20110710 Hyvinkää KR Elena Ruskovaara
FI40416/10 Bernario Eternal Flame JUN ERI1
Erinomainen tyyppi & sukupuolileima. Kokoon sopiva luusto & hyvä tanakka runko. Tarpeeksi kaulaa. Kohtalaiset
takakulmaukset. Komea uroksen pää. Hyvä tasapaino kallon ja kuonon välillä. Silmät voisi olla tummemmat ja häntä
tyylikkäämpi liikkeessä. Liikkuu vielä löysästi, sivusta katsottuna erinomaisesti tyylillä ja joustolla.
FI44531/10 Bouncy Buffoon’s High Voltage JUN EH
Raajoiltaan tarpeeksi vahva uros, jolla kerrassaan hurmaava pää & ilme. Raajojen kulmaukset saisi olla voimakkaampi
ja erityisesti lantio on kovin jyrkkä. Ikään nähden tarpeeksi runkoa. Erinomainen väritys, karva vaihtumassa. Askellus
on vielä varsin epävakaata ja pentumainen. Hyväasentoinen häntä. Oikea askelpituus. Paljon hyvää. Tarvitsee aikaa
jykevöityäkseen.
FI53334/09 Goldbear’s Tic Tac NUO ERI1 SA PU3 VA-SERT
Erinomainen tyyppi & koko. Hyvä raajaluusto. Pään tulee vielä muotoutua. Otsapenger on vielä vähän vaatimaton ja
pää saa jykevöityä. Reilut huulet. Hyvät takakulmaukset, runko, ylälinja ja häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa.
Tarpeeksi tiiviisti edestä. Liikkuu sivusta katsottuna erinomaisella joustolla. Hyvä työntö
FIN54996/08 Bendoran Bartolomedenzel AVO ERI1 SA PU1 SERT VSP
Erinomainen tyyppi, sukupuolileima ja varma-asentoiset raajat. Tanakka runko. Hyvärakenteinen takaosa. Hyvä pitkä
olkavarsi. Sopivasti kaulaa. Hyvänmallinen maskuliininen pää. Huulet voisivat olla tiiviimmätkin ja silmät
tummemmat. Oikea-asentoinen häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, erinomaisesti sivusta katsottuna. Esitetään hyvässä
lihaskunnossa.
FIN50809/08 Berondan Albin AVO EH
Tarpeeksi maskuliininen, kovin lyhytkaulainen uros, jolla syvä, tilava runko. Sopiva raajaluusto. Toivoisin
leppoisamman ilmeen & tummemmat silmät. Kuonossa voisi olla enemmän voimaa sekä otsapenger selvempi. Niukat
kulmaukset. Hyvä väritys ja karva. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa ja häntä on oikea-asentoinen. Reipas sivuaskel,
jossa sopiva ulottuvuus. Aika juro käytös.
FI27334/09 Fonacot’s Jumbo Jimmie AVO HYL
Oikea tyyppi. Hyvä koko & sukupuolileima. Hyvä tanakka runko, kaunis kaula, maltilliset kulmaukset. Kaunis
maskuliininen pää. Valitettavasti alapurenta, mikä hylkäävä virhe. Mukava ilme. Laadukas karva & hyvä väri. Vähän
heikot kintereet, mutta silti varsin yhdensuuntainen takaliike. Leveä etuaskel. Hyvä sivuliike. Valitettavasti purenta ei
ole hyväksyttävä.
FIN58378/07 Bernario Bvlgari Diesel VAL ERI1 SA PU2
Oikea tyyppi. Hyvä maskuliininen kokonaisuus. Pitkänomainen runko, joka tarpeeksi kiinteä ylälinjastaan liikkeessä.
Hyvä luusto. Huulet saisi olla tiiviimmät. Leppoisa ilme. Selvä otsapenger. Sopiva kaula. Liikkuu yhdensuuntaisesti
takaa ja häntä on oikea-asentoinen. Askelpituus on oikea ja koira liikkuu joustavasti. Voisi säilyttää ylälinjansa
kauniimpana liikkeessä.
FI27333/09 Fonacot’s Judicious Joe VAL EH
Erinomaisen tyyppinen, hyväraajainen, komea & linjakas uros. Tarpeeksi otsapengertä. Kaunis ilme. Hyvä jykevä kallo.
Sopivasti kaulaa ja hyvät raajojen kulmaukset. Sopiva runko ja kaunis ylälinja seistessä. Liikkuu erinomaisesti kaikista
suunnista katsottuna, mutta valitettavasti häntä on yksinkin kehässä liikkuessa sapelina liian pystyssä. Esiintyy ja
esitetään erinomaisesti.

FI40418/10 Bernario Esperanza JUN ERI2
Tanakkarunkoinen, reipas “pentu”, joka esitetään kauniisti. Pää on vielä keskentekoinen ja ilme on lupaava. Keskenään
tasapainoiset riittävän voimakkaat kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa ja häntä on oikea-asentoinen. Sivuliike on joustava,
edessä saisi olla enemmänkin pituutta. Kaunis näyttelykunto.
FI53643/10 Ellison Vom Bernerwald JUN H
Raajoiltaan kevyt ja mittasuhteiltaan tällä hetkellä ilmava narttu, joka tarvitsee kauttaaltaan lisää voimaa. Pää on kovin
kapea ja otsapenkereen tulee muotoutua. Keskiruskeat silmät. Raajat saisi olla voimakkaammin kulmautuneet, ja häntä
tyylikkäämpi liikkeessä. Vielä huolimattomat etuliikkeet. Askeleen pitää asettua. Tarvitsee aikaa.
FI49249/10 Hirsimajan Brinsessa JUN ERI1 SA
Oikea tyyppi ja hyvät mittasuhteet. Olemus ja karva vielä hyvin pentumaiset. Erinomaiset silmät, kiva ilme. Päässä
tarpeeksi voimaa ikään nähden. Hyvä vahva takaosa ja sopiva runko. Häntä voisi olla tyylikkäämpi liikkuessa. Hyvin
pentumainen liikkeessä, mutta asettuessaan esittää erinomaisen, ulottuvan ravin. Hyvä käytös ja esiintyminen.
FI57445/10 Zweierteam Ramonda JUN H
Pentumainen, mittasuhteiltaan oikea sopivan vahva narttu, jolla kaunis kaula ja hyvä rintakehä. Takaraajat ovat kovin
niukasti kulmautuneet tehden tässä vaiheessa takaliikkeestä töksähtelevän ja jousto puuttuu. Hyvin leppoisa ilme.
riittävä otsapenger. Silmät saavat tummua. Hyväasentoinen pitkä häntä. Liikkuu varsin yhdensuuntaisesti. Takana
pitäisi olla enemmän joustoa. Kiva käytös.
FI26074/09 Av Myreborg Alfa AVO EH
Nyt täysin karvansa heittänyt mittasuhteiltaan tarpeeksi linjakas narttu. Keskivahvat raajat. Hyväilmeinen pää.
Etuosassa saisi olla enemmän leveyttä ja raajat voimakkaammin kulmautuneet. Hyvä runko. Hyvä vakaa ylälinja. Aika
korkea häntä liikkuessa. Vähän leveä etuaskel. Tarpeeksi ulottuvuutta sivusta katsottuna. Reipas käytös. Ei nyt
näyttelykunnossa.
FI25433/09 Bernario Dreamweaver AVO ERI2 SA PU3 VA-SERT
Erinomainen tyyppi. Hyvin linjakas ja sopivaluustoinen. Päässä voisi olla hivenen enemmän voimaa & leveyttä.
Keskiruskeat silmät. Hyvin kaunis kaula. Tanakka runko ja sopivat takakulmaukset. Liikkuu erinomaisesti takaa
katsottuna. Erinomainen sivuliike. Kaunis ylälinja myös liikkuessa. Kaunis häntä.
FIN55127/07 Fonacot’s Ice Crystal AVO ERI3
Erinomainen tyyppi, sukupuolileima ja käytös. hyväasentoiset raajat ja sopiva luusto. Hyvä kaula. Hyvin kaunis pään
malli ja jykevä kallo. Tarpeeksi otsapengertä. Eriomainen näyttelykunto ja karvapeite. Pitäisi liikkua
yhdensuuntaisemmin takaa. Hyväasentoinen häntä ja erinomainen askel sivusta katsottuna. Esitetään asiantuntevasti.
FIN52815/08 Funatic Oh My Gosh AVO ERI1 SA PN2 SERT MVA
Oikea tyyppi. Kauniit linjat. Selvä sukupuolileima. Keskivahvat raajat. Silmät ovat aika pyöreät. Kaunis ilme & hyvä
pään malli. Hyvä viisto olkavarsi. Varma-asentoinen hyvin rakentunut takaosa. Liikkuu hyvällä yhdensuuntaisella takaaskeleella. Hyvin etenevä tyypikäs sivuliike. Laadukas reipas esiintyjä.
FI56013/09 Sennetta’s Cover Girl AVO ERI4
Oikea tyyppi. Hyvä sukupuolileima ja kauniit mittasuhteet sekä tanakka runko. Etuosassa saisi olla voimakkaammat
kulmaukset, silti kauniisti asettunut kaula. Sopivat takakulmaukset. Hyvä pään malli. Leppoisa ilme. Tarpeeksi tummat
silmät. Yhdensuuntainen takaliike. Hyvä sivuliike. Ajoittain etuaskeleessa epäpuhtautta. Hyvä karvanlaatu ja
esiintyminen.

FIN39975/05 Fonacot’s Happy Halliwell VAL ERI1 SA PN1 ROP
Erinomainen tyyppi. Leppoisa, hymyilevä, aito bernin ilme. Hyvin kaunis pään malli. Kaunis kaula. Vakaa ylälinja.
Hyvin rakentunut takaosa. Esiintyy ja liikkuu reippaasti. Käyttää hyvin häntäänsä liikkuessa. Hyvin tyypikäs
kauttaaltaan.
FI27331/09 Fonacot’s Joyful Jessica VAL ERI2 SA PN4
Linjakas, hyvässä lihaskunnossa, tänään niukkakarvainen kauniinmallinen jäntevä narttu. Hyvä raajaluusto. Jäntevä
runko. Ylväs kaula. Kohtuulliset kulmaukset. Hyvä pään malli. Silmät saisi olla tummemmat tehden leppoisamman
ilmeen. Terveet etenevät hyvät liikkeet. Reipas kaunis esiintyjä.
FIN19661/03 Fonacot’s Gassy Gatherina VET ERI1 SA ROP-VET
Erinomainen, vahva, reipas veteraani. Reilusti karvaa. Hyvä luusto. Vahva kaula. Tilava rungon malli. Vahva nartun
pää. Korkea otsa. Silmät saisi olla tummemmat. Aika voimakkaasti laskeva lantio. Liikkuu ikäisekseen vielä reippaasti.
Hyvä askelpituus, häntä ja esiintymisen huumori.
Kennel Bernario KASV1 KP
1082, 1088, 1091, 1097. Kolme yhdistelmää. Hyvät sukupuolileimat ja perusterveet rakenteet kaikilla. Kasvattaja on
onnistunut vakiinnuttamaan oikean vahvaraajaisen ja tanakkarunkoisen bernityypin. Onnea kasvattajalle hienon
haasteellisen ryhmän parissa.

