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Bernarossa Jetro FI59559/09 JUN ERI1 PU4 VASERT 

9 kk Hyvin kauniisti kehittynyt hyväluustoinen oikealinjainen juniori. Urosmainen pää, jossa sopivasti voimaa, silmät 

voisi olla tummemmat. Hyvä purenta lupaava eturinta ja sopivat kulmaukset. Hienot vahvat käpälät, hyvä hännän 

asento. Liikkuu erinomaisella ulottuvuudella & voimalla, edestä vielä hieman löysästi.  Kaunis väri, lupaava karvapeite. 

Goldbear´s Tic Tac FI53334/09 JUN ERI2 

11 kk. Kaunislinjainen & hyväluustoinen & runkoinen jäntevä juniori, erinom. uroksen pää ja hyvin tyypillinen pehmeä 

ilme. Hyvä purenta & pigmentti, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, erinom. takaosa. Kauniit värit, karvapeite 

kesäkunnossa. Hyvä hännän asento. Askeleessa hyvä voima, ulottuvuus, säilyttää ylälinjan mallikkaasti, kyynärpäät 

saavat tiivistyä. 

Life Spring´s Peacemaker FI51482/09 JUN H 

1v. Hyvärunkoinen juniori, joka saa vielä tiivistyä ja tekee hieman matalaraajaisen vaikutelman. Sopivasti luustoa, 

oikeapiirteinen uroksen pää, hyvin kauniit tummat silmät, kuono voisi olla tyvestä täyteläisempi. Hyvä purenta, etuosa 

saa tiivistyä. Hienot vahvat käpälät, tarvitsee paremmat kulmaukset eteen, hyvät takana. Hyvä karvan laatu, tänään 

hieman avoin & kihartuvaa, hyvä väritys. Valkea nousee oik. eturaajassa. Vielä kovin löysät liikkeet ja runko pyörii. 

Hieno luonne. 

Pandemian Cum Vagus FI60676/07 JUN EH3 

9kk. Hyvärunkoinen hyvin tasapainoinen juniori, jolla erinom. raajaluusto.Urosmainen hieman kapealinjainen pää, hyvä 

ilme & purenta, mutta hampaiden näyttöä ei ole harjoiteltu. Erinom. pigmentti, vahvat käpälät, erinom. takakulmaukset, 

etuosa voisi olla tiiviimpi. Hyvä hännän asento, kaunis väri, lupaava karvapeite. Liikkuu hyvällä askelpituudella. 

Bendoran Bastiandenzel FIN54995/08 NUO EH1 

22 kk. Oikealinjainen nuori uros, jolla erinom. mittasuhteet ja sopivasti raajaluustoa. Oikeapiirteinen urosmainen pää, 

silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä purenta, pigmentti voisi olla mustempi, hyvä rungon muoto, eturinta saa kehittyä 

ja rungon muoto kehittyä. Hyvät vahvat käpälät, turhan jyrkkä lantion asento. Tänään avoin karvapeite, mutta karvan 

laatu oikea. Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä ulottuvuudella ja voimalla, edestä löysin kyynärpäin. 

Bernarossa Io FI36984/09 NUO EH2 

15 kk. Linjoiltaan erinom. nuori uros, joka vielä kovin rungoton ja tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Riittävästi 

raajaluustoa, urosmainen pää, kuono voisi olla täyteläisempi silmien alta & silmät tummemmat. Hyvä purenta, alaleuka 

voisi olla leveämpi. On vielä hiukan takakorkea. Pienet vahvat käpälät. Etuosa saa tiivistyä. Kauniit värit, hyvä karvan 

laatu, tänään kesäkunnossa. Hieno häntä. Liikkuu sujuvasti erinom. askelpituudella. 

Berniitan Taika-Nalle FIN29898/07 AVO ERI2 

3v. Oikealinjainen uros, jolla erinom. luusto ja miellyttävä olemus. Urosmainen pää, silmät voisi olla tummemmat. 

Hyvä purenta, vahva kaula. Oikean muotoinen rintakehä, hienot vahvat käpälät ja erinom. takaosan rakenne. Hyvä 

häntä. Liikkuu takaa turhan kinnerahtaasti ja edestä löysästi. Erinom. karvan laatu, kaunis syvä väritys. 

Janipan Fantom FIN36670/05 AVO ERI1 PU3 SERT MVA 

5v. Mittasuhteiltaan miellyttävä, hyväluustoinen uros, hyvässä jäntevässä kunnossa. Hyvä runkoinen, erinom. uroksen 

pää, silmät voisi olla tummemmat. Hyvä purenta, hyvä vahva takaosa. Hieman pehmeyttä ranteissa, vahvat käpälät, 

hyvä karvanlaatu, kaunis väri. Liikkuu erinom. voimalla, edestä hieman löysästi. Hyvä hännän asento. 

Maroussia Jazzy Jewel FIN26499/07 AVO ERI3 

3v. Kaunislinjainen uros, jolla sopivasti raajaluustoa, rintakehä voisi olla paremmin kaareutunut. Hyvin kaunis uroksen 

pää & ilme. Hyvä purenta, jäntevä ylälinja. turhan jyrkkä lantio. Etuosa saisi olla parempi, hyvä vahva takaosa. Kaunis 

väri, karvapeite kesäkunnossa. Hyvä hännän asento. Liikkuu hyvin sujuvasti oikealla voimalla. Hyvä luonne. 

Ovunque di Fanum Fortunae FI44999/09 AVO EH4 

2v. Hyvärunkoinen & luustoinen nuori uros, jolla erinom. ääriviivat, urosmainen pää, turhan voimakas otsapenger.  

Hyvä rintakehä, silmät voisi olla tummemmat. Vahva kaula, hyvät käpälät, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. 

Hyvä takaosan vahvuus. Hyvä väri, karvapeite ei parhammillaan, mutta laatu oikea. Hyvä häntä, liikkuu hyvällä 

voimalla hieman kapeasti. 

Pandemian Af Trolltrumm FIN47851/08 AVO H 

2v. Oikealinjainen nuori uros, jolla riittävästi luustoa, mutta runkoon saa tulla lisää voimaa & tilavuutta. Oikealinjainen 

urosmainen pää, vahva kuono ja purenta, silmät voisi olla hieman tummemmat. Etuosa saa tiivistyä, voisi olla 

paremmin kulmautunut edestä & takaa. Vahvat käpälät, karvapeite kovin makaava. mutta laatu oikea. Hyvä väritys. 

Liikkuu löysästi edestä, hyvä hännän asento. Saa kokonaisuutena miehistyä & kehittyä. 

Bernarossa Fanalino FIN57599/07 VAL ERI3 

Mittasuhteiltaan miellyttävä nuori uros, jolla erinom. raajaluusto, erinom. rungon muoto. Urosmainen oikealinjainen 

pää, silmät voisi olla tummemmat, vahva purenta, hyvä pigmentti. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hienot vahvat 

käpälät. Oikea karvan laatu, karvapeite ei tänään parhaimmillaan. Mukava aktiivinen luonne. Hyvä hännän asento, 

liikkuu hyvällä voimalla ja sujuvasti, edestä hieman horjuen. 

Bernarossa Girandola FIN35202/08 VAL ERI2 PU2 

2v. Erinomainen nuori  uros, jolla sopivasti runkoa ja luustoa. Kaunisilmeinen  & linjainen uroksen pää. Hyvä purenta. 



Vahva kaula, hieman jyrkkä lantio, riittävät kulmaukset edessä & takana. Hyvät vahvat käpälät. Erinom. karvan laatu, 

kaunis hyvä karkea karva, hyvä häntä. Liikkuu mallikelpoisesti säilyttäen linjansa. 

Funatic Roquefort FIN50216/07 VAL ERI1 PU1 VSP 

2v. komea nuori uros, jolla erinom. raajaluusto ja hienot linjat. Urosmainen pää, silmät voisi olla tummemmat. Vahva 

purenta & kuono.  Vahva kaula, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Hieno takaosa, hyvät käpälät, oikea 

karvanlaatu, ei tänään parhaimmillaan. Liikkuu hyvällä ulottuvuudella & voimalla säilyttäen ylälinjansa. 

Maroussia Odysseus Oensis FIN25347/00 VET EH1 

10. hyvärunkoinen vanha herra, jolla sopivasti raajaluustoa. Pää voisi olla urosmaisempi. Hyvin hoidettu purenta, kuono 

voisi olla vahvempi. Hieman vaaleat silmät, vahva kaula, hienot käpälät. Riittävät kulmaukset, hieman jyrkkä lantion 

asento. Hyvä karvan laatu & väritys, hyvä häntä. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin riittävällä ulottuvuudella ja on 

hyvin hoidettu. 

Black Amiikos Rachelina Richa FI44699/09 JUN EH1 

1v. tasapainoisesti kehittynyt juniori, jolla sopiva raajojen luusto ja mukavan reipas luonne. Erinomaisen jäntevässä 

kunnossa. Narttumainen, hieman kapea pää, hyvä purenta, hyvä kaula, hieman jyrkkä lantio. Riittävät kulmaukset, 

pienet vahvat käpälät. Oikea karvan laatu, avoin turkki. Hyvä väritys, hyvä hännän asento. Kaunis sivuaskel, 

edestakaisliikkeet vielä pentumaiset kuten tähän ikään kuuluukin. 

Goldbear´s Tia Maria FI53333/09 JUN EH2 

11 kk kaunislinjainen juniori, jolla sopivasti luustoa & runkoa. Narttumainen, vielä kovin kapealinjainen pää, hyvä 

purenta. Hyvä rungon tilavuus, erinom. vahva takaosa. Etuosa saa tiivistyä, erityisesti kyynärpäät. Hyvät  käpälät, 

karvapeite kesäkunnossa, lupaava laatu tulossa. Mukava luonne, hyvä askelpituus, hieman korkea häntä. Valkoinen väri 

kuonossa yli suupielen. 

Dandybern Christie FI18057/09 NUO H 

18 kk. Hyvärunkoinen nuori narttu, jolla sopivasti raajaluustoa. Narttumainen kaunisilmeinen pää, vielä hieman 

kapeakin, hyvä purenta. Lavat voisi olla viistot, hyvät olkavarret & takakulmaukset. Hyvät vahvat käpälät, pitkä 

rintakehä, Hieman jyrkkä lantio. Tänään kovin ohut karva, riittävän pitkä häntä. Hyvä karvan laatu & väritys. Mukava 

luonne. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella ja löysästi edestä. Tekee liikkeessä kovin takakorkean ja matalaraajaisen 

vaikutelman. Tarvitsee aikaa. 

Funatic Oh Whadýa Know FIN52816/08 NUO H 

22 kk. Hyväluustoinen nuori narttu, jolla erinom. pitkä rintakehä. Kaunislinjainen nartun pää, silmät voisi olla 

tummemmat. Hyvä purenta. Pigmentti voisi olla mustempi. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja tiiviimpi.  

Pehmeät ranteet, hyvät käpälät. Vahva takaosa. Hyvä karvan laatu, tänään kesäturkissa, hyvä väritys. Oikeassa 

etujalassa valkea sukka. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta kovin pehmeäselkäisenä ja liikkeet tarvitsevat enemmän 

voimaa. Hyvä luonne. 

Goldbear´s Rene Russo FI11155/09 NUO ERI1 PN1 SERT ROP 

22 kk. Hieno nuori narttu, hyvät kauniit linjat. Sopivasti runkoa ja luustoa. Kaunisilmeinen pää, hyvä purenta. Hyvät 

kulmaukset & käpälät. Erinom. liikkuva vain hieman pehmeyttä selässä. Hyvä häntä, hyvä karvapeite & väritys. 

Maitotytön Halla FIN49089/08 NUO ERI2 

23 kk. Miellyttävä nuori narttu, hyvät mittasuhteet & raajaluusto. Hyvin kaunis narttumainen pää & ilme, hyvä purenta 

& pigmentti. Etukulmaukset voisi olla paremmat, hyvät käpälät. Tilava runko,  hyvä häntä. Hyvä karvan laatu & väri. 

Liikkuu hyvin, taka-askel voisi olla voimakkaampi. Hyvä luonne. 

Bernario Chinon FIN43038/08 AVO ERI4 

2v. Hyvärunkoinen, oikealinjainen, nuori narttu, jolla sopivasti luustoa. Kaunislinjainen nartun pää, hyvä ilme & 

purenta & pigmentti. Varsin hyvät kulmaukset & käpälät. Erinomainen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä 

hieman leveästi ja löysästi. Hyvä väri & karvan laatu, selällä hieman kihartuvaa. 

Bernarossa Huanita FIN50837/08 AVO ERI2 PN4 

23 kk. Kaunislinjainen nuori narttu, jolla erinom. rungon malli & raajaluusto. Kesäkarvasta huolimatta pehmeälinjainen 

nartun pää, silmät voisi olla tummemmat. Hyvä purenta, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä vahva takaosa. 

Hyvä karvan laatu, ei tänään parhaimmillaan. Liikkuu sujuvasti,  edestä hieman löysästi. Mukava luonne. 

Berndante Ghandi Bibienne FIN36291/07 AVO EH 

3v. Voimakasrunkoinen, hyväluustoinen narttu, tekee hieman matalaraajaisen vaikutelman. Kaunisilmeinen & linjainen 

nartun pää, purenta voisi olla tasaisempi. Erinomainen kaula & etuosa. Vahvat käpälät, matalat kintereet. Hyvä karvan 

laatu, ei tänään parhaimmillaan. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Ylälinja voisi olla jäntevämpi, hieno luonne. 

Berniitan Taika-Taika-Tuu FIN29901/07 AVO ERI3 

3,5 v. Hyvin kaunis narttu, jolla erinom. mittasuhteet, sopivasti raajaluustoa. Narttumainen pää, hieman kapea kallo-osa. 

Pyöreät silmät, hyvä purenta. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Erinom. vahva takaosa. Kaunis karvan laatu & 

väri. Hyvä häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella säilyttäen linjansa. Voisi olla hieman reippaampi. 

Funatic Riesling FIN50218/07 AVO ERI1 PN3 VASERT 

3v. Oikealinjainen, hyväluustoinen narttu, jolla erinom. runko. Mukavassa kunnossa, narttumainen pää & ilme, hieman 

kapea kallo-osa, hyvä purenta. Etuosa voisi olla parempi. Erinom. takaosa. Hyvät käpälät. Hieno pitkä rintakehä. 

Liikkuu sujuvasti säilyttäen linjansa. Karvapeite kesäkunnossa, hyvä laatu & väri. 



Justiina FIN43034/08 AVO EH 

2v. Hyvärunkoinen, oikealinjainen nuori narttu, jolla riittävästi luustoa. Kaunis nartun pää, turhan pyöreät, vaaleat 

silmät. Kovin suora etuosa. Hyvät käpälät, riittävät takakulmaukset, jyrkkä lantion asento. Hyvä karvan laatu & väri. 

Liikkuu kovin korkeasti ja löysästi edestä, takaliike jää rungon alle lantion asennosta johtuen. 

Bernarossa Dimare FIN25515/07 VAL ERI1 PN2 

3,5v. Hyvärunkoinen & luustoinen, jolla miellyttävät ääriviivat. Hyvä nartun pää & ilme, vahva kuono & purenta. 

Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä vahva takaosa. Tiiviit korkeat käpälät. Karvapeite erinom.,  kaunis väri. 

Liikkuu erittäin hyvin säilyttäen ylälinjan & hännän asennon. Liikkuu erinom. voimalla. 

Valkeakoivun Emerentia VAL ERI2 

2,5v. Kaunislinjainen nuori narttu, jolla sopivasti luustoa. Tänään kovin karvaton. Hyvä pää, turhan pyöreät silmät. 

Hyvä purenta & pigmentti. Kaunis kaula, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut & tiiviimpi. Hienot käpälät, hyvät 

takakulmaukset.  Erinom. aktiivinen luonne ja liikunta. Voisi olla tiiviimpi kyynärpäistä, voimakkaampi takapotku. 

 

 


