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Bernerdalens Emir FIN25932/09 JUN EH2 

14kk vanha maskuliininen vahva ja voimakas juniori. Hyvä koko, mutta vielä löysä erityisesti liikkeessä. hyvä kallo, 

kauniit tummat silmät. Kuono-osa saa vahvistua hieman. Liian löysät huulet. Purenta ok. 2 keskimmäistä 

alaetuhammasta hieman poissa rivistä. Vahva luusto. Sopivasti kulmautunut. Sopiva runko. Liikkuu hyvällä 

askelmitalla, mutta löysästi. Hyvä väritys. 

Fonacot’s Judicious Joe FIN27333/09 JUN ERI1 PU1 SERT VSP 

12 kuukautta vanha erinomaisen kaunis juniori. Erinomainen tyyppi ja hyvin kaunis ja tasapainoinen seistessä. Esitetään 

vahvassa hyvin kunnostetussa turkissa.  Hyvin kauniin muotoinen uroksen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. 

Vankka luusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä kinner. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Etuliikkeet saa hieman 

tiivistyä.  Kaunis kokonaisuus. 

Beneco’s Dumbo FIN44808/06 AVO ERI1 PU2 VASERT 

3 vuotta vahva, voimakas uros. Erinomainen tyyppi. Vahva luusto, selvä sukupuolileima. Voimakas hyvän muotoinen 

uroksen pää. Kauniit silmät ja ilme. Suurehkot korvat. Melko kookkaat silmätäplät. Riittävä kaula, Hyväylälinja. 

Lapakulmaus voisi olla hieman parempi. Hyvä runko ja takakulmaukset. SKL’n todistukset esitetty 

hammaskorjauksista. Sujuvat sivuliikkeet. Edestä hieman löysät. Käyttää häntäänsä bernimäisesti. 

Bianco-Neri Hurricane FIN23818/08 AVO H 

2 vuotta vanha kovin kevyessä turkissa esitetty, vielä selkeästi nuori uros, jolla hyvin vilkas temperamentti. Hyvä pään 

muoto, kauniit silmät ja ilme. Purenta ok. Sopiva luusto. Lapakulmaus saisi olla hieman parempi. Kaula jää hieman 

lyhyeksi. Runko tarvitsee aikaa. Riittävä polkukulma, mutta takaosan tulee vahvistua. Koira on ”raakile” ja tarvitsee 

enemmän aikaa kehitykseen. 

Fonacot’s Joyful Jessica FIN27331/09 JUN ERI1 PN2 SERT 

12 kuukautta vanha kaunis tasapainoinen juniorinarttu. Hyvin kauniisti kehittynyt ikäisekseen. Erittäin hyvä luusto. 

Kauniit, tasapainoiset kulmaukset. Vahva, vankka runko. Hyvä ylälinja. Ilmeikäs pää. Hyvä kallo, otsaapenger saa 

hieman vahvistua. Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Kerrassaan erinomainen tehokas liikkuja. Hyvä turkki. 

Shedcape Delina FIN22909/09 JUN EH2 

14 kuukautta vanha feminiininen, sopiva vankka ja voimakas juniori, joka esiintyy hyvin. Erittäin hyvä luusto. Hyvät 

käpälät. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvä runko ja takaosa. Hyvä pää, joka saa vielä hieman vahvistua. Hivenen 

avoimet keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Liikkuu erittäin hyvin takaa samoin sivusta, mutta etuliike liian leveä. 

Hyväväritys. 

Black Amiikos Lucretia Luana FIN57240/08 NUO H 

1,5 vuotias feminiinimen vankka narttu, joka esitetään kevyessä korvapeitteessä. Hyvät ääriviivat ja tyyppi. Hieman 

raskas kallo. Hyvä kuono-osa. Toivoisin hieman pehmeämmän ilmeen. Purenta ok. Hyvä luusto. Lapakulmauksen tulisi 

olla parempi. Seisoo tässä vaiheessa hieman takakorkeasti. Liikkuu takaa hyvin, mutta edestä liian löysästi ja 

kyynärpäät kääntyvät ulos. Hyvä väritys. 

Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 AVO ERI1 PN3 VASERT 

2 ½ vuotias, feminiininen, vankka hyvän tyyppinen narttu, joka esitetään vastapestyssä turkissa, hieman pehmeässä 

turkissa. Hyvä luusto. Sopivasti kulmautunut lapa. Hyvä runko ja takakulmaukset. Hyvä kallo. Hieman turhan loiva 

otsapenger. Kauniit tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä liikkuja. Ilme on hieman alakuloinen. 

Goldbear’s Qismet FIN16049/07 VAL ERI1 PN1 ROP 

3 vuotias erinomaisen kauniissa näyttelykunnossa esitetty vankka tasapainoinen narttu. Voimakas kauniin muotoinen 

nartun pää. Erinomaiset silmät ja ilme. Hyvä purenta. Vankkaluustoiset hyvin kulmautuneet raajat. Tilava runko. Hyvä 

ylälinja. Etuliikkeiden tulisi olla hieman tiiviimmät, mutta sivuliikkeet hyvät. Hyvä  väritys. 

Cei-Cei Ancelina FIN38986/01 VET ERI1 PN4 ROP VET 

8 vuotta 8 kuukautta vanha erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet ikäisekseen. Varsin hyväkuntoinen veteraani. Hyvä 

päänmuoto, silmät ja ilme. Purenta ok. Hieman löysät huulet. Hyvä luusto. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvä runko ja 

takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. Liikkuu ikänsä mukaisella arvokkuudella. 

 


