään muoto, mutta liian epävarmat
takana kannetut korvat. Purennassa hieman väljyyttä. Hieman lyhyt kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneen ja vankemman
takaosa. kovin leveät etuliikkeet. erinomainen luonne.
Rockelstad Odessa FIN50941/05 AVO EH
Hyvin kookas, vankka voimakas narttu, jolla hyvä sukupuolileima. Hyvä pään muoto, silmät ja ilme. Saisi käyttää korvia
paremmin. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas luusto. Valkoinen väri nousee toisessa eturaajassa turhan korkealle. Tilava
hieman tuhti runko. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. erinomainen tyypillinen bernin häntä. Riittävät liikkeet. Hieman
vaalentunut kirsupigmentti.
Tempting Amber’s Always A Lady FIN52083/05 AVO H
4v narttu. hyvä koko. Riittävän feminiininen. hyvä pään muoto. Kauniit tummat silmät. Oikea purenta. Sopiva luusto. Hieman
lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä runko. Liian niukasti kulmautunut takaosa ja hyvin ahtaat takaliikkeet. Hyvä väritys. Liikkeet
vaikuttavat sijoitukseen.
Bernario Adalmina FIN46893/07 VAL ERI
2v sopivan voimakas narttu, jolla erittäin hyvä olemus. kaunis ilmeikäs nartun pää. kauniit silmät. Vankka luusto. Riittävä kaula,
hyvä ylälinja. Tilava runko. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Riittävä askelmitta, mutta olisi edukseen hieman jäntevämmässä
kunnossa.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI
2,5v kookas narttu, vankka ja voi makas. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Voimakas hyvämuotoinen pää. hyvät silmät ja ilme.
Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Vahva luusto, tilava runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu takaa hyvin, samoin sivusta mutta
etuliike turhan leveä.
Bouncy Buffoon’s Annie Hall VAL ERI4
2v feminiininen hyvin kauniin tyyppinen valionarttu, jolla kauniit ääriviivat seistessä. Kaunis väritys. Kaunis nartun pää.
Erinomaiset silmät ja ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä luusto. Tilava runko. hyvin kulmautuneet takaraajat. Sopiva
lapakulmaus. Liikkuu takaa hyvin, samoin sivusta mutta liikkuu aavistuksen vastahakoisesti. Kaunis kokonaisuus.
Funacot’s Happy Halliwell FIN39975/05 VAL ERI
4v iloinen kaunis valionarttu, jolla eriomainen tyyppi ja tasapaino. Kauttaaltaan feminiininen. Erinomainen pää, silmät ja ilme.
Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvä runko ja takakulmaukset. Erittäin hyvät sivuliikkeet,
mutta etuliike hieman löysä.
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Goldbear’s Qualitystreet FIN16050/07 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
2,5v erinomainen ,kaunis ja tasapainoinen, vankka ja voimakas narttu. Hyvin kauniisti rakentunut ja erinomainen esiintyjä.
Kaunis ilmeikäs nartun pää. Kauniisti kannetut korvat. hyvä purenta. Erinomainen luusto ja käpälät. Vahva takaosa. hyvä runko.
Erinomainen tehokas liikkuja. Kaunis aito berninarttu.
Riccarron Kiss Kiss FIN43424/03 VAL ERI2 PN2 VACACIB
6v vankka voimakas narttu. erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Feminiininen hyvänmuotoinen pää. Keskiruskeat silmät. Oikea
purenta. Hyvä kaula, hieman pehmeä ylälinja. Hyvä luusto ja käpälät. Tilava runko. hieman etuasentoinen lapa ja löysät
etuliikkeet. Hyvä takaosa. hyvät sivuliikkeet. Erinomainen luonne.
Riccarron La Fayette FIN19280/04 VAL ERI3 PN3
5v vankka ja voimakas erittäin hyväntyyppinen narttu. Kauniisti näyttelyyn kunnostettu. Erittäin hyvä pään muoto. Tummat
silmät. Hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja. Sopiva luusto. Erittäin vankka runko. Hyvä takakulmaukset. hyvä väritys. Liikkuu hyvällä
askelmitalla, mutta voisi olla hieman jäntevämpi.

20091128 TURKU KV, Christel Senn
Bendoran Bastiandenzel FIN54995/08 JUN EH2
13 kuukautta vanha. Hyvä luusto. Tummat tan‐merkit. Urosmainen pää. Täydellinen saksipurenta. Löysät huulet. Kauniit tummat
silmät. Hyvä selkä. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset voisivat olla paremmat. Sujuvat liikkeet, mutta kääntää kyynärpäitä
ulospäin. Häntä ei nouse ylös. Luonne voisi olla itsevarmempi.
Bendoran Berwooddenzel FIN54993/08 JUN EH1
13 kuukautta vanha. Hyvä luusto. Saksipurenta voisi olla parempi. Löysät huulet. Hyvät tummat silmät. Hieman taka‐asentoiset
korvat. Hyvä ylälinja. Oikea hännänkanto. Tassut kääntyvät hieman ulos. Sujuvat liikkeet. Miellyttävä luonne.
Zweierteam Oxalis FIN60373/08 JUN T
1‐vuotias. Isokokoinen. Korkeat jalat. Urosmainen pää. Hyvät tummat silmät. Avoimet huulet. Saksipurenta, mutta etuhampaat
ovat epätasaiset. Ei ole tarpeeksi kulmautunut edestä eikä takaa. Takatassut kääntyvät ulospäin. Sujuvat liikkeet, mutta
pihtikintut. Häntä on selän päällä. Valkoinen väri oikeassa etutassussa sisäpuolella jatkuu rintaan asti. Miellyttävä luonne.
Dolce Amigo Fun FI14845/09 NUO ERI1 SERT
17 kuukautta vanha. Ei kovin suurikokoinen. Hyvä luusto. Hyvä uroksen pää. Täydellinen saksipurenta. Kauniit silmät. Hyvä
korvien kanto. Haluaisin kaulan olevan pitempi. Seistessä kääntää etutassuja ulospäin. Selkä on hieman pehmeä.
Takakulmaukset voisivat olla hieman paremmat. Sujuvat liikkeet. Hännän kanto on hyvin iloinen ja korkea.
Zorro Zafar Av Hiselfoss FIN31468/08 NUO EH2
2‐vuotias. Hyvä luusto. Hyvä koko. Miellyttävä uroksen pää. Täydellinen saksipurenta. Löysät huulet. Hyvät tummat silmät. Selkä
on hieman pehmeä. Takakulmaukset voisivat olla hieman paremmat. Rinnan pitää vielä kehittyä. Sujuvat liikkeet. Hännän kanto
on hyvin iloinen ja korkea. Ystävällinen luonne.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 AVO ERI1 VASERT
2‐vuotias. Vankka runko. Hyvin tummat tan‐merkit. Täydellinen saksipurenta, mutta 2 etuhammasta keskellä ovat hyvin pieniä.
Löysät huulet. Voimakas otsapenger. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvä seisoma‐asento. Rinta on ok. Hännänkanto
ok. Sujuvat liikkeet, mutta ahtaat takaa. Kävelee ? Miellyttävä luonne, mutta kaipaan iloisuutta.
Bernario Wim FIN24836/05 AVO EH2
4‐vuotias. Hyvä luusto. Hyvä uroksen pää. Täydellinen saksipurenta, mutta 2 etuhammasta keskellä ovat liian pieniä. Löysät
huulet. Haluaisin paremmat etu‐ ja takakulmaukset. Rinnan pitää olla tilavampi. Etujalat kääntyvät ulospäin. Sujuvat liikkeet.
Hännän kanto ok. Miellyttävä luonne.
Berndante Fantas‐Tico FIN36532/06 AVO H
3½‐vuotias. Pienikokoinen. Hyvä luusto. Hyvin tummat tan‐merkit. Kuonossa hieman valkoista ja läsissä on vähän valkoista.
Mutta hyvä ilme. Täydellinen saksipurenta. Seistessä kääntää tassuja ulospäin. Etukulmaukset ok, takakulmaukset saisivat olla
paremmat. Hännän kanto ok. Sujuvat liikkeet, mutta takaa ahtaat. Bernin luoteen pitää olla itsevarmempi. Näyttää
hermostuneelta.
Life Spring´s My Way FIN24954/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
2‐vuotias. Vankka runko. Hyvin tasapainoinen. Hyvä uroksen pää Täydellinen saksipurenta. Kaula voisi olla hieman pitempi.
Hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Takatassut kääntyvät ulospäin. Hyvä rinta. Hyvä alalinja. Hyvä draivi. Iloinen
hännän kanto. Miellyttävä luonne.
Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI
2½‐vuotias. Isokokoinen. Hyvä uroksen pää. Täydellinen saksipurenta. Rinta voisi olla tilavampi. Kulmaukset voisivat olla
paremmat. Terveet liikkeet, mutta takaa hieman ahtaat, oikea hännän kanto. Miellyttävä luonne.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI4 PU4
7‐vuotias. Keskikokoinen. Vahva luusto. Urosmainen pää, täydellinen saksipurenta. Kaula voisi olla hieman pitempi. Hyvä rinta.
Hyvä seisoma‐asento. Oikein kulmautunut. Hyvät voimakkaat liikeet. Hyvin kaunis hännän kanto.
Funatic Taittinger FIN46738/06 VAL ERI2 PU2 VACACIB
3‐vuotias. Hyvä koko. Vankka runko. Hyvä uroksen pää, mutta huulet ovat löysät, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä ylä‐
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ja alalinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä seisoma‐asento, voimakkaat liikkeet, mutta edestä kyynärpäät kääntyvät hieman ulospäin.
Kaunis hännän kanto. Ystävällinen luonne.
Riccarron Kroisos Pennonen FIN43423/03 VAL ERI3 PU3
Kaunis yleisvaikutelma. Urosmainen pää. Täydellinen saksipurenta, mutta 2 etuhammasta keskellä ovat liian pieniä. Löysät
huulet. Hyvin kauniit tummat tan‐merkit. Hieman suuret korvat. Hyvin kulmautunut. Erittäin kaunis hännän kanto. Voimakkaat
liikkeet, mutta edestä kyynärpäät kääntyvät hieman ulospäin. Miellyttävä luonne. Selkä on hieman pehmeä.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL ERI
2½‐vuotias. Hyvä koko. Hyvä luusto. Tyypillinen uroksen pää. Täydellinen saksipurenta. Melkeinpä liikaa valkoista kuonon
oikealla puolella. Seistessä kääntää tassuja ulospäin. Rinta voisi olla tilavampi. Takakulmaukset voisivat olla paremmat. Sujuvat
liikkeet. Hyvin temperamenttinen.
Cei‐Cei Ayrton FIN38984/01 VET EH1
8‐vuotias. Keskikokoinen ja ‐luustoinen. Urosmainen pää. Täydellinen saksipurenta. Rinta voisi olla paremmin kehittynyt.
Haluaisin hänen olevan paremmin kulmautunut. Hyvä selkä. Ikäisekseen liikkuu sujuvasti, mutta takaliikkeeseen toivon
enemmän draivia. Tänään turkki ei ole näyttelykunnossa. Kaipaan tyypillistä sukupuolileimaa. Miellyttävä luonne.
Maroussia Odysseus‐Oensis FIN25347/00 VET EH2
9½‐vuotias. Hyvä koko. Luusto voisi olla voimakkaampi. Kaipaan tyypillistä sukupuolileimaa. Hyvin kauniit tummat silmät. Hyvä
ylä‐ ja alalinja. Voisi olla paremmin kulmautunut. Ikäisekseen liikkuu sujuvasti, mutta toivon enemmän draivia liikkeeseen.
Miellyttävä luonne.
Janipan Usva FIN10210/09 JUN EH4
1‐vuotias. Kaunis narttu. Tällä hetkellä liian arka. Hyvä luusto. Kaunis pää, mutta hän ei näytä sitä, koska kääntää korvat taakse.
Täydellinen saksipurenta. Kauniit valkoiset hampaat. Hyvä ylälinja. Rinnan pitää vielä kehittyä. Etukulmaukset ok,
takakulmaukset voisivat olla paremmat. Sujuvat liikkeet, hetkellisesti hyvä draivi, mutta kääntää edestä kyynärpäitä ulospäin.
Mooglen Assiliina FIN10031/09 JUN ERI2
1‐vuotias. Hyvä luusto. Kauniit tummat tan‐merkit. Narttumainen pää, täydellinen saksipurenta. Hieman löysät huulet. Hyvä ylä‐
ja alalinja. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset voisivat olla paremmat. Liikkuu hyvällä draivilla, hyvin edestä, takaa hyvin
ahtaasti. Hyvä hännänkanto. Erittäin ystävällinen.
Mooglen Avaemmiina FIN10030/09 JUN EH3
17 kuukautta vanha, miellyttävä narttu. Hyvä luusto. Miellyttävä narttumainen pää, täydellinen saksipurenta. Etukulmaukset ok,
takakulmaukset voisivat olla paremmat. Sujuvat liikkeet, mutta hyvin taka‐ahtaat. Nartulle hännän kanto on hieman liian korkea.
Ystävällinen luonne.
Riccarron Quess Why FIN48212/08 JUN ERI1
1‐vuotias. Erittäin hyvin kehittynyt. Hyvä luusto. Hyvä pää. Kauniit tummat silmät. Täydellinen saksipurenta. Ikäisekseen erittäin
hyvin kehittynyt rinta. Hyvät etukulmaukset, hieman suorat takakulmaukset. Hyvä hännän kanto. Sujuvat liikkeet. Ystävällinen
luonne.
Fridkullas Xanadu FIN31425/08 JUN ERI3
1 v 7 kk vanha. Hyvä tasapainoinen nuori narttu. Miellyttävä narttumainen pää, hyvät tummat silmät. Täydellinen saksipurenta.
Hyvä rinta. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset voisivat olla paremmat. Sujuvat liikkeet hyvällä draivilla, hieman taka‐ahtaat.
Hyvin temperamenttinen luonne.
Funatic Q‐Ta‐Molla FIN19165/08 NUO ERI1
22 kuukautta vanha. Kaunis yleisvaikutelma. Narttumainen pää, täydellinen saksipurenta, mutta liikaa valkoista kuonossa. Hyvä
ylä‐ ja alalinja. Erittäin loistavat kulmaukset. Erittäin hyvä rinta. Hyvä seisoma‐asento. Sujuvat liikkeet, kaunis hännän kanto.
Ihastuttava luonne.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO ERI2
22 kuukautta vanha. Suuri narttu, mutta kaunis yleisvaikutelma. Narttumainen pää, täydelllinen saksipurenta. Erittäin kauniit
tummat silmät. Hyvä alalinja. Hyvä seisoma‐asento. Selkä on hieman pehmeä. Oikein kulmautunut. Sujuvat, mutta hieman
ahtaat liikkeet. Iloinen hännän kanto.
Bellaffen Demi FIN48528/07 AVO EH
2 v 3 kk vanha. Hyvä koko. Hyvä luusto. Narttumainen pää, saksipurenta. Erittäin tummat tan‐merkit. Hyvä alalinja. Hieman
takakorkea. Korkea hännän kiinnitys, siksi liian korkea hännän kanto. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset voisivat olla
paremmat. Hyvä seisoma‐asento, edestä kääntää tassuja ulospäin. Sujuvat liikkeet, mutta hieman löysät kyynärpäät.
Ystävällinen luonne.
Fonacot´s Ice Crystal FIN55127/07 AVO ERI2 PN3 VASERT
2‐vuotias. Kaunis yleisvaikutelma. Täydellinen saksipurenta. Erittäin kauniit tummat silmät, hyvä ylä‐ ja alalinja. Hyvä rinta. Hyvät
etukulmaukset, takakulmaukset voisivat olla paremmat. Seistessä kääntää takajalkoja ulospäin. Terveet liikkeet. Hyvin kaunis
hännän kanto. Miellyttävä luonne.
Kultakuumeen Brita FIN39881/07 AVO ERI3
2‐vuotias. Isokokoinen. Hyvin tasapainoinen. Hyvä luusto. Narttumainen pää, täydellinen saksipurenta.? Hyvä ylä‐ ja alalinja.
Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset voisivat olla paremmat. Sujuvat liikkeet. Iloinen hännän kanto. Ystävällinen luonne.
Leniences Ciara‐Catalyn FIN54102/07 AVO EH
2‐vuotias, keskivahva luusto. Kokoiselleen nartulle vahva pää. Täydellinen saksipurenta. Tarvitsee paremman eturinnan. Hyvä
ylä‐ ja alalinja. Voisi olla hieman paremmat kulmaukset. Sujuvat liikkeet, mutta kaipaan niihin enemmän draivia.
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Milbu Baccara To White Coastal FIN33944/09 AVO EH4
2v 3 kk vanha. Hyvä luusto. Tan‐merkit voisivat olla tummemmat. Narttumainen pää, täydellinen saksipurenta. Hyvä alalinja.
Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset voisivat olla paremmat. Oikea seisoma‐asento Sujuvat liikkeet, mutta taka‐ahtaat. Ylälinja
on hieman nouseva, koska takakulmaukset ovat hieman suorat. Ystävällinen luonne, mutta ei ole itsevarma.
Rockelstad Odessa FIN50941/05 AVO EH
4 vuotias. Iso narttu. Hyvä luusto. Narttumainen pää. Täydellinen saksipurenta. Hyvät etukulmaukset, suorat takakulmaukset,
siksi ylälinja on hieman nouseva. Selkä on hieman pehmeä. Liikkuu hyvin draivilla. Oikea hännän kanto. Turkki on hieman kihara.
Miellyttävä luonne.
Vinkizz Mary Poppins FIN52079/06 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
3‐vuotias. Hyvin tasapainoinen, narttumainen pää, täydellinen saksipurenta. Hyvä rinta. Selkä on hieman pehmeä. Oikein
kulmautunut. Hyvä hännän kanto. Sujuvat liikkeet, mutta kääntää edestä kyynärpäitä hieman ulospäin. Ystävällinen luonne.
Bernario Adalmina FIN46893/07 VAL ERI
2½ ‐vuotias. Hyvä luusto. Kauniit tummat tan‐merkit. Narttumainen pää. Voimakas otsapenger ja lyhyt kuono. Hyvä rinta,
haluaisin paremmat etu‐ ja takakulmaukset. Selkä on hänen kokoiselleen hieman liian pitkä. Sujuvat liikkeet, hieman ahtaat
edestä ja takaa. Ystävällinen luonne.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI3
3‐vuotias. Kaunis yleisvaikutelma. Hyvä luusto. Narttumainen pää. Täydellinen saksipurenta. Hyvät tummat silmät. Hyvä rinta.
Oikea seisoma‐asento. Hyvät etukulmaukset, oikeat takakulmaukset. Sujuvat liikkeet, mutta edestä kyynärpäät kääntyvät
hieman ulospäin. Ystävällinen luonne.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 VAL ERI
4‐vuotias. Isokokoinen. Hyvä luusto. Narttumainen pää, täydellinen saksipurenta, mutta löysät huulet. Hieman löysät ranteet.
Selkä on hieman pehmeä. Sujuvat liikkeet, ahtaat edestä ja takaa. Miellyttävä luonne.
Fonacot´s Happy Halliwell FIN39975/05 VAL ERI1 PN2 VACACIB
4‐vuotias. Hyvä koko. Hyvä luusto hänen kokoiselle. Narttumainen pää, täydellinen saksipurenta. Hyvin kauniit tummat silmät.
Hyvät kulmaukset. Hyvä rinta. Liikkuu draivilla, hieman ahtaasti edestä ja takaa. Iloinen hännän kanto. Ystävällinen luonne.
Goldbear´s Qualitystreet FIN16050/07 VAL ERI2 PN4
3‐vuotias. Vahva hyvä luusto. Narttumainen pää. Täydellinen saksipurenta. Hyvin kauniit, tummat silmät. Erittäin kauniit värit.
Edestä voisi olla paremmin kulmautunut, takaa ok. Liikkuu draivilla, mutta hieman ahtaasti takaa ja edestä. Erittäin kaunis
hännän kanto. Ystävällinen luonne, mutta koiran arvosteleminen on vaikeaa, koska koira katsoo vain esittäjää.
Riccarron Milla Magia FIN25732/04 VAL ERI4
5‐vuotias. Suuri narttu. Hyvä luusto. Narttumainen pää. Täydellinen saksipurenta. Hieman löysät huulet. Kauniit tummat silmät
Hyvä rinta. Hyvin kulmautunut. Liikkuu draivilla. Kaunis hännän kanto. Miellyttävä luonne.
Fridkullas Proud Mary FIN27378/01 VET ERI1 ROP‐VET
8½ ‐vuotias. Hyvä koko. Hyvä luusto. Hyvä narttumainen pää. Täydellinen saksipurenta. Selkä on hieman pehmeä. Oikein
kulmautunut. Ikäisekseen hyvät liikkeet. Erittäin ystävällinen Miellyttävä ilme.

20091212 HELSINKI V‐09, Hedd Richards
Alte Sage Ether FIN25424/09 JUN EH3
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, miellyttävä pää ja silmät. Hyvä kallo kuonon mittasuhteisiin nähden. Rinta syvenee hyvin. Hyvät
etu‐ ja takakulmaukset. Hyvä luusto. Taipumus kääntää etutassuja ulospäin. Oikea hännän kiinnitys ja hännän pituus. Vakaa
liikkuja. Erittäin hyvät sivuliikkeet.
Bendoran Bastiandenzel FIN54995/08 JUN EH
14 kk vanha uros. Vaikuttaa hieman levottomalta tänään. Hyvin kehittynyt, miellyttävä pää ja silmät. Virheetön purenta.
Virheetön etuosa, hyvä luusto. Hyvät rungon mittasuhteet. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Oikea hännän kiinnitys.
Virheettömät suorat välikämmenet. Sivuliikkeet ok, mutta etuliikkeet olivat hieman epäsäännölliset.
Bendoran Berwooddenzel FIN54993/08 JUN EH4
14 kk vanha uros. Tänään hieman turkiton, joka antaa vaikutelman, että runko olisi hieman pitkä. Hyvin itsevarma kaveri, jolla on
hyvin miellyttävä pää ja miellyttävät silmät. Hampaat pitää tarkistaa. Vahva luusto. Hyvä ylälinja. Oikea hännän kiinnitys ja oikeat
merkit. Erinomaiset ääriviivat ja liikkeet. Pieni ontuminen oikeassa takajalassa.
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 JUN ERI2
Hyvin kehittynyt. Ikäisekseen vahva pää. Oikea purenta. Hyvä kaula johtaa hyvään suoraan ylälinjaan. Hyvin asettuneet lavat,
hyvä olkavarren pituus. Hyvät takakulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvät lihakset. Liikkeen pitää vakaantua, mutta
sivuliikkeet ovat erinomaiset.
Joker Jokela Av Lee Armand FIN47825/09 JUN EH
Keskikokoinen uros, miellyttävä pää ja silmät. Erinomainen purenta. Vahva kaula. Rinta syvenee hyvin. Riittävä luusto. Hyvät
lavat, vahva lanne. Hyvät takakulmaukset. Virheetön lantio, oikea hännän kiinnitys. Vakaa liikkuja, mutta on taipumus
takakorkeuteen sivuliikkeessä.
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Maroussia Oz The Snowman FIN20521/09 JUN ERI1 JV‐09
Hyvin tasapainoinen 10 kuukautta vanha, hyvät rungon mittasuhteet. Oikea purenta. Hyvä kuono kallon mittasuhteisiin nähden.
Hyvin asettuneet korvat. Vahva kaula johtaa erittäin hyvään ylälinjaan. Erinomainen rintakehä, lyhyt vahva lanne. Kauttaaltaan
hyvä luusto . Erittäin hyvä lantio ja hännän kiinnitys. Kehittyy hyvin. Oikeat liikkeet edestä ja takaa. Erittäin hyvät sivuliikkeet.
Momandan Ugly Duckling FIN21170/09 JUN H
9 kuukautta vanha uros. Hyvin kasvanut, pää kehittyy miellyttävästi. Virheettömät silmät. Käänteinen saksipurenta. Vahva
luusto. Oikean etujalan välikämmen on hieman löysä. Hieman pehmeässä kunnossa. Kauttaaltaan hyvin kulmautunut, hyvä
hännän kiinnitys ja lantio. Hieman ahtaat takaliikkeet, mutta ok sivulta.
Hurdy Van´t Pachthof RKF2408655 NUO ERI2
Erittäin hyvä pää ja hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat. Vahva kaula. Erinomainen ylälinja. Riittävät kulmaukset edessä ja
takana. Rinta syvenee hyvin. Riittävä luusto, on taipumus kääntää etujalkoja ulospäin. Painonpudotuksesta olisi hyötyä. Vaikka
on hieman liian lihava, liikkuu kuitenkin hyvin. Hännän ei pitäisi olla näin korkea.
Ridon Hennet Dakar EST00534/08 NUO ERI1 VASERT
Hyvin kehittynyt, urosmainen, hyvin aikuistunut uros. Vahva pää, miellyttävät silmät. Hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä
purenta. Vahva kaula johtaa erittäin hyvään ylälinjaan. Erittäin hyvät lihakset. Vahva luusto kauttaaltaan. Hieman paremmasta
lapakulmasta olisi hyötyä. Hyvät takakulmaukset. Oikea hännän kiinnitys ja virheetön lantio. Liikkuu vaivattomasti
edestakaisessa liikkeessä samoin kuin sivuliikkeessä.
Sennenhund Rossii Filimon RKF2189048 NUO EH3
Hyvin kehittynyt. Vahva pää. Erinomainen kuono ja kallon mittasuhteet. Oikea purenta. Hyvä etuosan kokonaisuus, hyvä luusto
ja hyvät tassut. Hyvät kylkikaaret. Vahva lanne. Riittävät takakulmaukset Hyvä ylälinja ja oikea turkki. Virheettömät liikkeet, on
taipumus kantaa häntää korkealla.
Bernario Bvlgari Diesel FIN58378/07 AVO EH
2‐vuotias, keskikokoinen. Vahva pää. Oikea purenta. Vahva kaula, hyvä luusto. Erittäin hyvät etukulmaukset. Hyvin kehittynyt
rinta. Erinomainen luusto. Hyvä ylälinja, hyvä hännän kiinnitys. Keskinkertaiset takakulmaukset. Oikean painoinen. Lyhyemmästä
rungosta voisi olla etua. Varmat liikkeet edestä, takaa ja sivulta.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 AVO EH
Keskikokoinen uros. Hyvin leikkisä luonne. Erinomaisessa kunnossa, erittäin miellyttävä pää ja miellyttävät silmät. Melko hyvin
asettuneet korvat. Kauttaaltaan hyvät lihakset. Hyvät kulmaukset. Oikea hännän kiinnitys, hyvä lantio. Rinta syvenee hyvin.
Erinomainen turkki. Hieman vaikea arvostella koiran leikkisyydestä johtuen. Pitää rauhoittua, erittäin lupaava nuorukainen.
Berndante El‐Ciril FIN33269/05 AVO EH
Keskikokoinen uros, jolla on urosmainen pää. Oikea purenta, yksi hammas puuttuu, josta eläinlääkärin todistus. Hyvä ylälinja.
Keskinkertaiset kulmaukset. Hieman löysät välikämmenet edessä. Kehittynyt rinta. Oikea ylälinja ja hännän kiinnitys.
Painonpudotuksesta olisi etua. Liikkuu hyvin edestä, takaa ja sivulta. Mutta vielä kerran, painonpudotuksesta olisi etua.
Bernerdalens Brandy RKF2179503 AVO ERI
Keskikokoinen uros, jolla on urosmainen pää. Vahva kuono. Oikea purenta. Melko hyvin asettuneet korvat. Vahva kaula ja
vaakasuora ylälinja. Hyvät kylkikaaret, lyhyt vahva lanne. Kauttaaltaan hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Erittäin hyvä lantio ja
hännän kiinnitys. Hyvät lihakset ja oikea paino. Erittäin varma liikkuja edestä, takaa ja sivulta.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO EH
Valmis uros, jolla on miellyttävä pää ja ilme. Oikea purenta, joskin alasivuhampaat ovat hieman kuluneet. Vahva ylälinja, hyvä
hännän kiinnitys. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä luusto ja hyvät tassut. Hyvä kylkiluiden kaarevuus, mutta painoa saisi olla
vähemmän. Varmat sivuliikkeet, kuitenkin ahtaat takaliikkeet.
Diamonds Kornal Eralash RKF2221597
Keskikokoinen, mutta erittäin hyvin kehittynyt. Virheettömät tummat silmät. Erinomainen pää, oikein asettuneet korvat. Vahva
etuosa, hyvä kylkiluiden kaarevuus. Syvä rinta. Vahva lanne. Erinomainen ylälinja, hyvä hännän kiinnitys. Vahvat välikämmenet.
Liikkuu hyvin kauttaaltaan. Esittäjän pitää juoksuttaa koiraa hieman hitaammin.
Funatic Roquefort FIN50216/07 AVO ERI4
Hyvin kehittynyt, erinomaisessa kunnossa, vaikkakin hieman turkiton. Miellyttävä pää, mutta silmäluomet ovat hieman löysät.
Kauttaaltaan hyvin kulmautunut, erinomainen kylkiluiden kaarevuus ja lyhyt vahva lanne. Hyvät lihakset. Kauttaaltaan hyvä
luusto ja hyvin miellyttävä luonne. Erinomainen liikkuja.
Janipan Xseri FIN17731/03 AVO EH
Keskikokoinen. Hieman turkiton tänään. Miellyttävä pää ja miellyttävät silmät.Oikea purenta. Vahva kaula ja hyvin asettuneet
lavat. Hieman paremmasta luustosta olisi etua. Hyvät lihakset. Ikäisekseen rinta on täydellisesti kehittynyt. Vahva lyhyt lanne.
Hieman korkea hännän kiinnitys. Hyvät liikkeet edestä, takaa ja sivulta.
Life Spring´s Manpower FIN24950/07 AVO EH
Keskikokoinen. Oikeat pään mittasuhteet, mutta toivoisin pienemmät, paremman muotoiset silmät. Oikea purenta ja erittäin
hyvin asettuneet korvat. Lyhyt vahva lanne. Sopiva hännän kiinnitys. Hyvin lihaksikas. Riittävä luusto tämän kokoiselle. Liikkuu
hyvin sivulta, mutta melko ahtaasti takaa.
Life Spring´s Marvelous FIN24951/07 AVO EH
Hyvin miellyttävä pää, silmät ja ilme. Hyvin asettuneet korvat. Voisi olla hieman suurempi uros. Ja hieman vahvempi luusto.
Ikäisekseen rinta on jo valmis. Hyvä kylkiluiden kaarevuus ja hyvät etu‐ ja takakulmaukset. Turkki antaa vaikutelman painuneesta
ylälinjasta. Oikea hännän kiinnitys. Erittäin hyvät lihakset. Valitettavasti en voinut täydellisesti arvostella liikkeitä. Vaikutti kuin
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hänellä olisi paha syyhy.
Ridon Hennet Dallas Gold EST00535/08 AVO ERI2
Erittäin miellyttävä pää ja kauniit tummat silmät. Täydellinen purenta. Hyvä eturinta laskee vahvaan hyvä luustoiseen etuosaan.
Hyvät tassut. Vahva kaula. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Vahva lanne. Erinomaiset kulmaukset. Oikea suora ylälinja ja hyvä lantio.
Erittäin hyvät liikeet edessä, takana ja sivulla.
Yo Yo Bentley av Hiselfoss N22834/07 AVO ERI1 PU4 SERT
Hyvin kehittynyt uros, erinomainen pää, erinomaiset silmät. Erittäin tasapainoinen uros kauttaaltaan. Hyvä luusto kauttaaltaan
ja erinomaiset tassut. Erinomainen ylälinja. Hyvin kehittynyt rinta. Vahva lanne. Kauttaaltaan hyvin kulmautunut. Lihaksikas.
Erittäin hyvä hännän kiinnitys ja oikea pituus. Erittäin miellyttävät liikkeet edestä, takaa ja sivulta.
Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI
Hyvin kehittynyt. Hyvin urosmainen. Erinomaiset ääriviivat ja vahva pää. Virheettömät tummat silmät. Täydellinen purenta.
Vahva kaula johtaa täydelliseen suoraan ylälinjaan. Hyvin kehittynyt rinta. Erinomaiset rungon mittasuhteet ja vahva
lanne.Erittäin hyvä hännän kiinnitys. Kauttaaltaan hyvä luusto. Vapaat, sujuvat liikkeet, erinomaiset sivulta.
Atelier´s Drosselbart FIN45092/02 VAL ERI
7‐vuotias uros, ikäisekseen täydellisessä kunnossa. Hyvin miellyttävä pää, erinomainen korvien kiinnitys ja virheettömät tummat
silmät. Virheetön hyvä luustoinen etuosa, hyvät tassut ja välikämmenet. Vahva kaula. Hyvin asettuneet lavat. Hyvä kylkiluiden
kaarevuus. Lyhyt, vahva lanne. Oikea hännän kiinnitys. Erittäin hyvät takakulmaukset ja vahvat välijalat. Erinomaiset etu‐ ja
takaliikkeet, virheettömät sivuliikkeet.
Berntiers Forward S12681/2006 VAL ERI
Valmis uros, jolla on oikea urosmainen pää. Olisi eduksi, jos silmät olisivat hieman pienemmät. Oikea purenta. Oikein asettuneet
korvat. Hyvät etu‐ ja takakulmaukset. Erinomainen luusto ja erinomaiset tassut. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Vahva välijalka.
Erinomainen lantio ja hännän kiinnitys. Erittäin varma, vankka liikkuja.
Funatic Taittinger FIN46738/06 VAL ERI
Erittäin hyvä profiili, antaa vaikutelman hyvästä tasapainoisuudesta. Erittäin miellyttävä pää ja virheettömät tummat silmät.
Täydellinen purenta. Vahva kaula ja erinomainen ylälinja. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luustoinen.
Erinomainen hännän kiinnitys. Vahvat, matalat välijalat. Erinomaiset liikkeet kauttaaltaan.
Indian Hills Blizzard of Oz S28169/2008 VAL ERI4
Valmis uros. Urosmainen kauttaaltaan ja miellyttävä pää. Oikea purenta. Valmis rinta. Hyvin asettuneet lavat. Hyvä luusto
kauttaaltaan. Hyvin kulmautunut. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä turkki. Vapaat ja helpot liikkeet kauttaaltaan.
Ola Odelsgutt av Hiselfoss N16220/05 VAL ERI1 PU1 ROP V‐09
Keskikokoinen uros ja erittäin miellyttävä pää ja miellyttävät silmät. Oikea purenta. Erittäin hyvin asettuneet korvat. Hyvin suora
etuosa ja erinomainen luusto ja tassut. Antaa vaikutelman ylipainoisuudesta olematta sitä kuitenkaan. Hyvin kulmautunut ja
erinomainen hännän kiinnitys. Vahvat välijalat. Vapaat ja helpot liikkeet, erinomaiset etu‐, taka‐ ja sivuliikkeet.
Private‐Stefal Bundy EST01621/04 VAL ERI
Valmis 5‐vuotias. Urosmainen pää ja hyvin asettuneet korvat. Erinomainen silmien muoto ja väri. Vahva kaula. Syvä leveä rinta.
Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Vahva lanne. Hyvät takakulmaukset. Hyvä liikkuja kauttaaltaan.
Private‐Stefal Filippe EST02383/07 VAL ERI
Kehittyy hyvin, miellyttävä pää ja silmät. Täydellinen purenta. Hyvät etu‐ ja takakulmaukset. Hyvä ylälinja ja hyvin vahva lyhyt
lanne. Riittävä luusto kauttaaltaan. Hyvin lihaksikas takaosa. Hyvä hännän kiinnitys. Ikäisekseen rinta kehittyy oikein hyvin. Uros
liikkuu vapaasti ja luontevasti esittäjänsä kanssa.
Riccarron Pink Panther FIN25406/06 VAL EH
Valmis uros. Hyvin urosmainen kauttaaltaan ja hyvin vahva pää, hyvät silmät. Hyvä kaulan pituus johtaa suoraan ylälinjaan ja
erinomainen lantio antaa erittäin hyvän hännän kiinnityksen. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet ja hyvä, syvä rinta ja vahva
lanne. Riittävästi kulmautunut kauttaaltaan. Liikkuu erinomaisesti, kuitenkin hieman ontuen vasemmalta edestä.
Riccarron Pluto FIN25405/06 VAL ERI
Keskikokoinen 3‐vuotias uros. Hyvin miellyttävät silmät. Oikea purenta. Kallo ja kuono voisivat olla hieman leveämmät uroksella.
Vahva kaula. Vaakasuora ylälinja vaikkakin takamuksen päällä kohollaan oleva turkki häiritsee tätä tuntumaa. Erittäin hyvä
luusto tämän kokoiselle ja hyvät etu‐ ja takakulmaukset. Erittäin hyvä hännän kiinnitys. Vapaat, helpot liikkeet ja erittäin hyvä
hännän kanto.
Sennenhund Rossii Avgustin RKF1784255 VAL EH
Hyvän kokoinen uros ja hyvä pää, purenta ja hyvät silmät. Suora ylälinja, erittäin hyvä lantio. Keskikertaiset kulmaukset
kauttaaltaan. Vahva lanne ja hyvä kylkiluiden kaarevuus. Keskivahva luusto kauttaaltaan. Edestakaiset liikkeet ok, mutta ontuu
vasenta takajalkaa sivuliikkeessä.
Zandrinas Noasson Dantalian FIN50632/04 VAL ERI3 PU3
Valmis 6½‐vuotias uros erittäin hyvässä kunnossa. Erittäin miellyttävä pää ja miellyttävät silmät, vahva kaula Erinomainen
ylälinja ja lantio. Erittäin hyvä suora, hyvä luustoinen etuosa. Syvä rinta ja erittäin hyvä vahva lanne. Hyvin lihaksikas
kauttaaltaan. Erinomaiset takaliikket samoin kuin erittäin hyvät sivuliikkeet.
Zweierteam Krameris FIN31951/05 VAL ERI2 PU2 CACIB
Keskikokoinen uros, hyvä pää ja erinomainen silmien muoto ja väri. Erittäin hyvin asettuneet korvat. Virheetön suora etuosa ja
hyvät tassut. Riittävä luusto. Erittäin hyvä ylälinja ja lantio. Täydellinen rinta. Vahva lanne. Riittävät takakulmaukset. Oikein hyvin
esitetty. Erittäin helpot sivuliikket ja edestakaiset liikkeet.
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Life Spring´s My Way FIN24954/07 VAL ERI
Keskikokoinen uros, jolla on kaunis pää ja kauniit silmät. Erinomaisen suora etuosa ja erinomaiset tassut. Virheetön ylälinja ja
lantio. Rinta kehittyy hyvin. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Hyvin lupaava nuorukainen. Liikkuu positiivisesti kauttaaltaan.
Maroussia Odysseus‐Oensis FIN25347/00 VET ERI1 ROP‐VET
Melkein 10‐vuotias ja erinomaisessa kunnossa. Erittäin hyvä pää ja silmät. Erinomainen purenta. Keskinkertaiset kulmaukset ja
keskivahva luusto kauttaaltaan. Erinomainen turkki. Liikkuu positiivisesti edestä ja takaa. Erittäin hyvä esimerkki rodusta.
Alpweiden Face To Winner FIN47460/08 JUN ERI4
Narttumainen, hyvin kehittynyt 16 kuukautta vanha ja narttumainen ilme, hyvät silmät ja purenta. Ikäisekseen erittäin hyvä
suora etuosa ja hyvä luusto. Oikea, suora ylälinja, hyvän pituinen lanne ja hyvin kehittyvä rinta. Erinomainen lantio ja vahvat
välijalat. Erittäin varma liikkuja, erinomaiset sivuliikkeet.
Bernario Chinon FIN43038/08 JUN EH
17 kuukautta, hyvin tasapainoinen, narttumainen pää. Virheettömät tummat silmät. Erittäin hyvin asettuneet korvat. Oikea
purenta Suora etuosa, mutta hieman sisään kääntyneet kyynärpäät, jonka vuoksi etutassut kääntyvät ulospäin. Keskinkertaiset
etukulmaukset. Erinomainen ylälinja. Oikean pituinen lanne. Riittävät takakulmaukset. Oikean painoinen. Erittäin hyvät
sivuliikkeet. Kypsynee hyvin iän myötä. Hieman löysät etuliikkeet.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 JUN ERI3
Hyvin kehittynyt, erittäin narttumainen pää. Tummat silmät. Täydellinen purenta. Hyvä kaulan pituus. Erinomainen ylälinja.
Suora etuosa. Riittävät kulmaukset. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rinta. Virheetön lantio ja hännän kiinnitys. Erinomaiset
etuliikkeet, hyvät sivuliikkeet säilyttäen ylälinjan.
Bernerdalens Desdemona JUN FIN17497/09 ERI1 JV‐09
11 kuukautta. Erittäin narttumainen, hyvin miellyttävä pää ja miellyttävät silmät. Erittäin hyvin asettuneet korvat, täydellinen
purenta. Oikea suora etuosa, hyvät tassut. Erittäin hyvä ylälinja. Vahva lanne. Riittävät kulmaukset. Vahva välijalka. Erittäin hyvin
esitetty. Liikkuu erittäin hyvin etenkin sivuliikkeessä, erittäin hyvä hännän kanto.
Goldbear´s Rene Russo FIN11155/09 JUN ERI
14 kuukautta vanha narttu. On jättänyt turkin kotiin tänään. Erittäin hyvä profiili. Pää kehittyy hyvin. Hieman löysät silmäluomet
tänään, mutta tämän pitäisi tiivistyä iän myötä. Erittäin hyvä suora etuosa, erinomainen luusto tämän kokoiselle nartulle. Hyvin
kulmautunut ja erittäin hyvät lihakset. Virheetön suora ylälinja. Ensiluokkainen liikunta joka suunnalta. Erittäin hieno
nuorukainen.
Ireen vom Gipfelfeuer LOSH1060123 JUN EH
9 kuukautta vanha. Erinomainen profiili. Hyvin narttumainen kauttaaltaan. Vahva, suora ylälinja. Rinnan pitää syventyä, mutta
tämä tulee iän myötä. Takakulmaukset voisivat olla hieman paremmat. Lupaava nuorukainen. Varmat liikkeet, mutta hieman
takakorkeat sivulta, mutta tämänkin pitäisi parantua iän myötä.
Maroussia Nightwish FIN16213/09 JUN ERI2
Hyvin kehittynyt, erittäin narttumainen ilme. Hyvin asettuneet korvat. Oikea, suora etuosa. Suora, vahva ylälinja. Virheetön
lantio. Riittävät kulmaukset. Hyvä luusto tämän kokoiselle nartulle. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Erittäin hyvä liikkuja,
erityisesti sivuliikkeet, täydellinen hännän kanto.
Ridon Hennet Elisee EST03113/08 JUN EH
14 kuukatuuta. Kehittyy oikein hyvin. Vahva pää, mutta silti hyvin narttumainen. Erinomainen, suora etuosa. Hyvä luusto. Hyvä
ylälinja. Erittäin hyvän pituinen lanne. Hyvät takakulmaukset. Vahva välijalka. Hyvin lupaava nuorukainen. Erittäin hyvät
sivuliikkeet, mutta hieman ahtaat takaliikkeet.
Shedcape Delina FIN22909/09 JUN EH
9 kuukautta. Ikäisekseen hyvin kasvanut. Pään pitää hieman kehittyä, jonka jälkeen silmäluomien pitää tiivistyä. Turkki on tänään
hieman kihartuva. Runko kehittyy hyvin. Oikea, suora etuosa. Keskinkertaiset kulmaukset. Oikea purenta. Hyvä hännän kiinnitys.
Lanteen pitää hieman vahvistua. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, mutta hyvät sivuliikeet, hyvä hännän kanto.
Szarazpataki Igeret MET9502/08 JUN EH
13 kuukautta vanha. Erittäin miellyttävät ääriviivat. Narttumainen pää. Hyvät tummat silmät. Virheetön purenta. Oikein hyvä
suora etuosa. Hyvä luusto ja hyvät tassut. Oikea sileä turkki, suora ylälinja. Vahva lanne. Oikein hyvä hännän kiinnitys. Vahvat
välikämmenet. Kehittyy hyvin. Hyvät etu‐ ja takaliikkeet, hieman pehmeä ylälinja sivuliikkeessä.
Tornedarlings Ada Af Triel FIN10192/09 JUN EH
Oikein hyvät rungon mittasuhteet. Narttumainen pää. Hyvät silmät ja värit. Erittäin hyvä kaula. Virheetön ylälinja.
Keskinkertaiset kulmaukset. Erittäin hyvä, suora etuosa. Oikea lantio Turkiton tänään. Liikkuu hyvin, mutta pitää liikkua hieman
hitaammin, koska liikkeillä on taipumus epäsäännöllisyyteen
Tornedarlings Alli Af Triel S63042/2008JUN EH
Hyvin narttumainen, täydessä turkissa oleva narttu, jolla on miellyttävä pää ja miellyttävät silmät, kuitenkin sillä on
epäsäännöllinen purenta. Hyvin asettuneet korvat. Vahva ylälinja ja oikea lantio. Sopivasti kulmautunut. Hyvä suora etuosa ja
oikea lanteen pituus. Erittäin hyvät taka‐ ja sivuliikkeet, hyvä hännän kanto. Etuliikkeet hieman epäsäännölliset tänään.
Alpigiano Diletto Divine FIN16904/08 NUO EH
Oikein hyvä yksilö, mutta hieman hermostunut tänään. Miellyttävä pää ja miellyttävät silmät, oikein hyvin asettuneet korvat.
Virheetön purenta. Erinomainen ylälinja ja lantio. Hyvä suora etuosa ja oikea luusto. Keskinkertaiset kulmaukset. Oikea sileä
turkki. Hyvät lihakset kauttaaltaan. Liikkuu vakaasti, hyvät sivuliikkeet ja hyvä hännän kanto.
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Amoretta FIN24443/08 NUO EH
Keskikokoinen, hyvä narttumainen pää. Virheetön otsapenger. Virheetön purenta. Vahva kaula, mutta se voisi olla hieman
pitempi. Hyvä ylälinja. Virheetön suora etuosa, keskivahva luusto. Virheettömät välikämmenet ja välijalat. Virheetön lantio.
Varmat sivuliikkeet, on taipumus heittää etujalkaa liikkeessä.
Funatic Q‐Louisa FIN19166/08 NUO ERI2
21 kuukautta ja kehittyy hyvin. Hyvin miellyttävä pää ja miellyttävät silmät, oikein asettuneet korvat ja ihastuttava narttumainen
ilme. Virheetön suora etuosa, hyvä luusto. Hyvä lapojen asento. Hyvän pituinen kaula. Virheetön ylälinja. Hyvät takakulmaukset.
Hyvin narttumainen kauttaaltaan. Hyvin iloinen, vapaa liikkuja kuin kotonaan esittäjänsä kanssa.
Funatic Q‐Ta‐Molla FIN19165/08 NUO EH4
22 kuukautta. Kehittyy hyvin, virheetön suora etuosa. Hyvä luusto ja tassut. Narttumainen pää. Virheettömät tummat silmät.
Hyvin asettuneet korvat. Virheetön suora ylälinja. Rinta kehittyy hyvin Valkoista voisi olla hieman vähemmän. Hyvin
kulmautunut kauttaaltaan. Varmat liikkeet, erittäin hyvä hännän kanto.
Ridon Hennet Diadem EST00537/08 NUO ERI1
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, miellyttävä narttumainen pää. Oikein asettuneet korvat. Hyvä kuono kallon mittasuhteisiin nähden.
Virheetön suora etuosa, hyvät tassut. Hyvin kulmautunut. Runko kehittyy hyvin, hyvä rinnan syvyys. Vahva lanne, erittäin hyvä
hännän kanto. Virheettömät liikkeet kauttaaltaan. Tuo esiin erinomaisen luonteensa.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO EH3
Narttumainen, kehittyy hyvin. Hyvin asettuneet korvat ja hyvä kuono kallon mittasuhteisiin nähden. Toivoisin hieman
pienemmät silmät. Vahva kaula, suora ylälinja. Rinta kehittyy hyvin. Painoa voisi olla hieman vähemmän. Keskinkertaiset
kulmaukset. Virheetön lantio ja hännän kiinnitys. Erittäin hyvät sivuliikkeet, mutta hieman epäsäännölliset liikkeet edestä.
Berntiers Hot Mail S26492/2007 AVO EH4
Valmis narttu, narttumainen pää. Hyvin asettuneet korvat. Miellyttävät silmät. Virheetön purenta. Suora etuosa, hyvä
luustoinen, kuitenkin haluaisin rintaan lisää leveyttä. Vahva kaula johtaa suoraan ylälinjaan, hyvä lantio. Toivoisin nartun olevan
hieman lyhyempi rungoltaan. Hyvät takakulmaukset. Vapaat, helpot liikkeet, erittäin hyvä hännän kanto.
Berntiers Imagine S66825/2007 AVO ERI2
Erittäin hyvin kehittyvä, hyvän kokoinen narttu. Vahva, mutta narttumainen pää. Erittäin hyvin asettuneet korvat. Silmät
voisivat olla hieman tummemmat. Vahva kaula. Virheetön suora etuosa, hyvä luusto ja erinomaiset tassut. Erittäin hyvä
lapakulmaus, erinomainen olkavarren pituus. Vahva suora ylälinja. Vahva lanne. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Eritäin hyvät
takakulmaukset. Vapaat, helpot liikkeet, erinomaiset sivulta.
Halley Handsome V.T Rijkenspark EST03670/07 AVO ERI1 PN3 VASERT
Valmis, hyvän kokoinen narttu. Miellyttävä narttumainen pää, virheettömät silmät. Erittäin hyvin asettuneet korvat. Suora
etuosa, hyvä luusto. Hyvä kaula. Vahva ylälinja. Hyvä, syvä rinta, hyvä kylkiluiden kaarevuus. Oikean pituinen lanne. Oikea
hännän kiinnitys. Riittävät kulmaukset. Erittäin hyvät etu‐ ja takaliikkeet, erinomaiset sivuliikkeet ja erinomainen hännän kanto.
Janipan BEA FIN39261/04 AVO EH
Valmis narttu. Hyvin narttumainen. Miellyttävä pää, miellyttävä ilme. Silmät voisivat olla hieman pienemmät. Keskivahva luusto
kauttaaltaan, keskinkertaiset kulmaukset. Suora ylälinja. Lanne voisi olla hieman lyhyempi. Virheettömät välikämmenet. Vakaa
liikkuja, virheettömät etu‐ ja takaliikkeet. Hyvä hännän kanto sivuliikkeessä.
Trakoskana Sennehund Rossii RKF2131965 AVO EH
Hyvän kokoinen narttu, hyvin narttumainen pää. Virheetön pää ja purenta. Oikein asettuneet korvat. Kenties olisi eduksi, jos
korvien karvoja olisi trimmattu, mikä voisi parantaa pään vaikutelmaa Vahva virheetön etuosa, hyvät tiiviit tassut. Valmis rinta,
hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Vahva lanne. Hyvä hännän kiinnitys. Vakaat taka‐ ja sivuliikkeet, on kuitenkin taipumus kääntää
vasenta etutassua ulospäin liikkeessä.
Xkumle X‐Faktorer av Hiselfoss N20248/07 AVO EH
Hyvin varttunut leidi, joka jätti turkin kotiin tänään. Hyvin miellyttävä ilme, miellyttävät silmät ja oikein asettuneet korvat.
Virheetön purenta. Rinta kehittyy hyvin. Vahva suora etuosa. Suora ylälinja. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Hieman ahtaat
takaliikkeet, mutta selkälinja säilyy hyvin.
Xtra Xcotic av Hiselfoss FIN28229/08 AVO ERI3
Hyvin kehittynyt, hieman turkiton tänään. Narttumainen pää, virheettömät silmät ja virheetön purenta. Hyvin asettuneet korvat.
Sopivan pituinen kaula, suora vahva ylälinja, hyvä lantio. Virheetön suora etuosa, hyvä luusto. Rinta kehittyy hyvin. Vahva lanne,
hieman pystysuora lapa. Keskinkertaiset takakulmaukset. Hyvin vakaa, varma liikkuja, erittäin hyvä hännän kanto sivuliikkeessä.
Zweierteam Montana FIN19594/07 AVO EH
Kaunis pää ja miellyttävät silmät tällä nartulla. Oikein asettuneet korvat. Virheetön otsapenger. Vahva kaula. Riittävät
etukulmaukset. Suora etuosa, keskivahva luusto. Rinta kehittyy hyvin. Takakulmaukset saisivat olla hieman paremmat. Virheetön
lantio ja hännän kiinnitys. Liikkuu vapaasti edestä ja takaa. On taipumus kantaa häntä korkealla, joka luo mielikuvan
takakorkeudesta.
Sennehund Rossii Teddy Bear Sharmel RKF2001134 VAL ERI2 PN2 SERT FI MVA VACACIB
Hyvin kehittynyt, hyvin miellyttävä narttumainen pää, tummat silmät. Hyvä neliömäinen kuono. Virheetön purenta. Oikein
asettuneet korvat. Vahva kaula johtaa hyvään ylälinjaan. Suora etuosa, hyvä luusto. Erinomaisessa asennossa olevat lavat. Vahva
lanne. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Lihaksikas. Vapaat liikkeet, hyvät sivuliikkeet. Matalampi hännän kanto olisi eduksi.
Bendoran Adele FIN28344/06 VAL ERI
Hyvin kaunis profiili, hyvin miellyttävä narttumainen pää. Miellyttävät tummat silmät. Virheetön purenta. Suora ylälinja. Oikean
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pituinen lanne. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Keskivahva luusto kauttaaltaan, riittävät kulmaukset. Virheetön hyvin valmisteltu
turkki. Erittäin hyvät sivuliikkeet sekä edestakaiset liikkeet.
Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI
2½‐vuotias, hyvin kehittynyt. Erittäin narttumainen ilme, kaunis pää, virheettömät tummat silmät. Virheetön purenta. Suora
virheetön etuosa. Vahva kaula, suora ylälinja. Hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Oikea kylkiluiden kaarevuus. Kaunis turkki ja
erittäin hyvin valmisteltu. Varma, vakaa liikkuja, ylälinja säilyy sivuliikkeessä, erittäin hyvä hännän kanto.
Bouncy Buffoon´s Annie Hall FIN46812/07 VAL ERI4
Keskikokoinen narttu, erinomainen pää ja erinomaiset silmät. Korvat asettuvat erittäin hyvin, kun koira valpastuu. Virheetön
purenta. Erinomainen suora etuosa, riittävä luusto ja hyvä rinnan leveys Oikea, sileä turkki. Hyvä ylälinja ja lantio. Vahva lanne,
hyvät takakulmaukset. Hyvin miellyttävät liikkeet. Pääsee ykkösluokkaan, kun etujalat ovat täysin yhdensuuntaiset.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 VAL EH
Valmis narttu, narttumainen pää, virheetön purenta, hyvä kaula, suora ylälinja ja erittäin hyvä hännän kiinnitys. Suora etuosa,
hyvä luusto. Erinomainen kylkiluiden kaarevuus. Vahva lanne. Hyvät takakulmaukset. Hieman turkiton tänään. Liikkuu erittäin
vapaasti, mutta ontui hieman vasenta etujalkaa.
Fonacot´s Happy Halliwell FIN39975/05 VAL ERI3 PN4
Valmis narttu, hyvin miellyttävä pää ja miellyttävät silmät, virheetön purenta, kohtalaisesti asettuneet korvat, hyvä kaulan
pituus, hyvä ylälinja ja erinomainen hännän kiinnitys. Erittäin hyvä etuosa, kokoisekseen hyvä luusto. Hyvä kylkiluiden
kaarevuus. Vahva lanne. Erittäin hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Varmat, sujuvat liikkeet, erinomainen hännän kanto.
Goldbear´s Qualitystreet FIN16050/07 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP V‐09
Keskikokoinen, laatua tihkuva narttu. Kaunis pää ja kauniit silmät, erinomainen purenta ja erinomainen korvien kiinnitys.
Täydellinen etuosa, suurenmoinen luusto, sopiva. Vahva kaula. Valmis rinta. Vahva lanne, hyvin kulmautunut kauttaaltaan.
Erinomaiset liikkeet kauttaaltaan, täydellinen hännän kanto.
Happy Home RKF1784180 VAL ERI
Valmis narttu, miellyttävä pää ja miellyttävät silmät. Hyvät rungon mittasuhteet, hieman ylipainoinen tänään. Suora etuosa,
keskivahva luusto. Oikea hännän kiinnitys ja hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Oikea, sileä turkki. Esiintyy oikein hyvin. Varma
liikkuja, hyvät sivuliikkeet, hyvä hännän kanto.
Ragdolls Ambrosia FIN47435/04 VAL EH
Valmis nuori lady, miellyttävät tummat silmät. Erittäin hyvin asettuneet korvat ja hyvin miellyttävä pää. Keskivahva luusto
kauttaaltaan. Vahva ylälinja, hyvin kulmautunut. Purenta on hieman epätasainen. Oikea hännän kiinnitys, painoa voisi olla
hieman vähemmän. Varmat liikkeet, joskin ontuu hieman oikea takajalkaa.
Bernario Adalmina FIN46893/07 VAL ERI
Hyvin narttumainen nuorukainen, erinomaiset silmät ja erinomainen purenta. Erittäin hyvä etuosa ja luusto. Etukulmaukset
saisivat olla hieman paremmat. Hyvä ylälinja, mutta kihara turkki takamuksen päällä häiritsee. Hyvä hännän kiinnitys, hyvät
takakulmaukset. Hyvin lihaksikas. Hyvin vapaat, helpot liikkeet, erinomainen hännän kanto.

20091213 HELSINKI KV PMV‐09, Satu Ylä‐Mononen
Bendoran Berwooddenzel FIN54993/08 JUN H
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Kapea alaleuka ja ahdasasentoiset alakulmahampaat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Vahva luusto. Vielä kapea rintakehä. Hyvä häntä. Vahva luusto. Niukat kumaukset edessä, hyvät takana. Hyvä matala kinner.
Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti, ei parhaassa turkissa tänään. Hyvät värimerkit.
Berondan Asgeir Olasson FIN50808/08 JUN ERI2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Hieman pyöreät ja vaaleat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Hyvä
luusto. Niukat kulmaukset edessä, hyvät takana. Liikkuu kinnerahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä häntä. Hyvä turkki ja
väritys.
Janipan Tuukka FIN52683/08 JUN ERI1 PMJV‐09
Tasapainoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, vielä hieman kevyt kuono‐osa. Kauniit silmät. Vahva luusto. Hyvin
kehittynyt runko. Hyvä häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä karva ja väritys.
Momandan Ugly Duckling FI21170/09 JUN EH3
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Hieman vaaleat silmät. Löysät huulet. Kaunis kaula ja ylälinja. Epäsäännöllinen
purenta. Vahva luusto. Erinomainen runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hieman korkea hännänasento. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, kinnerahtaasti takaa ja löysästi edestä. Erinomainen turkki. Hyvä väritys. Vielä löysässä kunnossa.
Hurdy Van't Pachthof RKF2408655 NUO EH3
Pienikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvän mallinen pää. Karvattomat silmänympärykset häiritsevät ilmettä. Huono
kirsupigmentti. Lyhyt kaula. Riittävä luusto. Kapea eturinta ja hyvä runko. Korkea‐asentoinen häntä. Liikkuu kinnerahtaasti takaa,
löysästi edestä. Erinomainen turkki. Hyvä väritys.
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Ridon Hennet Dakar EST00534/08 NUO ERI2
Pienikokoinen, mutta erittäin vankkarakenteinen uros. Vahva hyväilmeinen uroksen pää. Ilmavat korvat. Lyhyt kaula. Vahva
runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Saisi liikkua kuitenkin pidemmällä askeleella. Hyvä
turkki ja väritys.
Sennenhund Rossii Filimon RKF2189048 NUO ERI1
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää, löysät huulet, matalalle kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva
luusto. Kapea eturinta, vahva runko. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä turkki ja väritys.
Bernerdalens Brandy RKF2179503 AVO ERI3
Pienikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas uroksen pää. Löysät silmäluomet. Erinomainen luusto. Hyvä ylälinja
kulmaukset. Hoikassa kunnossa oleva runko. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä turkki ja väritys.
Berniitan Taika‐Nalle FIN29898/07 AVO EH4
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Löysät huulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Niukka eturinta. Vahva luusto. Hyvät
kulmaukset. Luisu lantio. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta kovin kinnerahtaasti takaa. Hyvä turkki ja väritys.
Diamonds Kornal Eralash RKF2221597 AVO EH
Vankkarakenteinen, aavistuksen pitkärunkoinen uros. Voimakas uroksen pää. Löysät huulet. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva luusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Pitkä lanneosa. Hyvä häntä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Hyvä askelpituus. Hyvä turkki. Hieman
vaalea karvan väri.
Ridon Hennet Dallas Gold EST00535/08 AVO ERI2
Pienikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva hyväilmeinen uroksen pää. Hieman lyhyt kaula. Vahva luusto. Riittävä
eturinta ja runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Laineikas turkki. Hyvä väritys.
Yo Yo Bentley Av Hiselfoss N22834/07 AVO ERI1 PU3 VASERT
Hyvä koko ja mittasuhteet. Niukka eturinta. Erinomainen runko. Voimakas uroksen pää. Niukka purenta. Hyvä kaula ja ylälinja.
Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin. Kaunis turkki.
Life Spring's Myway FIN24954/07 VAL ERI
Pienikokoinen, mutta voimakasrakenteine uros. Vahva uroksen pää. Lyhyt laula. Erinomainen eturinta ja runko. Vahva luusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, leveästi edestä. Erinomainen turkki ja väritys.
Amandelman Buster FIN28659/07 VAL ERI
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyväilmeinen uroksen pää. Vahva luusto. Hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman
luisu lantio. Hyvä häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä turkki ja väritys.
Bendoran Athos FIN28347/06 VAL ERI
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo, hieman kevyt kuono‐osa. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Kapea eturinta. Vahva
runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä matala kinner. Liikkuu hieman löysästi edestä, mutta erinomaisella askelpituudella.
Nokinen tan‐väritys päässä. Hyvä turkki.
Berntiers Forward S12681/2006 VAL ERI1 PU1 SERT FI MVA CACIB ROP PMV‐09
Vahva uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vahva uroksen pää, hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen
luusto. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Hyvä häntä. Oikea väritys.
Funatic Taittinger FIN46738/06 VAL ERI4
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo. Aavistuksen kevyt kuono‐osa. Vahva luusto. Hyvä runko ja eturinta. Hyvin kulmautuneet
eturaajat, voimakkaasti takaa. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella hieman löysästi edestä. Kaunis turkki ja väritys.
Ola Odelsgutt Av Hiselfoss N16220/05 VAL ERI2 PU2
Pienikokoinen, mutta voimakasrakenteinen uros. Vahva uroksen pää. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä ylälinja. Vahva luusto.
Hieman painuneet ranteet. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen hännänasento. Liikkuu erinomaisella askelpituudella,
hieman löysästi edestä. Erinomainen turkki ja väritys.
Private‐Stefal Bundy EST01621/04 VAL ERI3 PU4
Vankkarakenteinen uros. Hyvä ilme ja uroksen pää. Hieman pyöreät silmät. Riittävä kaula. Vahva luusto ja runko. Liikkuu
kauttaaltaan erinomaisesti. Hyvä turkki ja väritys.
Private‐Stefal Filippe EST02383/07 VAL ERI
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Niukka otsapenger. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Riittävästi kulmautuneet
raajat. Pitkähkö lanneosa. Hieman korkealle kiinnittynyt häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä turkki ja väritys.
Sennenhund Rossii Avgustin RKF1784255 VAL EH
Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomaiset silmät. Pää saisi olla kauttaaltaan urosmaisempi ja luusto voimakkaampi. Voimakkaasti
laskeva lantio. Matalalle kiinnittynyt häntä. Liikkuu kinnerahtaasti takaa, löysästi edestä. Lyhyt askel. Hyvä turkki ja väritys.
Zandrina's Noasson Dantalian FIN50632/04 VAL ERI
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman kapea pää, silmät lähekkäin toisiaan. Kapea kuono‐osa. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva luusto ja
runko. Hyvä häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä turkki ja väri.
Alpweiden Face The Winner FIN47460/08 JUN EH
Hyvä koko ja mittasuhteet. Niukka otsapenger. Hyvät silmät. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Riittävä luusto. Niukat kulmaukset
edessä, voimakkaat takana. Hyvä runko ja häntä. Liikkuu kinnerahtaasti takaa. Hyvä turkki ja väritys.
Bernario Chinon FIN43038/08 JUN EH4
Hyvät mittasuhteet. Vahva nartun pää, kauniit silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Vahva luusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu kauttaaltaan vielä löysästi. Ei parhaassa turkissa.
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Bernarossa Huanita FIN50837/08 JUN ERI3
Kookas hyvärakenteinen narttu. Vahva pää, pyöreät silmät. Niukka huulipigmentti. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva luusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkeessä korkea häntä. Lyhyt turkki.
Bernerdalens Desdemona FI17497/09 JUN EH
Tasapainoinen vankka narttu, jolla kapea pää. Erinomainen luusto ja runko. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvät kulmaukset ja häntä.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. Kauniisti laitettu turkki. Hyvä väritys.
Goldbear's Rene Russo FI11155/09 JUN ERI2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vielä hieman kapea pää, löysät silmäluomet. Erinomainen luusto. Vahva runko. Hyvin kulmautuneet
raajat. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman löysästi edestä. Ei parhaassa turkissa tänään.
Ridon Hennet Elisee EST03113/08 JUN ERI1 PN2 SERT PMJV‐09
Kaunis vahva narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vahva hyväilmeinen nartun pää. Hyvä luusto. Vahva runko. Hyvä häntä ja
kulmaukset. Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. Kaunis turkki ja väritys.
Tornedarlings Ada Af Triel FI10192/09 JUN EH
Keskikokoinen hyvärakenteinen narttu. Vielä kapea kuono‐osa. Hyvät silmät. Vahva luusto. Hyvä runko. Riittävästi kulmautuneet
raaja. Tehokkaat liikkeet. Ei parhaassa turkissa tänään.
Tornedarlings Alli Af Triel S63042/2008 JUN EH
Vankkarakenteinen narttu. Vielä kapea pää. Epäsäännöllinen niukka purenta. Erinomainen runko. Hyvä luusto. Kapea eturinta.
Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, löysästi edestä. Kaunis turkki.
Ronetta's Amoretta FIN24443/08 NUO H
Pienikokoinen liian kapeapäinen narttu. Pyöreät silmät. Hyvä runko. Vahva luusto. Voimakkaat kulmaukset. Liikkuu löysästi
edestä. Hyvä turkki ja väri.
Funatic Q‐Louisa FIN19166/08 NUO EH3
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva nartun pää. Hyvä ilme. Kaunis ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Niukasti kulmautunut edestä,
hyvin takaa. Lyhyt turkki. Liikkeessä korkea häntä. Löysät etuliikkeet. Hyvä askelpituus. Hyvä väritys.
Funatic Q‐Ta‐Molla FIN19165/08 NUO ERI1 PN4
Vankka tasapainoinen narttu. Vahva pää. Hyvä luusto ja runko. Hyvät kulmaukset ja häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella,
hyvin edestä ja takaa. Hyvä turkki. Päässä paljon valkoista, muuten hyvät värimerkit.
Ridon Hennet Diadem EST00537/08 NUO ERI2
Vankkarakenteinen narttu. Kaunisilmeinen pää. Voimakas runko. Hyvä luusto ja häntä. Hieman laskeva lantio. Liikkuu
kauttaaltaan hyvin. Runsas turkki.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 NUO EH4
Hyvä koko ja mittasuhteet. Pitkänomainen pää. Löysät huulet ja pyöreät silmät. Riittävä luusto. Erinomainen runko ja eturinta.
Hieman korkea häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin. Kauniisti laitettu turkki.
Berntiers Hot Mail S26492/2007 AVO ERI2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävän vahva nartun pää. Vahva luusto. Hoikassa kunnossa oleva runko. Erinomaiset kulmaukset ja
häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Kaunis turkki.
Berntiers Imagine S66825/2007 AVO ERI1 PN3 VASERT VACACIB
Vankkarakenteinen narttu, jolla voimakas pää. Hieman vaaleat ja pyöreät silmät. Löysät huulet. Erinomainen luusto ja runko.
Hyvä häntä. Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. Hyvä turkki ja väritys.
Bouncy Buffoon's Ava Gardner FIN46810/07 AVO ERI
Keskikokoinen keskivahva narttu. Riittävän vahva pää. Kauniit silmät. Vahva runko. Riittävä luusto. Tasapainoiset kulmaukset.
Hyvä häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Ei parhaassa turkissa. Kaunis väritys.
Funatic Riesling FIN50218/07 AVO ERI
Vankkarakenteinen narttu. Turhan kapea pää. Hyvät tummat silmät, löysät huulet. Vahva luusto. Hyvä runko ja eturinta.
Tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä. Pehmeä ylälinja. Tänään huonossa turkissa. Liikkuu hieman löysästi edestä, mutta
erinomaisella askelpituudella.
Goldbear's Qamomilla FIN16048/07 AVO ERI
Vankkarakenteinen narttu, jolla erinomainen luusto. Vahva pää, niukka otsapenger. Epäsymmetrinen pään väritys. Hyvä runko ja
kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä. Erinomainen askelpituus. Lyhyt turkki.
Halley Handsome V.T Rijkenspark EST03670/07 AVO ERI4
Vankka tasapainoinen narttu. Hyväilmeinen nartun pää. Erinomainen runko ja rintakehä. Vahva luusto. Hyvät kulmaukset ja
häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten erinomainen askelpituus. Runsas turkki.
Trakoskana Sennenhund Rossii RKF2131965 AVO ERI
Vahvarakenteinen voimakaspäinen narttu. Vahva luusto ja runko. Riittävä kaula. Hyvät kulmaukset. Liikkuu löysästi edestä,
muuten hyvä askelpituus. Runsas turkki.
Xkumle X‐Faktorer Av Hiselfoss N20248/07 AVO ERI
Kookas vankkarakenteinen narttu. Vahva nartun pää. Hyvä luusto ja runko. Hyvä ylälinja. Liikkuu erinomaisella askelpituudella,
löysästi edestä. Huonossa turkissa. Hyvä väritys.
Xtra Xcotic Av Hiselfoss FIN28229/08 AVO ERI3
Kookas hyvärakenteinen narttu. Hyväilmeinen nartun pää. Vahva luusto, riittävä runko. Hyvä häntä. Liikkuu hieman löysästi
edestä. Erinomainen askelpituus. Ei parhaassa turkissa.
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Sennenhund Rossii Teddy Bear Sharmel RKF2001134 VAL2 ERI
Kaunis tasapainoinen valionarttu. Hyväilmeinen nartun pää. Kaunis kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Hyvä runko ja eturinta.
Hieman pitkä lanneosa. Hyvä häntä. Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. Hyvä turkki ja väri.
Bouncy Buffoon's Annie Hall FIN46812/07 VAL4 ERI
Tasapainoinen, riittävän vahva narttu. Hyväilmeinen nartun pää. Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Niukka eturinta. Hyvä
runko ja häntä. Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. Kauniisti laitettu turkki. Hyvä väri.
Cei‐Cei Cindy Crawford FIN43167/05 VAL ERI
Vankkarakenteinen narttu. Hyvä purenta. Vahva pää. Matalalle kiinnittyneet korvat. Erinomainen luusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä häntä ja eturinta. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten erinomaisesti. Ei parhaassa turkissa.
Fonacot's Happy Halliwell FIN39975/05 VAL3 ERI
Vankka tiivisrakenteinen narttu. Vahva pää. Alas kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Erinomainen häntä.
Liikkuu erinomaisesti sivusta, hieman löysästi edestä. Hyvässä lihaskunnossa. Kaunis turkki. Hyvä väritys.
Goldbear's Qualitystreet FIN16050/07 VAL1 ERI PN1 CACIB VSP PMV‐09
Vankkarakenteinen, erittäin vahvaluustoinen narttu. Voimakas nartun pää. Kaunis ilme. Hyvä runko, eturinta ja häntä. Liikkuu
kauttaaltaan erinomaisesti. Hyvä väritys. Lyhyt, mutta erinomaisessa kunnossa oleva turkki.
Happy Home RKF1784180 VAL ERI
Vankkarakenteinen narttu. Vahva pää, epävarma‐asentoiset korvat. Vahva luusto. Painuneet ranteet. Hyvät kulmaukset. Liikkuu
hieman leveästi edestä ja ahtaasti takaa. Kaunis turkki.
Ragdolls Ambrosia FIN47435/04 VAL ERI
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvänmallinen nartun pää. Hieman kevyt kuono‐osa. Hyvä luusto. Tuhdissa kunnossa oleva runko.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä turkki ja väritys.
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