20100619 KOTKA KV, Saija Juutilainen
Bernerdalens Emir FI25932/09 NUO EH1
15 kk. Erinomainen sukupuolileima. Mittasuhteet ja ikäisekseen hyvin tasapainoinen. Urosmainen pää. Purenta voisi
olla paremmin leikkaava. Hyvä ilme kauniisti pyöristyvä kallo-osa. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä
vahva lanneosa. Upeat korkeat käpälät. Hieman matalat kintereet. Hyvä häntä, jonka kantaa liikkeessä mallikkaasti.
Liikkuu edestä hieman kerien. Hyvä sivuaskel. Kaunis väritys. Karvapeite kesäkunnossa. Mukava luonne
Pandemian af Trolltrumm FIN47851/08 NUO EH2
1v 10 kk. Mittasuhteiltaan miellyttävä, hoikka nuori uros, jolla sopivasti raajaluustoa ja oikea rungon malli.
Luonnollisesti tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Pehmeälinjainen pää. Hyvä purenta. Hyvä ilme. Kaunis kaulan kiinnitys.
Etukulmaukset voisivat olla paremmat. Hyvät takana. Vahvat käpälät. Ylöskiinnittynyt hyvin kannettu häntä. Hyvä
askel. Kaunis väritys. Karvapeite hyvälaatuista. Pohjavilla kesäkunnossa. Mukava luonne.
Bernarossa Girandola FIN35202/08 AVO ERI1 PU2 SERT MVA VACACIB
2-vuotias. Hyvärunkoinen, mittasuhteiltaan miellyttävä nuori uros, jolla erinomainen raajaluusto. Komea uroksen pää.
Hyvä ilme. Hyväpurenta. Alaleuka voisi olla hieman leveämpi. Eturinta saa vielä kehittyä ja kyynärpäät tiivistyä
muuten erinomainen etuosan rakenne. Matala kintereet. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu sivusta rennolla askeleella,
edestä löysin kyynärpäin. Kaunis syvä väritys. Hyvä karvanlaatu.
Bertus Laurens V.'T Rijkenspark FIN48069/07 AVO ERI2 PU4 VASERT
4-vuotias. Mittasuhteiltaan erinomainen uros, jossa sopivasti raajaluustoa. Urosmainen pää. Hyvä ilme. Vahva purenta.
Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Vahvat käpälät. Riittävästi eturintaa. Hyvä pitkä rintakehä. Kaunis syvä
väritys. Oikea karvanlaatu. Liikkuu hyvällä etuaskeleella. Takaliike voisi olla pidempää ja voimakkaampaa. On
liikkeessä hieman takakorkea. Mukava luonne.
Blumoon Tanzenite V Blackrock FI49001/10 VAL ERI
Mittasuhteiltaan miellyttävä uros, jolla kokoon riittävästi luustoa. Pehmeälinjainen riittävän urosmainen pää. Hyvä ilme.
Vahva kuono. Hyvä purenta. Eturinta voisi olla parempi ja olkavarret viistommat. Hyvä rintakehän pituus ja vahvuus.
Vahva lanne. Erinomaiset matalat kintereet. Vahvat matalat käpälät. Kaunis syvä väritys. Karvapeite kesäkunnossa.
Liikkuu takaa hieman varvasahtaasti. Mukava luonne.
Bernarossa Fanalino FIN57599/07 VAL ERI2 PU3
Miellyttävä uros. Melko hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Oikea sukupuolileima. Vahva kuono ja purenta. Hyvä
ylälinja ja takaosan rakenne. Hienot vahvat käpälät. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Liikkuessa hyvin
kannettu häntä. Hyvät vahvat sivuliikkeet. Ylälinja voisi olla hieman vahvempi. Kauniit värit. Hyvä karvanlaatu - ei
parhaassa kunnossa.
Funatic Roquefort FIN50216/07 VAL ERI1 PU1 VSP CACIB
Miellyttävä hyvä luustoinen oikealinjainen uros, jolla hieno sukupuolileima. Hyvin kaunis pää. Hyvä ilme. Vahva
purenta. Varsin hyvä etuosan rakenne. Vahvat hienot käpälät. Hyvät takakulmaukset. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu
erinomaisella voimalla ja ulottuvuudella säilyttäen ylälinjansa. Kaunis väri. Karvapeite vaihtumassa.
Goldbear's Patriot FIN40651/04 VAL ERI4
6-vuotias. Mittasuhteiltaan erinomainen. Hyvä luusto. Hyvässä jäntevässä kunnossa. Komea uroksen pää ja ilme. Vahva
kuono ja purenta. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja tiiviimpi. Hyvät vahvat käpälät. Liikkuu varsin hyvin,
mutta voisi olla tiiviimpi, mutta liikkeessä voisi olla enemmän voimaa. Kauniit syvät värit. Karvapeite vaihtumassa.
Bernarossa Illusia FI36989/09 JUN EH3
Tasapainoisesti kehittynyt junnu, jolla hyvä mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä raajaluusto. Kaunis ilmeinen vielä
hieman kapea pää. Hyvä purenta. Erinomainen runko. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Vahva takaosa.
Liikkeessä vielä takakorkea ja ylälinja saa valmistua. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvin, mutta kärsii hieman
kuumuudesta. Kaunis väritys. Lupaava karva peite.
Bollbölen Nebo Naomi FI51718/09 JUN H
Voimakasrunkoinen turhan matalaraajaisen vaikutuksen tekevä junnu, jolla kokoon riittävä luusto. Oikealinjainen ja
ilmeinen nartun pää. Hyvä purenta. Kääntää vielä etukäpälää ulospäin. Erinomaiset takakulmaukset. Kyynärät voisivat
olla vahvemmat. Hyvä rungon tilavuus. Vielä pentumainen, hyvin kannettu häntä. Lupaava karvapeite. Saa runsaasti
kasvaa. Hyvin kannettu häntä. Saa runsaasti karvaa raajakorkeutta. Hyvä luonne.
Cei-Cei Elizabeth Taylor FI53756/09 JUN EH2
9 kk. Mittasuhteiltaan miellyttävä juniori, jolla sopivasti luustoa. Pehmeäilmeinen vielä hieman kapea pää. Hyvä
purenta. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä vahva taka-osa. Hennot käpälät. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja
eturinta saa vielä kehittyä. Lupaava karva. Kauniisti kannettu häntä. Kauniit sivuliikkeet, luonnollisesti vielä
pentumaiset.
Shedcape Delina FI22909/09 JUN ERI1 PN2 SERT
15 kk. Kauniisti kehittynyt junnu, jolla erinomainen luusto. Narttumainen, pehmeälinjainen pää. Vielä kapea kallo.
Hyvä purenta. Ikäisekseen erinomainen eturinta. Vahvat käpälät. Hyvä vahva takaosa. Karvapeite kesäkunnossa, mutta
laadullisesti hyvä. Liikkeessä hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella säilyttäen ylälinjansa. Edestä hieman
löysät kyynärpäät. Mukava luonne.

Pandemian af Trolleri FIN47847/08 NUO ERI1
22 kk. Hyvärunkoinen mittasuhteiltaan miellyttävä nuori narttu, jolla erinomainen luusto. Narttumainen pää ja ilme.
Vielä kapea kallo. Hyvä purenta. Leuat voisivat olla leveämmät. Mukava eturinta. Kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät.
Hyvä vahva takaosa. Riittävät korkeat käpälät. Lupaava väritys. Kaunis karvapeite. Liikkeessä hyvin kannettu häntä.
Erinomainen sivuliike. Varsin hyvä ylälinja. Etuliikkeet saavat vahvistua kyynärpäistä.
Bernarossa Huanita FIN50837/08 AVO ERI3
21 kk. Mittasuhteiltaan miellyttävä ? narttu. Sopivasti luustoa. Hyvin kaunis pehmeälinjainen ja ilmeinen nartun pää.
Vahva kuono ja purenta. Eturinta saa vielä kehittyä. Lavat voisivat olla viistommat. Hyvät kulmaukset takana. Liikkuu
hieman takakorkeana, mutta erinomaisella askeleella. Edestä vielä kovin löysästi. Kaunis väritys. Lupaava karvapeite.
Hyvä luonne.
Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO H
3 v. Voimakasrunkoinen narttu, jolla sopivasti raajaluustoa. Oikealinjainen ja ilmeinen nartun pää. Purenta saisi olla
tiiviimmin leikkaava. Etukulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvä vahvat käpälät. Turhan jyrkkä lantio ja takaraajat
jäävät rungon alle seistessä ja liikkeessä häntä nousee pystyyn. Ylälinja voisi olla vakaampi. Liikkuu reippaasti kovin
kierteisesti edestä. Kauniit syvät värit. Hyvä karvanlaatu.
Bianco-Neri Firestorm FIN23822/08 AVO EH
2-vuotias, hyvärunkoinen ja luustoinen nuori narttu joka kauttaaltaan hieman kapealinjainen. Pehmeä ilmeinen nartun
pää. Hyvä purenta. Hyvä kaulan kiinnitys. Hienot vahvat käpälät. Turhan jyrkkä lantio. Runkoa saa tulla lisää. Hyvä
väritys. Lupaava karvapeite. Erinomaiset sivuliikkeet ja hyvä hännän kanto. Vielä kovin löysä edestä. Mukava luonne.
Dandybern Amelie FIN20531/07 AVO ERI2
3-vuotias, voimakasrunkoinen hyvä luustoinen narttu, jolla hyvin kaunis pää ja ilme. Erinomainen sukupuolileima.
Vahva kaula. Vahva purenta. Lavat voisivat olla hieman viistommat, muuten hyvä kulmat ja käpälät. Erinomainen
eturinta. Hyvä rungon tilavuus. Kauniit värit. Hieman pehmeä karvanlaatu. Liikkuu erinomaisella askeleella, edestä
hieman löysin kyynärpäin. Kantaa häntänsä ja linjansa mallikkaasti.
Dandybern Arabella FIN20533/07 AVO EH
3-vuotias, voimakasluustoinen narttu, jolla erinomainen raajaluusto. Pehmeälinjainen ja -ilmeinen pää. Tyypilliset
kulmaukset ja käpälät. Vahva kaula. Hyvä pitkä rintakehä, mutta runsas paino vaikuttaa yleiskuvaan. Liikkuu kuitenkin
erinomaisella askelpituudella. Edessä kuitenkin löysästi. Hyvin kannettu häntä. Oikea karvan laatu ja väritys. Tarvitsee
paremman kunnon ?.
Funatic Q-T-Pie FIN19167/08 AVO EH
2-vuotias, hyväluustoinen ja -runkoinen nuori narttu, jolla erinomainen rungon mitta. Hyvä ilmeinen nartun pää on vielä
kauttaaltaan hieman kapea. Hyvä purenta. Tasapainoiset kulmaukset. Vahvat käpälät. Liikkuu riittävällä askelpituudella
kovin löysästi edestä. Karvapeite vaihtumassa, mutta laadultaan oikea. Hyvä luonne.
Momandan Suhina Lempi FIN41546/05 AVO EH
5-vuotias. Mittasuhteiltaan miellyttävä narttu jolla sopivasti runkoa ja luustoa. Kaunis ilmeinen pehmeälinjainen pää.
Hyvä purenta. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Kaunis vahva takaosa. Hyvät käpälät. Oikea karvanlaatu.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta runko pyörii liikkeessä ja ylälinja saisi olla vahvempi.
Momandan Tiramisu FIN25867/07 AVO ERI1 PN3 VASERT VACACIB
3-vuotias hyvärunkoinen ja luustoinen miellyttäväilmeinen ja tasapainoinen narttu. Erinomainen nartun pää ja ilme.
Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä pitkä rintakehä. Vahva hyvä takaosa. Matalat kintereet. Erinomainen
karvanlaatu. Hyvät värit. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hieman jäyhästi edestä.
Valkeakoivun Emerentia FIN15305/08 AVO ERI4
2,5-vuotias, mittasuhteiltaan miellyttävä, hyvä luustoinen, pehmeä ilmeinen nuorin narttu. Hyvin kaunisilmeinen nartun
pää. Vielä hieman kapea kallo. Hyvä purenta. Riittävät kulmaukset. Vahvat käpälät. Kauniit syvät värit. Lupaava
karvapeite. Liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella, edestä hieman kierteisesti. Hyvin kannettu häntä.
Bernario Burberry Diesel FIN58380/07 VAL ERI2
2,5-vuotias, miellyttävä nuorinarttu. Oikeat mittasuhteet luusto ja rungon malli. Erinomainen nartun pää ja ilme.
Hieman pystyt olkavarret, muuten hyvät kulmaukset. Kauniit syvät värit. Hyvä karvanlaatu. Erinomainen liikemalli.
Hyvin kannettu häntä.
Alpigiano Beato Bathelma FIN13922/05 VAL EH
5-vuotias voimakasrunkoinen, hyväluustoinen voimakas narttu. Hyvin kaunislinjainen ja ilmeinen nartun pää. Hyvä
purenta ja kuono. Hyvät korkeat käpälät. Kauniit syvät värit. Oikea karvanlaatu mutta ei parhaassa pohjavillassa.
Mukava luonne. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja kovin löysästi kintereistä ja kyynärpäistä. Saisi säilyttää ylälinjansa
paremmin. Hyvä luonne.
Bernario Adalmina FIN46893/07 VAL EH
3-vuotias. Hyvärunkoinen ja luustoinen, mittasuhteiltaan oikea narttu. Pehmeälinjainen narttumainen pää. Hyvä ilme ja
purenta. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta selvempi. Hyvät käpälät. Karvapeite voimakkaassa
vaihdossa. Mukava luonne. Hyvä askelpituus. Kovin löysät kyynärpäät ja ylälinja voisi olla vahvempi.
Bernarossa Aprilia FIN20955/05 VAL EH4
5-vuotias. Mittasuhteiltaan miellyttävä narttu, jolla voimakas runko ja riittävä raajaluusto. Narttumainen hieman

kapealinjainen pää. Hyvä purenta. Vahva kaula. Etuosa voisi saisi olla paremmin kulmautunut ja tiiviimpi. Eturinta saisi
olla selvempi. Hyvä takaosa. Vaivaton sivuliike jossa hyvä ulottuvuus. Hieman kierteinen edestä. Hyvä karvapeite joka
on vaihtumassa.
Bernarossa Desiderio FIN25514/07 VAL EH
3-vuotias. Voimakasrunkoinen hyvä luustoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä
purenta. Vahva kaula. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Vahvat käpälät. Kaunis väri. Karvapeite ei
parhaimmillaan. Liikkeessä hieman korkea häntä ja runko pyörii turhaan. Riittävä askelpituus. Mukava luonne.
Bernarossa Farfalla FIN57603/07 VAL EH
2v 8 kk. Kaunislinjainen nuori narttu, jolla sopivasti luustoa. Narttumainen vielä hieman kapealinjainen pää. Hyvä ilme
ja purenta. Lupaava eturinta. Varsin hyvät lavat. Hienot käpälät. Kaunis väri ja karvapeite. Vaivattomat sivuliikkeet.
Hyvin kannettu häntä. Saa vielä vankistua kyynärpäistä. Hieno luonne. Saa vielä asettua iän myötä.
Cei-Cei Cindy Crawford FIN43167/05 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
5-vuotias hyvin kaunis narttu. Sopivasti runkoa ja luustoa. Erinomainen pää ja ilme. Hyvät kulmaukset ja käpälät.
Erinomainen eturinta. Hyvä pitkä rintakehä. Liikkuu hienolla sivuaskeleella aavistuksen löysästi kyynärpäistä. Hyvin
kannettu häntä. Hyvä kesäkunnossa oleva karva.
Funatic Versace FIN32300/04 VAL ERI3
6-vuotias. Erinomaiset linja omaava tasapainoinen narttu. Sopivasti runkoa ja luustoa. Narttumainen pää ja ilme.
Aavistuksen kapealinjainen. Hyvä purenta. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja tiiviimpi ja eturinta selkeämpi.
Liikkuu mallikelpoisesti.
Cei-Cei Ancelina FIN38986/01 VET ERI1 PN4 ROP-VET
8,5-vuotias. Hyvin miellyttävä vanha rouva. Hyvärunkoinen ja luustoinen. Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta ja kuono.
Erinomainen ylälinja myös liikkeessä. Kauniit syvät värit. Hyvä karvanlaatu.

