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FI28848/10 Bernarossa Kevin JUN ERI1 SA        
Erinomainen tyyppi. Kaunis pää. Hyvä kallon leveys, hyvä otsapenger, hyvin muotoutunut, ilman ylilyöntejä. Hyvät 

silmät. Hyvän muotoinen, oikean kokoinen. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä ylälinja. 

Liikkuu hyvin takaa, vielä epävakaasti edestä. Käyttäytymisessä ei moitteita.  

FI14350/10 Bernissimo Deangelo JUN ERI2 SA                  

Erinomainen tyyppi. Hyvänmallinen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Erinomaiset, hyvän muotoiset ja hyvin sijoittuneet 

silmät. Hyvä ilme. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvät raajat ja käpälät. Hieman laskeva risti. Hyvä luusto. 

Liikkuu hyvällä askeleella pitäen ylälinjansa. 

FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo NUO ERI2                                                                                                                                      

Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen uros. Hyvänmuotoinen pää, kauniit silmät. Hyvä kallon leveys. Hyvin täyttynyt 

kuono-osa. Hyvä pigmentti. Hieman suora olkavarsi. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset takana. Erinomainen luusto. 

Pitkä hieno häntä. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa.  

FI59559/09 Bernarossa Jetro NUO ERI1 SA PU1 VSP SERT 

Hyvin liikkuva erinomaisen typpinen uros, Erinomainen korkeuden ja pituuden suhde. Hyvänmallinen pää, jossa 

erinomaiset yksityiskohdat. Ikään nähden riittävä kallon leveys. Hyvä lapojen asento. Hieman suora olkavarren kulma. 

Hyvät kulmaukset takana. Erinomainen luusto. Liikkuu hyvällä askeleella ja tasapainoisesti sivusta. Erinomainen 

turkki. Liikkuu ikään nähden riittävän vakaasti edestä, hyvin takaa. Miellyttävä tyyppi.  

 

FI51552/09 Berndante Hercules Fun NUO ERI3 

21 kk. Massava. Erinomainen tyyppi, tarvitsee vielä aikaa jotta etuliikkeet tulevat vakaammaksi. Kaunis, hyvänmallinen 

pää. Maskuliininen ja rodunomainen ilme. Hyvä lapojen asento. Hyvät etukulmaukset. Polvikulmaukset voisivat olla 

voimakkaammat. Erinomainen luusto. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, etuliikkeiden täytyy tulla 

vakaammiksi. 

 

FI10730/10 Doremis Indian TriQ NUO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Voisi olla maskuliinisempi. Aavistuksen vaaleat ja pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Hyvät 

kulmaukset edessä ja takana. Riittävä luusto kokoon nähden. Hyvän mallinen rintakehä. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, 

epävakaasti ja löysästi edestä. 

 

FI59560/09 Bernarossa Jules AVO ERI1 SA PU2 VASERT 

Erinomaisen tyyppinen uros. Kaunis, hyvänmallinen pää. Riittävä kallon leveys ikään nähden. Hyvä ilme. Tummat 

silmät. Hyvä lapojen asento. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Riittävä luusto kokoon nähden. Hyvät värimerkit. 

Liikkuu hyvin sivusta, hieman ahtaasti takaa, riittävän vakaasti edestä.  

 

FIN20536/07 Dandybern Aramis AVO ERI2 SA PU3 

Erinomainen tyyppi. Ihastuttava pää erinomaisine yksityiskohtineen. Hieno ilme. Hieman epätasainen purenta. Hyvät 

kulmaukset edessä ja takana. Hyvä rintakehä. Riittävä luusto kokoon nähden. Hyvät värimerkit, erinomainen turkki., 

Liikkuu erinomaisesti sivulta, hyvin takaa ja riittävän vakaasti edestä. 

 

FIN26045/05 Fridkullas Triumph VAL ERI4   

Hyvin liikkuva erinomaisen tyyppinen uros. Hyvä pää ja ilme. Hieman epätasaisuutta alemmassa hammasrivissä. Hyvä 

lapojen asento. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvänmallinen rintakehä. Voisi olla hieman enemmän luustoa. 

Erinomainen turkki, hyvät värimerkit. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja tasapainoisesti, hyvin takaa ja riittävän 

vakaasti edestä. 

 

FIN52683/08 Janipan Tuukka VAL ERI3  

Ihastuttava, erinomaisen tyyppinen uros. Hienot mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Erinomaiset silmät. Hyvä lapojen 

asento. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen luusto. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin sivulta, hieman ahtaasti 

takaa, ok edestä. Täytyisi keskittyä hieman paremmin tehtäväänsä kehässä! 

 

FIN24950/07 Life Spring’s Manpower VAL ERI2 

Massava erinomaisen tyyppinen voimakas uros. Hieman avoimet silmät. Hyvä lapojen asento ja olkavarren kulmaukset. 

Erinomaiset kulmaukset takana. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvänmallinen rintakehä. Kokoon sopiva luusto. Hyvät 

värimerkit ja hieno tan-väri. Liikkuu erinomaisesti sivulta, hyvin takaa ja aavistuksen epävakaasti edestä. Epätasainen 

purenta. Hännässä mutka, vahingoittunut hännän päästä. 

 

FIN40329/06 Rajaköörin Fortunello VAL ERI1 SA PU4 



Erinomainen tyyppi, massava. Voimakas, hyvänmallinen pää. Hyvin asettuneet silmät, aavistuksen pyöreät. Hyvät 

kulmaukset edessä ja takana. Hyvä ylälinja. Hyvät värimerkit, hyvä turkki. Erinomainen luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu 

hyvin sivusta hienolla askelpituudella, kääntää tassuja sisäänpäin edestä. Miellyttävä tyyppi. 

 

FI49276/10 Anu JUN H 
Erittäin hyvä tyyppi. Tänään takakorkea ja turkki on erittäin lyhyt. Kokonaisvaikutelma ilmava ja lyhyt. Kapea kallo. 

Hieman terävä kuono-osa. Hyvin asettuneet ja hyvän väriset silmät. Suorat etukulmaukset. Riittävät kulmaukset takana. 

Hyvät värimerkit. Liikkeiden täytyy tulla vakaammiksi. Tarvitsee lisää massaa. 

 

FI49275/10 Asta JUN H 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä lavan asento, lyhyt olkavarsi. Antaa matalan vaikutelman. Riittävät kulmaukset takana. 

Sopiva luusto. Vaikuttaa hieman ylipainoiselta. Aivan liian kihara turkki. Liikaa valkoista etutassuissa ja kauluksessa. 

Liikkuu hyvin sivulta ja takaa epävakaasti edestä. 

 

FI14355/10 Bernissimo Dolce JUN EH 

17 kk, erittäin hyvä tyyppi. Kuono-osa saisi olla enemmän täyttynyt. Hyvät kulmaukset edessä. Hyvä eturinta. Seisoo 

ranskalaisittain. Hyvän mallinen rintakehä. Vahva lanneosa. Hyvä risti ja häntä. Erinomainen turkinlaatu. Hyvät 

värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, vielä epävakaasti edestä. 

 

FI14356/10 Bernissimo Duchess JUN ERI2  

Erinomainen tyyppi. Riittävä kallon leveys ikäisekseen. Voisi olla hieman enemmän täyttynyt silmien alta. Hyvä ilme. 

Hyvä lapojen asento. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Aavistuksen pitkä lanneosa. Kokoon nähden riittävä luusto. 

Turkki vaihtumassa, tänään lyhyessä karvassa. Hyvät värimerkit. Liikkuu tasapainoisesti, hyvin edestä ja takaa.  

 

FI45716/10 Bernoban Tossuntyttö JUN ERI1 SA 

11 kk. Erinomainen tyyppi. Riittävä kallon leveys ikään nähden. Hyvä ilme. Voisi olla voimakkaampi otsapenger. Hyvä 

pigmentti. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä ylälinja. Riittävä luusto kokoon nähden. Hyvät värimerkit ja 

turkki. Liikkuu vakaasti, sujuvasti ja tasapainoisesti. 

 

FI18269/10 Gabrielle JUN EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Valitettavasti seisoo takaraajat 

rungon alla ja hieman pihtikinttuisesti. Hyvä luusto. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki. Liikkuu hieman kinnerahtaasti 

takaa, ok sivulta ja vielä hieman epävakaasti edestä. 

 

FI54478/09 Alpigiano Felice Flaviana NUO H 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä massa. Hyvä pää. Aavistuksen pyöreät silmät. Hyvät kulmaukset edessä. Hyvä eturinta. 

Riittävä luusto. Aivan liian suorat polvikulmat. Hyvät värimerkit. Hyvä turkki. Liikkuu aivan liian lyhyellä askeleella, 

epävakaasti ja löysästi edestä. Laatuarvosana liikkeiden vuoksi. 

 

FI45703/09 Bernoban Pihlajanbanimo NUO ERI2 

Erinomainen tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Riittävä eturinta. Erinomainen luusto. 

Erinomainen ylälinja. Hyvät värimerkit. Valitettavasti painaa häntää takajalkojen väliin seistessä. Erinomaiset liikkeet, 

hyvä edestä ja takaa. Tarvitsee ehdottomasti lisää kehäharjoitusta esiintyäkseen edukseen. 

 

FI60526/09 Berondan Belicia NUO ERI3 

Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Täytyisi olla voimakkaampi otsapenger ja kuono-osa saisi olla täyttyneempi silmien 

alta. Erinomaiset silmät ja hyvä ilme. Hyvä lapojen asento, hieman suorat olkavarren kulmaukset. Erinomainen risti. 

Hyvät kulmaukset takana. Hyvä luusto ja turkinlaatu, hyvät värimerkit. Liikkuu erinomaisella askeleella sivusta, hyvin 

takaa ja vielä epävakaasti edestä. 

 

FI38115/09 Lipasun Littlestar NUO ERI1 

Erinomainen tyyppi. Aavistuksen pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Hieman suorat etukulmaukset. Hyvät kulmaukset 

takana. Erinomainen luusto. Hyvä turkki. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta, vielä epävakaasti takaa. 

 

FI11246/09 Aurinkomyrskyn Angelina AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä ylälinja. Riittävä luusto. Hieman 

litteät tassut. Aavistuksen kaareva selkä. Hyvänmallinen rintakehä. Hyvät värimerkit. Liikkeet ok sivulta ja takaa, 

sisäkierteiset ja hieman löysät edestä. 

 

FIN35204/08 Bernarossa Gemma AVO ERI2 SA VASERT 



Erinomainen tyyppi. Paljon massaa. Erinomaiset mittasuhteet. Voimakas pää. Tummat silmät. Hyvä lapojen asento, 

aavistuksen suorat olkavarret. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, aavistuksen 

epävakaasti edestä. Erinomainen turkki, hyvät värimerkit. 

 

FI14229/09 Bernoban Bistä Baremmaks AVO ERI1 SA PN2 SERT MVA 

Erinomainen tyyppi. Liikkuu hyvin. Hyvän mallinen pää. Aavistuksen vaaleat silmät. Hyvät kulmaukset edessä ja 

takana. Erinomainen ylälinja ja luusto. Hyvä turkin laatu, hieman lyhyt turkki. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja 

voimalla, riittävän vakaasti edestä. Tänään hieman lyhyessä karvassa. 

 

FIN10197/08 Ninicon Akasia AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä koko. Hyvä pää ja ilme. Aavistuksen vaaleat silmät. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. 

Sopiva luusto. Aavistuksen laskeva risti. Hyvät värimerkit. Liikkeet ok sivusta, hieman epävakaat edestä. Tarvitsee 

hieman lisää kehäharjoitusta esiintyäkseen edukseen. 

 

FIN48880/06 Ragdolls Beauty Like Mom AVO H 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä koko. Hyvänmallinen pää. Hyvät mittasuhteet. Aavistuksen vaaleat silmät. Hieman suorat 

olkavarren kulmaukset. Hyvät kulmaukset takana. Seisoo takaraajat hieman rungon alla. Erinomainen turkin laatu. 

Hyvä luusto. Hyvät värimerkit. Liikkeet voisivat olla sujuvammat. Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, hieman lyhyin 

ja sidotuin askelin edestä.  

 

FIN55712/07 Ragdolls Cotton Candy AVO EH 

Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Aavistuksen lyhyt kaula. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hyvät 

värimerkit. Esitetään aivan liian tukevassa kunnossa, joka häiritsee kokonaisvaikutelmaa. Liikkuu hieman löysästi 

edestä, ok sivulta. Laatuarvosana johtuu lihavuudesta. 

 

FIN25515/07 Bernarossa Dimare VAL ERI1 SA PN1 ROP 

Erinomaisen tyyppinen valionarttu. Hyvän kokoinen ja massava. Hyvä pää ja ilme, hyvä pään malli. Hyvät kulmaukset 

edessä ja takana. Hyvänmallinen rintakehä. Erinomainen luusto. Hyvä turkki ja värimerkit. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella, hieman löysästi edestä, ok takaa. Miellyttävä tyyppi. 

 

FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL ERI4 SA 

Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Kallo saisi olla leveämpi ja täyttyneempi silmien alta. Hyvät mittasuhteet. Hyvät 

kulmaukset edessä, erinomaiset takana. Sopiva luusto kokoon nähden. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin sivulta, hieman 

löysästi ja epävakaasti edestä.  

 

FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VAL ERI3 SA PN4 

Erinomainen tyyppi. Hyvät liikkeet. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä 

ylälinja. Voisi olla hieman enemmän luustoa. Hyvät värimerkit. Hyvä turkin laatu. Liikkuu hyvin, hieman löysästi 

edestä. 

 

FIN32300/04 Funatic Versace VAL ERI2 SA PN3 

Erittäin hyvin liikkuva erinomaisen tyyppinen narttu. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Aavistuksen vaaleat silmät. 

Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Sopiva luusto. Erinomainen turkinlaatu. Hyvin esitetty. 

 

FIN12654/03 Fridkullas Rhonda VET ERI1 ROP-VET 

Hyvin säilynyt, massava, erinomainen tyyppi. Kaunis hyvänmallinen pää erinomaisine yksityiskohtineen. Aavistuksen 

suorat olkavarren kulmaukset. Hyvät kulmaukset takana. Erinomainen luusto. Hyvä ylälinja. Hyvät värimerkit. Liikkeet 

ok sivusta, voisi askeltaa paremmin edestä.  

 

Kennel Bernarossa KASV1 KP ROP-KASV 

(Jetro, Jules, Gemma, Dimare) 

Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Erinomainen tyyppi, hyvät päät ja ilmeet. Hyvät kulmaukset ja luustot. 

Hyvät liikkeet. Erittäin rodunomasia, hyvät värimerkit ja hyvät turkit. Onnittelut hyvästä kasvatustyöstä. 

 

 


