
20110122  TURKU KV, Inge Artsoe 

 

FI36724/10 Bollbölen Oliver PEN2 

8 kuukautta, hyvä koko, oikea purenta. Hyvä kuono, silmät pitää olla tummemmat. Hyvä etuosa, ylälinja voisi olla parempi. Liian 

korkea hännän kiinnitys. Hyväksyttävät liikkeet. Ulkonevat kyynärpäät. Hyvä turkki. 

 

SSVBS53202 Chin Chin Grisu vom Rummelsbach PEN1 KP ROP pentu 

7 kuukautta, hyvä koko. Oikea purenta. Hyvä kuono, silmien pitää olla tiiviimmät. Hyvä kallo, kaula ja ylälinja. Vahva luusto, hyvin 

kulmautunut. Erinomaiset liikkeet hyvällä potkulla. Hyvä turkki ja hyvät värit. 

 

FI60517/09 Berondan Bonneville JUN ERI3 

13 kuukautta, iso maskuliininen pää ja ilme. Hyvä kuono ja kallo. Hieman pyöreät silmät. Korvat ovat liian suuret. Hyvä kaula. 

Hyvärunkoinen. Hyvä rinta. Vahva luusto, hyvin kulmautunut. Hyvät sivuliikkeet, mutta edestakaisliikkeessä litteät välikämmenet, 

laskeva takaosa, tarvitsee enemmän potkua. Hyvä turkki, hyvät värit. 

 

FI53334/09 Goldbear´s Tic Tac JUN EH 

16 kuukautta, keskikokoinen, oikea purenta. Neliömäinen kuono, hyvä kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Pää voisi olla hieman 

urosmaisempi. Vahva kaula. Hyvä etuosa. Pehmeä selkä. Hyvä lantio. Hyvät sivuliikkeet, edestakaisliikkeessä ulkonevat kyynärpäät 

ja sipsuttaa takaa. Ei parhaassa turkissa, hyvät värit. 

 

FI17165/10 Goldbear´s U Put A Spell On Me JUN EH 

1-vuotias. Keskikokoinen, oikea purenta. Kuono on hieman suippo. Silmät ovat liian pyöreät. Hyvä kallo. Hyvä kaula. Hyvä etuosa 

leveys ja syvyys. Hyvä runko. Ylälinja voisi olla vahvempi. Hännän kiinnitys liian korkea. Hyväksyttävät liikkeet, tarvitsee 

enemmän ulottuvuutta. Kantaa häntänsä aivan liian korkealla. Hyvät merkit. Tarvitsee enemmän kehäharjoittelua. 

 

FI17166/10 Goldbear´s U Rock My World JUN ERI1 SA PU2 VASERT 

1-vuotias. Hyvä koko, urosmainen pää & ilme. Hyvä kuono, hyvä  kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. 

Hyvärunkoinen. Hyvin kulmautunut. Hyvät liikkeet. Tarvitsee hieman enemmän potkua. Hyvä turkki, hyvät merkit. 

 

FI19689/10 Maroussia Privilege JUN H 

1-vuotias. Keskikokoinen. Oikea purenta, kuono on hieman liian pitkä. Kallon pitää leventyä. Pää voisi olla urosmaisempi. Hyvä 

kaula. Etuosan pitää olla leveämpi ja syvempi. Vahva luusto. Pehmeät välikämmenet.  Hyvät sivuliikkeet, pitää olla enemmän 

potkua ja kintereet ovat ulkonevat. Hyvä turkki. Merkit voisivat olla paremmat. 

 

FI33490/10 Sebastian vom Zälgli JUN EH 

11 kuukautta, hyvä koko. Urosmainen pää & ilme. Hyvä kuono ja kallo. Hieman löysät silmäluomet. Hyvä kaula, hyvä ylälinja. 

Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Hyväksyttävät liikkeet, tarvitsee enemmän potkua. Hyvä turkki, hyvät merkit.  

 

FI46671/09 Tassupihan Asterix JUN ERI2 

15 kuukautta, keskikokoinen, urosmainen pää & ilme. Tarvitsee pitemmän  kuonon. Hyvä kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvä 

kaula, hyvä ylälinja. Hieman pitkä runko. Hyvin kulmautunut, vahva luusto. Liikkuu erittäin hyvin hyvällä potkulla. Hyvä turkki, 

hyvät merkit. 

 

FI51552/09 Berndante Hercule Fun NUO ERI3 

17 kuukautta. Hyvä koko, urosmainen pää & ilme. Hyvä kuono ja purenta, hyvä leveä kallo. Korvien kiinnitys on hieman alhaalla. 

Kaulan pitää olla pitempi, hyvä ylälinja. Hyvä runko. Vahva luusto, jalat voisivat olla hieman korkeammat. Hyväksyttävät liikkeet, 

hyvä potku. Kääntää varpaita ulospäin. Hyvä turkki. 

 

FI27333/09 Fonacot´s Judicious Joe NUO EH 

21 kuukautta, keskikokoinen. Urosmainen pää ja ilme. Hyvä kuono ja purenta. Hyvä kallo. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Tarvitsee 

hieman enemmän eturintaa. Hännän kiinnitys on liian korkea. Vahva luusto ja hyvin kulmautunut. Erittäin hyvät liikkeet hyvällä 

potkulla, mutta kantaa häntänsä aivan liian korkealla. Tämän vuoksi minun pitää antaa erittäin hyvä erinomaisen sijaan. 

 

FI40610/09 Goldbear´s Suburban NUO ERI1 SA PU1 ROP SERT CACIB 

19 kuukautta, hyvä koko, urosmainen pää & ilme. Vahva kuono. Hyvä kallo. Hyvä kaula, hyvä etuosan leveys ja syvyys. Hyvä 

runko. Vahva ylälinja. Hyvin kulmautunut. Erinomaiset liikkeet hyvällä potkulla. Hyvä turkki ja merkit. 

 

FI20521/09 Maroussia Oz the Showman NUO EH 

21 kuukautta, keskikokoinen, hyvä purenta. Hyvä kuono. Hieman pyöreät silmät. Kallon pitää leventyä. Kaulan pitää olla pitempi. 

Hyvä etuosan leveys ja syvyys. Hyvä runko,  hieman pitkä. Hyvä lantio, hyvä hännän kiinnitys. Hyväksyttävät liikkeet, voisi olla 



enemmän potkua. Hyvin iloinen häntä. Hyvä turkki, merkit voisivat olla paremmat. 

 

FI55389/09 Revalrose Alois NUO ERI2 SA PU3 VACA 

17 kuukautta, hyvä rakenne.  Urosmainen pää & ilme. Kallon pitää olla hieman leveämpi. Vahva kaula, hyvä eturinta. Hyvä runko, 

hieman pitkä. Hyvä lantio ja hyvä hännän kiinnitys. Vahvat, hyvin kulmautuneet jalat. Liikkuu erittäin hyvin hyvällä potkulla. 

Hyvin huoliteltu turkki, hyvät merkit. 

 

FIN54995/08 Bendoran Bastiadenzel AVO EH 

Iso. Urosmainen pää & ilme. Kuono on hieman liian pitkä. Miellyttävät tummat silmät, hyvä kallo, hyvä kaula. Eturintaa pitää olla 

enemmän. Hyvä runko & lantio. Vahva luusto. Pitäisi olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkeessä ei ole potkua ja kyynärpäät ovat 

ulkonevat. Hyvä turkki ja hyvät merkit. 

 

FIN55568/06 Bollbölen Jura Bonheur AVO HYL 

Valitettavasti minun pitää hylätä koira, koska se ei anna tarkastaa itseään. Ja se murisee minulle. Tämä ei ole bernille sopiva luonne. 

 

FI38744/09 Fridkullas Yamaha AVO ERI1 

Keskikokoinen, hyvä rakenne. Hyvä kuono, tarvitsee leveämmän kallon. Hyvä kaula ja ylälinja. Tarvitsee enemmän eturintaa. 

Hyväksyttävä luusto, voisi olla vahvempi. Hyvät liikkeet hyvällä potkulla, hyvä turkki, jossa hyvät merkit. 

 

FIN26501/07 Maroussia Jean d´Arc AVO H 

Hyvä koko, kuono on liian suippo ja liian pitkä. Tarvitsee leveämmän kallon. Pitää olla urosmaisempi. Hyvä rinta, kaulan pitää olla 

pitempi. Hyvä runko. Luuston pitää olla vahvempi. Litteä etuosa. Hännän kiinnitys on liian korkea. Liikkeessä ei ole potkua. Turkki 

voisi olla paremmassa kunnossa ja merkit eivät ole oikeat. Hyvä luonne. 

 

FIN26045/05 Fridkullas Triumph VAL ERI2 

Valio uros, keskikokoinen. Hyvä rakenne, urosmainen pää & ilme. Hyvä rinta & runko. Hieman lyhyt häntä. Hyvin kulmautunut. 

Liikkuu hyvällä potkulla. 

 

FIN20787/03 Hexa-Han Pasifax VAL ERI4 

Hyvä koko, urosmainen pää & ilme. Hyvä rinta, hyvä runko. Pitää olla vahvempi luusto. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu erittäin 

hyvin. Voisi olla enemmän potkua. 

 

FIN24954/07 Life Spring´s My Way VAL ERI1 

Kaikin puolin hyvä rakenne. Urosmainen pää & ilme. Hyvä runko, eturinta. Hyvin kulmautunut & hyvä hännän kiinnitys. Hyvät 

liikkeet. Hyvä turkki. 

 

FIN25406/06 Riccarron Pink Panther VAL ERI3 

Hyvä koko, urosmainen pää & ilme. Tarvitsee pidemmän kaulan. Hyvä eturinta. Hyvä ylälinja. Hyvä runko & lantio. Hyvä hännän 

kiinnitys. Vahva luusto, hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvällä potkulla. Hieman ulkonevat kyynärpäät, hyvä turkki. 

 

 

 

20110122 TURKU KV, ELINA HAAPANIEMI 

 

FI45721/10 Bernoban Tamtamtossu PEK2 

7kk vanha iloinen, vankka narttupentu, jolla hyvä luusto. Hieman etumatala ja kaulaa saisi olla enemmän.  Erittäin 

hyvä, tilava runko. Riittavästi kulmautunut takaosa, hieman loiva otsapenger, hyvä purenta ja hampaat. Kohtuulliset 

sivuliikkeet tässä vaiheessa. Hieman jäykät takaliikkeet. Hyvä väritys 

 

FI49799/10 Leniences Dora-Delfia PEK1 

8kk vanha, iloinen, sopivan vankka narttupentu. Hyvä tasapaino ikäisekseen. Sopivasti kulmautuneet raajat, luustoa 

voisi olla hieman enemmän. Pää on kehitysvaiheessa ja saa vahvistua. Vilkkuluomet häiritsevät ilmettä. Liikkuu 

ikäisekseen hyvin. Hieman kiharakarvapeite selässä. 

 

FI28141/10 Barlis Little Leidi JUN H 
9kk vanha vielä hyvin pentumainen junior. Saisi olla luustoltaan vahvempi. Riittävä kallo, silmät ja ilme. Kuono-osa 

saisi olla vahvempi. Hyvä purenta. kohtuullinen lapa, ahdas edestä. Rungon tulee täyttyä. Hieman niukat 

takakulmaukset. Vielä hyvin pentumaiset liikkeet. Tarvitsee enemmän askel pituutta. Erittäin hyvä luonne. 

 

FI60526/09 Berondan Belicia JUN ERI2 



14kk vanha, vankka, voimakas, miellyttävän tyyppinen juniori, joka esiintyy erinomaisesti. Miellyttävä pää, hyvä ilme. 

Riittävän tummat silmät. Oikea purenta. Vahva luusto, erittäin hyvin kulmautuneet raajat. Tilava runko, hieman pitkä 

lanne, ei täydellisessä turkissa. Liikkuu sivusta erittäin hyvin, etuliike saa vielä tiivistyä. Hyvä luonne. 

 

FI19693/10 Maroussia Priyanka JUN ERI1 SA PN3 SERT 

vuoden vanha, hyvin kaunis juniori, joka esitetään mallikelpoisena näyttelykunnossa. Hyvin tasapainoinen ikäisekseen. 

kaunis ilmeikäs pää, hyvä purenta. Vahva luusto. Kauttaaltaan kauniisti rakentunut. Erinomainen runko ikäisekseen. 

Erittäin hyvät sivuliikkeet. Etuliikkeet tulee tiivistyä hieman. Erinomainen kokonaisuus. 

 

FI59176/09 Rival Attraction’s Turhless Romy JUN H 

14kk vanha, kevyessä turkissa esitetty juniori narttu, joka esiintyy epäluuloisesti ja tarvitsee enemmän kehätotutusta. 

Riittävä kallo, hieman pitkä ja kevyt kuono-osa. Purenta ok. Liian vaaleat silmät. Riittävä luusto. Vielä kapea runko. 

Kovin epävakaat etuliikkeet. Koira tarvitsee enemmän harjoitusta ja uuden turkin. 

 

FI21803/10 Sungates Celestyna JUN H 

11kk vanha, ystävällinen, kovin kevyessä turkissa esitetty juniori. Hyvä pään muoto. Keskiruskeat silmät. Tässä 

vaiheessa hieman pukinjalkainen ja etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut. Vielä kovin kevyt runko. Riittävät 

takakulmaukset. Hieman jäykät liikkeet, joihin hieman enemmän joustoa. 

 

FI36987/09 Bernarossa Il Diiva NUO EVA 

19kk vanha, hyvin lyhyessä turkissa esitetty, ystävällinen nuori narttu. Hyvä koko. Hyvä kallo, silmät ja ilme. Hieman 

pitkä ja kevyt kuono-osa. Hyvä purenta, riittävä luusto tässä vaiheessa. Pehmeä selkä, saisi olla paremmin kulmautunut 

edestä ja takaa. Valitettavasti ontuu ja saa siksi EVAN. Erinomainen luonne. 

 

FI27331/09 Fonacot’s Joyful Jessica NUO ERI1 SA VASERT 

21kk vanha vankka, hyvä luustoinen, tyypikäs narttu, joka esitetään hieman kevyessä, muttahyväkuntoisessa turkissa. 

Koira esiintyy einomaisesti. Hyvä päänmuoto . Oikea purenta, silmät voisivat olla tummemmat. Kaunis kaula, sopiva 

lapa. Tilava runko, vankka taka-osa. Hieman pitkä lanne. Liikkuu hyvin askelein, riittävällä teholla. 

 

FI38749/09  Fridkullas Yade NUO ERI2 

19kk vanha. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä narttu, joka kantaa itsensä hyvin. Jännittää hieman. Hyvä kallo, hieman 

kevyt kuono-osa, oikea purenta. Sopiva luusto, riittävä kaula, hieman etuasentoinen lapa. Hyvä runko, takaosa. Liikkuu 

sujuvin askelin. Tarvitsee hieman enemmän  

itseluottamusta. 

 

FIN36291/07 Berndante Ghandi Bibienne AVO T 

3-vuotias, hyvä tyyppi ja mittasuhteet, mutta esitetty tänään tuhtina ja kovin kevyessä karvapeitteessä. Hyvä vahva pää. 

Silmien tulisi olla tummemmat. Hieman kapea alaleuka ja purenta ei ole virheetön. Sopiva luusto. Seisoo hieman 

ahtaasti edestä. Liian tuhti runko, niukat takakulmaukset. Melko korkea hännän kanto. ? kovin leveät etuliikkeessä. 

Turkin kunto vaikuttaa arvosteluun. 

 

FI10030/09 Mooglen Avaemmiina AVO H 

2½-vuotias  narttu, joka jännittää kovasti ja on vaikeasti käsiteltävissä. Omistaja ilmoitti koiralla juoksu. Karvapeite ei 

ole näyttelykunnossa. Riittävä pään muoto. purenta vaikuttaa oikealta. Epävarmat korvat. Riittävä luusto. Toivoisin 

vahvemman takaosan. Hyvät sivuliikkeet, edestä epävakaat. Tarvitsee nyt uuden turkin ja paremman kehäkäytöksen. 

 

FIN20508/06 Rival Attraction’s Oxana Opera AVO T 

5-vuotias, lyhyt narttu, joka esitetään tuhtina ja kovin kevyessä turkissa. Hyvä kallo, hieman pitkä kuono-osa. Silmien 

tulisi olla tummemmat. Purenta ok. Lyhyt kaula, riittävä luusto. Etuasentoinen lapa, jyrkästi putoava lantio ja seisoo 

takaraajat alla. Koiran tulisi liikkua pidemmin ja tehokkaammin askelin. Hyvä luonne. 

 

FIN33284/08 Rival Attraction’s Peaceful Perla AVO T 

Kolmivuotias, kovin kevyessä karvapeitteessä esitetty narttu, joka ei ole edullisessa näyttelykunnossa. Vahva 

hyvämuotoinen pää, hieman pyöreä muotoiset silmät. Valitettavasti epätasainen purenta, hyvä luusto, kovin  

etuasentoinen  lapa. Takaosan tulisi olla paremmin kulmautunut. Varsin heikot etuliikkeet. Koiran tulee hoikistua 

huomattavasti ja tarvitsee uuden turkin. Hyvä luonne. 

 

FIN52079/06 Vinkizz Mary Poppins AVO ERI1 



4-vuotias, vankka, voimakas narttu, joka esitetty kauniissa näyttelykunnossa, erittäin hyvä luonne. Hyvä kallo hieman 

pitkä kuono-osa, oikea purenta. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä luusto, kohtuullinen lapa. Tilava runko. Hieman 

jyrkästi putoava lanne. Liikkuu edestä hyvin, takaliikkeissä saisi olla enemmän työntöä. 

 

FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VAL ERI2 SA PN2 VARACA 

5-vuotias, kaunis, vankka, iloinen valio, joka esiintyy erittäin hyvin. Hyvä pää, silmät voisivat olla hieman tummemmat, 

oikea purenta, riittävä kaula. Hyvä luusto, runko ei saa tulla tuhdimmaksi. Vahva taka-osa. Tyypillinen hännän käyttö. 

Liikkuu hyvin askelin, ruskea väri voisi olla syvempi. 

 

FIN29060/07 Rridkullas Wilmalotta VAL ERI3 SA PN4 

3½-vuotias, vankka, voimakas narttu. Erittäin hyvä tyyppi ja olemus. Kantaa itsensä hyvin. Varsin hyvä pään muoto. 

Tyypillinen ilme. Hyvä purenta. Vahva luusto käpälät voisivat olla tiiviimmät. hyvä runko, hieman pitkä lanne, vahva 

taka-osa. Hieman epävakaat etuliikkeet, mutta sujuvat sivusta. Hyvä luonne. 

 

FIN19165/08 Funatic Q-Ta-Molla VAL ERI4 

4-vuotias, hyvä vankka narttu, esiintyy erittäin hyvin. Ihastuttava luonne. Erittäin hyvä pään muoto. Hyvät silmät ja 

ilme. Oikea purenta. Valkoista väriä on hieman runsaasti suunpielissä. Hyvä luusto. Tilava runko. Lapakulmaus saisi 

olla parempi. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu sujuvasti. Käyttää häntää tyypillisesti. 

 

FIN16050/07 Goldbear’s Qualitystreet VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

4-vuotias, hyvin kaunis, näyttelykunnossa esitetty, laadukas narttu, jolla voisi olla hieman enemmän raajakorkeutta. 

Tyyppinä hyvin kaunis. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Vahva luusto. Runko ei saa tulla tuhdiksi. Hyvät 

voimakkaat takakulmaukset. Erittäin sujuva liikkuva sivusta katsottuna. kaunis turkin kiilto. 

 

FIN47435/04 Ragdolls Ambrosia VAL EH 

6-vuotias, niukassa karvapeitteessä esitetty narttu, jolla hyvä pään muoto. Kaunis silmien väri. Purenta ei täysin 

korrekti. Riittävä luusto. Lyhyt kaula. Etuasentoinen lapa. Hyvä runko. Riittävä taka-osa. Saisi liikkua tehokkaammin. 

 

FIN25732/04 Riccarron Milla Magia VAL EH 
7-vuotias, hyvin vankka, voimakas narttu, joka esitetään turhan tuhdissa kunnossa. Voimakas, vahva pää. Purenta ok. 

Vahva luusto. Hieman etuasentoinen lapa. Tilava runko. Tuhtius näkyy liikkeessä ja myös ikä painos hieman. 

 

FIN12654/03 Fridkullas Rhonda VET EH 

8-vuotias, tempperamenttinen, hyvän tyyppinen narttu. Hyvä pään muoto. Silmien tulisi olla tummemmat. Edelleen 

hyvä purenta. Sopiva luusto. Hieman lyhyt kaula ja pehmeä selkä. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Ikä näkyy 

liikkeissä ja vaikuttaa palkinto sijaan. Erinomainen luonne. 

 

FIN11527/06 Thalys V.d. Buut Vrij Hoeve VET EH 

9-vuotta 7kk. Hyvä tyyppinen, erittäin hyvin esiintyvä narttu, jonka päänväritys hieman ylivärittynyt. Kulunut purenta 

ja hampaat, sopiva luusto. Hyvä lapa. Kovin kevyt runko. Voimakkaat takakulmaukset. Häntä ei ole täysin virheetön. 

Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. 

 

KENNEL FRIDKULLAS KASV1 KP ROP KASV 

Fridkullas Yade, Fridkullas Ultra Bra, Fridkullas Wilmalotta, 458 

Ryhmä  tyypillisiä, vahvoja, vankkoja, rotunsa edustajia. Iät vaihtelevat 5-2 ikävuoteen. Kasvattajalla on selkeä käsitys 

rotutyypistä. Parhaat onnittelut. 

 

 

 


