
  
Berninpaimenkoirapennut 

 

Horst Hollensteiner, Saksa 

 

Urokset BABY 

 

Alpigiano Heerlijk Harry  27688/11 PEK 1. KP 

5 kk harmoninen, ystävällinen ja hyvin kehittynyt uros, oikea karvanlaatu & väri & merkit, hyvä pää, oikea purenta, 

erittäin hyvät silmät, oikein kannetut korvat, erittäin hyvä ylälinja, korkeuteen sopiva rintaosa, oikea seisonta, erittäin 

hyvät liikkeet, hyvin lupaava.  

Bernario Fanfare For Triumph  24220/11  

5 kk, ystävällinen uros, jolla vahva luusto, oikea turkin väri ja värimerkit, erittäin hyvä pää, oikea purenta, tummat 

hyvin asettuneet silmät, joissa 3. luomi pigmentitön, hyvä korvien kanto, selkä tällä hetkellä  hiukan painunut, seisoo 

edestä oikein ja takaa hiukan ahtaasti, liikkeessä takajalat eivät aivan kiinteät, lupaava erittäin hyvä esiintyminen. 

Bernario Festival For Triumph  24222/11 

5 kk harmoninen, temperamentikas, elegantti uros. Oikea karva, väri ja hyvät merkit. Keskipituinen pää,  jossa erittäin 

selvä otsapenger, oikea purenta, hyväasentoiset tummat silmät. Kantaa hyvin korviaan. Hyvä ylälinja, sopiva rintakehä. 

Seisoo hyvin edestä, takaa ei vielä aivan kiinteä. Liikkeissä takaosa vielä kinnerahdas, eikä ihan kiinteä. Lupaava. 

Bernario Fidelity For Triumph  24223/11 

5 kk vahvaluustoinen erittäin tyypillinen uros, oikea turkin väritys ja värimerkit, vahva uroksen pää, oikea purenta, 

hyväasentoiset tummat silmä, huulet selvästi avoimet, oikea korvien kiinnitys, erittäin hyvä ylälinja, seisoo erittäin 

hyvin edestä ja takaa, oikeavauhtiset sujuvat liikkeet, erittäin lupaava. 

Bernario Fiesta For Triumph  24224/11  PEK 4. 

5 kk, erittäin tyypillinen, vahvaluustoinen, tarkkaavainen oikeinrakentunut uros, oikea turkin väri ja värimerkit, erittäin 

hyvä urosmainen pää, oikea purenta, hyvin asettuneet tummat silmät, oikea korvien kanto, selkä riittävän kiinteä, hyvä 

eturinta, seisoo oikein, sujuvat liikkeet, takaa hiukan ahdas, erittäin lupaava. 

Bom Bom´s Casalferro, FIN 22975/11 PEK 2. KP 

6 kk, suurehko voimakasluustoinen ystävällinen uros, oikea turkki, värit ja merkit, pitkähkö tyypillinen uroksen pää, 

oikea purenta, selvästi avoimet huulet, hiukan vaaleat hyväasentoiset silmät, oikeinkannetut korvat, hyvä ylälinja, hyvä 

rintaosa, seisoo hyvin, sujuvat mutta ei vielä aivan kiinteät liikkeet, kevyesti vielä korkealla kannettu häntä, hyvin 

lupaava. 

Bom Bom's Chabasse  22976/11 

6kk, oikein rakentunut tyypillinen uros, oikea turkin väri ja värimerkit, oikea purenta, riittävän tummat, oikeinasettuneet 

silmät, oikea korvien kanto, selkä riittävän kiinteä, seistessä vielä hiukan pehmeät välikämmenet, liikkeessä takaa vielä 

hiukan ahdas ja voisi olla enemmän potkua ja edestä ei aivan vapaat liikkeet. 

Bom Bom's Courvoisier  22974/11 

6 kk, vielä hiukan epätasapainoinen vahvaluustoinen vahva uros, oikea turkin väri ja värimerkit, pitkähkö tyypillinen 

uroksen pää, hiukan vaaleat hyvin asettuneet silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, hyvä ylälinja, riittävä rintakehä, 

seisoo oikein, liikkeessä takajalat hiukan kinnerahtaat ja puuttuu hiukan voimaa, lupaava. 

Fridkullas Zico  23832/11 PEK 3. KP 

5 kk vanha urosmainen erittäin tyypillinen temperamenttinen uros, pitkähkö tyyppinen uroksen pää,  oikea purenta, 

silmäluomet eivät aivan kiinteät, huulet hiukan avoimet, oikea korvien kanto, selkä suora ja kiinteä, erittäin hyvä 

rintakehä, seisoo erittäin hyvin, liikkuu takaa erittäin hyvin, edestä hiukan sidotut liikkeet, erittäin lupaava 

 

 

Nartut BABY 

Alpigiano Heerlijk Heraida  27689/11 PEK 2. KP 

5 kk, vahvaluustoinen, tyypillinen kehässä hiukan epävarmasti esiintyvä narttu, oikea turkin väritys ja värimerkit, pitkä 

tyypillinen pää, oikea purenta, hyvin asettuneet tummat silmät, oikea korvien kanto, erittäin hyvä ylälinja, hyvä 

rintakehä, hyvät kulmaukset, seisoo oikein, sujuvat liikkeet, kehäkäyttäytymistä pitäisi harjoitella, erittäin lupaava 

Bernario Fiddling Helmi  24225/11  PEK 3. KP 

5 kk, harmoninen, ystävällinen, oikein rakentunut narttu, oikea turkin väri ja värimerkit, lyhyt näyttävä pää,  hyvin 

asettuneet tummat silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, hyvä ylälinja, oikea rintakehä, hyvät kulmaukset, seisoo 

oikein, sujuvat liikkeet, kyynärpäistä hiukan löysät, erittäin lupaava 

Bernario Flourishing Helmi  24226/11 PEK 4. 

5 kk elegantti tyypillinen tasapainoinen narttu, jolla oikea karvanlaatu, väri ja merkit, hyvin tummat hyväasentoiset 

silmät, oikea purenta, kantaa hyvin korviaan, suora selkä, sopiva rintaosa, oikeat kulmaukset, seisoo hyvin, sujuvat 

liikkeet, kyynärpäät selvästi löysät, erittäin lupaava. 

Fridkullas Zuleica  23835/11 PEK 1. KP 



6 kk, erittäin lyhytrakenteinen tyypillinen narttu, pitkähkö oikea pää, oikea korvien kanto, silmät hiukan vaaleat, oikea 

purenta, erittäin hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet, erittäin lupaava. 

Tarunhohtoinen Alfiina  26832/11 

5 kuukautta, vielä hiukan epävarma narttu, oikea karvalaatu &  väri & merkit, keskipitkä narttumainen pää, 

hyväasentoiset riittävän tummat silmät, oikea purenta, selkä ei ole vielä aivan kiinteä, erittäin hyvä rintaosa, oikein 

kulmautunut, sulava ei vielä aivan kiinteä liikunta, saisi esiintyä varmemmin kehässä, lupaava. 

 

Urokset Pentuluokka 

Funatic Mucho Gusto  14124/11 PEK 1. KP ROP-PENTU, BIS 1- pentu 

8 kk vanha, erittäin oikeinrakentunut tyypillinen, tasapainoinen, suuri, vahvaluustoinen uros, oikea turkin väri & 

värimerkit, riittävän tummat oikeinasettuneet silmät, oikea purenta, oikea korvien kanto, erittäin hyvä ylä- j a alalinja, 

oikeat kulmaukset, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet, esiintyy hyvin, erittäin lupaava. 

 

Nartut Pentuluokka 

Ballyhara's Nordic Princess  31635/11 PEK 2. KP 

7 kk, suuri voimakas sopusuhtainen narttu, oikea karvanlaatu, väri ja merkit, pitkähkö rodunomainen nartun pää, 

riittävän tummat ja hyväasentoiset silmät, oikea purenta, kantaa korviaan hyvin, erittäin hyvä ylälinja, voimakas 

rintakehä, seisoo hyvin, sujuvat liikkeet, hyvin lupaava. 

Carmen-Opera  SE12744/2011 

8 kk, oikeinrakentunut tyypillinen narttu, oikea turkin väri ja värimerkit, pitkähkö nartun pää, riittävän tummat 

oikeinasettuneet silmät, oikea korvien asento, hyvä ylälinja, sopiva rintakehä, hyvät kulmaukset, seisoo oikein, sujuvat 

oikein, erittäin lupaava 

Funatic Miss Behaving  14125/11  PEK 1. KP VSP-pentu 

8 kk, vahvaluustoinen, tyypillinen, oikeinrakentunut narttu, oikea turkin väri ja värimerkit, keskipitkä tyypillinen nartun 

pää, hyväasentoiset tummat silmät, oikea purenta, hyvä korvien asento, erittäin hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, oikeat 

kulmaukset, seisoo erittäin hyvin, sujuvat liikkeet, erittäin lupaava. 

Funatic Moschino  14127/11 PEK 3. 

8 kk, oikearakenteinen narttu, päässä niukasti valkoista, hyvä ruskea väri, tummanruskea tan-väri, pitkähkö oikea nartun 

pää, hyvin asettuneet tummat silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, erittäin hyvä ylälinja, 

hyvä rintakehä, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, sujuvat liikkeet, erittäin lupaava. 

Funatic Mulberry  4126/11 PEK 4. 

8 kk, vahva, erittäin voimakasluustoinen, hiukan urosmainen, tyypillinen narttu, oikea turkin laatu ja värimerkit, pitkä 

voimakas näyttävä pää, tummat hiukan syvälle asettuneet silmät, oikea silmä hieman tulehtunut, oikea purenta, suora 

riittävän kiinteä selkä, erittäin hyvä rintakehä, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, sujuvat liikkeet, takaa hieman ahdas ja 

edestä hieman löysä, erittäin lupaava. 

Tosca-Av-Opera  26501/2007    

8 kk, kevyt elegantti narttu, oikea turkin väri ja värimerkit, riittävän tummat oikeinasettuneet silmät, oikea purenta-

asento, mutta yläleuasta puuttuu etuhammas (eläinlääkärintodistus), selkä ei vielä aivan kiinteä, rintakehä ei vielä täysin 

kehittynyt, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, takaliikkeet hiukan kinnerahtaat, edestä selvästi löysät, lupaava. 

 

 

 

  

Berninpaimenkoiraurokset 

 

Frank Lorenz, Saksa 

 

 

Bernario Eternal Flame  40416/10   JUN H 

Keskisuuri, voimakas, oikein rakentunut uros, jolla keskivahva luusto. Tyypillinen pää, leikkaava purenta. Keskiruskeat 

hyväasentoiset silmät. Leveä, erittäin hyvä rintakehän muoto. Vapaat liikkeet. Etuliikkeet hieman löysät, esiintymistä 

pitää vielä harjoitella, sillä koira ei anna käsitellä itseään. 

Bernarossa Kevin  28848/10 JUN ERI 4 

Voimakas, vahvaluustoinen uros. Erittäin hyväkuntoinen turkki. Voimakas pää. Leikkaava purenta. Hiukan syvälle 

asettuneet silmät. Erittäin hyvä rinta ja rungon muoto. Oikea raajojen asento. Yhdensuuntainen, riittävä askelpituus. 

Chin Chin Grisu Vom Rummelsbach  VDH53202 JUN ERI 1 SA VSP-JUN 

Hyvin kehittynyt keskivahvaa tyyppiä oleva nuori uros. Vahvaluusto. Urosmainen pää. Tummat silmät. Leikkaava 

purenta. Jo hyvämuotoinen eturinta. Vahva selkä. Hyväasentoinen häntä. Vahvat etu- ja takakulmaukset. Riittävä 

askelpituus. 

Cupido Vom Rummelsbach  VDH53205 JUN T 



Suurehko erittäin vahva uros, jolla erittäin hyväkuntoinen turkki. Urosmainen pää. Leikkaava purenta. Hyväasentoiset, 

keskiruskeat silmät. Syvä rinta. Seisoo oikein etujaloilla. Selvästi puutteellinen taka-askeleen pituus. Ystävällinen 

luonne. Takaliikkeiden selvien puutteiden vuoksi selvästi tyydyttävä. 

Goldbear's Val Kilmer  50700/10 JUN ERI 3 

Erittäin hyvät mittasuhteet, keskivahva uros, jolla erittäin tummat tan-väri. Tyypillinen pää. Leikkaava purenta. Hieman 

avoimet huulet. Tummat hyvin asettuneet silmät. Jo hyvä rintakehän muoto. Seistessä heikkoutta ranteissa. Erinomaiset 

liikkeet, joissa potkua. 

Hirsimajan Basso  49238/10 JUN EH 

Erittäin hyvärakenteinen uros. Vahva luusto ja pää. Hyvä rinta ja rungonmuoto. Seisoo hyvin. Vahvat kulmaukset. 

Tasapurenta. Vapaat liikkeet, riittävä askelpituus. 

Ninicon Bodaway  50364/10 JUN EH 

Oikein rakentunut uros,  jolla riittävä luustonvahvuus. Hieman vaalea tan-väri. Tyyppiin sopiva pää. Leikkaava purenta. 

Tummat silmät. Seisoo hieman ranskalaisittain. Vapaat liikkeet. 

Xantran Damn-The-Weather  56300/10 JUN ERI 2 SA 

Erinomaisesti rakentunut voimakas uros, jolla voimakas luusto. Maskuliininen pää. Voimakas kuono. Leikkaava 

purenta. Syvälle asettuneet tummat silmät. Erittäin hyvä rintaosa- Liikkuu erinomaisesti. Esiintyy hyvin. 

Xantran Dark Destroyer  56301/10 JUN EH 

Kehitysvaiheessa oleva uros, jolla vahva luusto ja voimakkaat etu- ja takakulmaukset. Vahva pää. Leikkaava purenta. 

Tummat silmät. Seisoo hieman leveästi, riittävästi muotoutunut rinta. Erittäin tuuhea ja pitkä häntä. Vapaat liikkeet. 

Zweierteam Scandens  60232/10 JUN EH 

10 kk, keskivahvaa tyyppiä oleva nuori uros. Vahva pää. Leikkaava purenta. Tummat oikein asettuneet silmät. Vielä 

hieman niukasti rintakehää. Oikea raajojen asento. Vapaat liikkeet. 

Berondan Bentley 60519/09 NUO EH 

Mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla keskivahva luusto. Erittäin hyväkuntoinen turkki. Oikea-asentoiset raajat. Hieman 

avoimesti kannetut korvat. Leikkaava purenta. Hyväasentoiset silmät. Täyteläinen rintakehä ja rungon muoto. Vapaat 

liikkeet riittävällä askelpituudella. 

Berondan Bonneville  60517/09 NUO ERI 

22 kk, hyvin voimakas uros, joka on hieman etuasentoinen, selkä on hiukan tiivis ja suora, rodunomainen pää, leikkaava 

purenta, tummat hyväasentoiset silmät, koko rinta ja takaosa hyvin kehittynyt, seistessä selkä periksi antava, hyvät 

vapaat liikkeet. 

Dantalian's Dream Fellow  21842/10 NUO EH 

Suurehko uros. Keskivahva tyyppi ja keskivahva luusto. Päässä löysää kaulanahkaa. Tummat oikea-asentoiset silmät. 

Leikkaava purenta. Riittävä rinnan muoto. Hieman periksi antava selkä. Seisoo hieman ranskalaisittain. Vapaat liikkeet. 

Doremis Indian Triq  10730/10 NUO ERI 1 SA PU 2 SERT 

Keskisuuri, tasapainoinen uros, jolla erittäin pitkä hyväkuntoinen turkki ja voimakkaat etu- ja takakulmaukset. 

Leikkaava purenta. Tummat hyväasentoiset silmät. Hieman voimakkaasti kaareutunut kallo. Erinomainen rintakehän 

muoto. Yhdensuuntaiset maatavoittavat liikkeet. 

Goldbear's Tic Tac  53334/09 NUO ERI 2 SA 

Keskisuuri, erittäin vahva, hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla erittäin tumma hyväpigmenttinen turkki. Tyypillinen 

pää. Oikea korvien asento. Leikkaava purenta. Tummat hyväasentoiset silmät. Erittäin hyvä rinta ja rungon muoto. 

Vapaat tasapainoiset liikkeet. Vapaa esiintyminen. 

Goldbear's Toffifee  53336/09 NUO ERI 3 

Erinomaisesti rakentunut uros, jolla oikea-asentoiset raajat ja oikeat etu- ja takakulmaukset. Hyväkuntoinen turkki. 

Voimakas pää, jota hieman häiritsee avoimet huulet. Leikkaava purenta. Tummat silmät. Erinomainen rinta ja rungon 

muoto. Maatavoittavat liikkeet. , oikeat edestä ja takaa 

Goldbear's U Rock My World  17166/10  NUO EH 

Keskisuuri uros, jolla keskivahva luusto ja erittäin pitkä hyväkuntoinen turkki. Vahva pää. Avoimet huulet. Leikkaava 

purenta. Tummat silmät. Kyynärpäät seistessä rungon alla. Hyvämuotoinen rinta. Hieman tasainen lantio, jonka vuoksi 

hieman korkea-asentoinen häntä. Vielä riittävät takakulmaukset. Liikkeissä peitsaa. 

Maroussia Quantum Of Solace  20679/10 NUO ERI 4 

Suurehko uros, joka seisoo oikein, vahva luusto ja erittäin pitkä turkki. Rotutyypillinen uroksen pää. Tummat oikein 

asettuneet silmät. Leikkaava purenta. Erinomaiset liikkeet. Liikkuu suoralinjaisesti edestä ja takaa. Voimakkaat 

kulmaukset. 

Alpigiano Felice Fermo  54473/09 AVO EH 

Erittäin suuri oikein rakentunut uros, jolla hieman laineikas turkki ja oikea-asentoiset vahvat raajat. Uroksen pää, jossa 

selvästi kaareutunut kallo. Leikkaava purenta. Oikea-asentoiset tumman ruskeat silmät. Niukasti muotoutunut rinta. 

Vahva selkä. Hyvin pyöristynyt lantio. Vapaat liikkeet, joskin edestä hieman leveät. 

Berndante Fabricio  36530/06 AVO ERI 

Keskisuuri tasapainoinen uros, jolla vaatimaton turkki. Voimakas luusto. Tyyppiin sopiva pää, jossa hieman avoimesti 

kannetut korvat. Leikkaava purenta. Erittäin tummat silmät. Erinomainen rinta ja rungon muoto. Oikea-asentoiset raajat. 



Yhdensuuntaiset liikkeet. Vapaa liikkeet. Riittävä askelpituus. 

Berndante Hercules-Fun  51552/09 AVO EH 

Erittäin voimakas keskisuuri uros, jolla erittäin voimakas luusto. Erittäin urosmainen pää. Erittäin tummat selvästi 

pigmentoituneet huulet. Leikkaava purenta. Riittävä rinnan muoto. Suora vahva selkä. Hyvin pyöristynyt lantio. 

Seistessä tassut hieman ulospäin. Liikkeiden arviointi selkeää, vapaat ja erittäin ulottuvat. 

Berondan Albin  50809/08 AVO ERI 4 

Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla keskivahva luusto, kevyesti aaltoileva pitkä turkki, rodunomainen 

pää, keskiruskeat oikea-asentoiset silmät, leikkaava purenta, hyvämuotoinen rintakehä, voimakas selkä, takatassut 

hieman ulkokierteiset, sopusuhtaiset kulmaukset, liikkuu hyvin, takaa hiukan ahtaasti, ystävällinen. 

Black Amiikos Rigobert Redert  44698/09AVO EH 

Sopivan kokoinen uros, jolla on kohtalainen luustonvahvuus. Hieman laineikas turkki. Seisoo hyvin. Rotutyypillinen 

pää, jossa hieman avoimet korvat. Leikkaava purenta. Oikea-asentoiset tummat silmät. Ei 

vielä täysin kehittynyt rintaosa. Kiinteä selkä. Hyvämuotoinen lantio. Erinomaiset etu- ja takaliikkeet. Ystävällinen 

luonne 

Bom Bom's Aventinus  22532/07 AVO ERI 

Keskisuuri uros, jolla erittäin pitkä turkki ja erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvämuotoinen, riittävän urosmuotoinen pää. 

Hieman avoimesti kannetut korvat. Leikkaava purenta. Vaaleanruskeat hyväasentoiset silmät. Hieman kapea rinta. 

Oikea raajojen asento. Maatavoittavat vapaat liikkeet. 

Bom Bom's Auxerrois  22531/07 AVO EH 

Keskisuuri uros, jolla keskivahva luusto ja hieman kapea rintakehän muoto. Ja hieman nouseva lanneosa. Oikea uroksen 

pää. Leikkaava purenta. Tummat hyväasentoiset silmät. Erinomaisessa kunnossa oleva turkki. Seisoo hieman kapeasti 

sekä edestä että takaa. Näyttävät kulmaukset. Ystävällinen luonne. Oikeat liikkeet. 

Bom Bom's Bourbon  43364/09 AVO EH 

Keskivahva uros, jolla hieman laineikas turkki. Oikea-asentoiset raajat. Tyyppiin sopiva erittäin hyvämuotoinen pää. 

Oikea-asentoiset tummat silmät. Leikkaava purenta. Erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomaiset liikkeet, 

takaliikkeet hieman kapeat. Pitäisi olla lihaksikkaampi. 

Dolce Amico Fun  14845/09 AVO EH 

Pieni uros, jolla erittäin pitkä turkki. Hieman takakorkea. Keskivahva luusto. Voimakas pää. Leikkaava purenta. Erittäin 

tummat silmät. Hieman avoimet huulet. Riittävästi muotoutunut rinta. Riittävät kulmaukset takana ja edessä. Hieman 

periksiantava välikämmen. Vapaat maatavoittavat liikkeet. Ystävällinen luonne. 

Douglas From Balihara Ranch  11317/10 AVO HYL 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla vahva luusto ja hyväkuntoinen turkki. Tyypillinen pää, tosin oikeassa ja 

vasemmassa silmässä luomi kääntyy sisään. Viittaa entropiumiin. 

Fridkullas Yamaha  38744/09 AVO ERI 

Erinomaiset mittasuhteet omaava uros, jolla erittäin hyväkuntoinen turkki ja erittäin tumma tan-väri. Rotutyypillinen 

pää. Leikkaava purenta. Tummat, oikein asettuneet silmät. Rinta ei täysin kehittynyt. Vahva selkä. Seistessä etujalat 

kääntyvät hieman ulospäin. Erinomaiset liikkeet. Ystävällinen luonne. 

Funatic Spongebob  54673/06 AVO ERI 1 SA PU3 VASERT 

Tasapainoinen, erittäin massava voimakas uros, jolla erittäin pitkä turkki ja erittäin vahva luusto. Tyypillinen pää. 

Leikkaava purenta. Keskiruskeat silmät. Vahva säkä. Täysi rintakehä. Oikeat raaja-asennot. Erittäin hyvin pyöristynyt 

lantio. Näyttävät kulmaukset. Vapaat maatavoittavat liikkeet, etuliikkeet hieman leveät. 

Funatic Surreal  54676/06 AVO EH 

Tasapainoisesti rakentunut suuri vahva uros, jolla erittäin vahva luusto ja erittäin etu- ja takakulmaukset. Erittäin tumma 

tan-väri. Tyypillinen pää. Leikkaava purenta. Tummat silmät. Erittäin syvä rinta. Riittävän vapaat liikkeet, takaliikkeet 

hieman ahtaat ja edestä hieman sidotut. Kivekset hieman pehmeät. 

Life Spring's Marvelous  24951/07  AVO ERI 3 

Vahva keskisuuri uros, jolla keskivahva luusto. Oikein asettuneet raajat. Vahva uroksen pää. Niukka leikkaava purenta. 

Tummat silmät. Oikea-asentoiset silmät. Täysi rinta ja runko. Näyttävät kulmaukset. Vapaat maatavoittavat liikkeet 

tosin takaliikkeet hieman ahtaat. Esiintyy hyvin. 

Maroussia Oz The Showman  20521/09 AVO ERI 2 SA 

Keskisuuri tasapainoinen uros. Vahva luusto. Hyväkuntoinen turkki. Vahvat värit. Uroksen pää, jossa hieman vahvasti 

kaartunut kallo. Leikkaava purenta. Keskiruskeat oikea-asentoiset silmät. Täyteläinen rinta ja runko. Oikeat raaja-

asennot. Näyttävät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. 

Vinkizz Mustang  52077/06  AVO EH 

Erittäin suuri uros, jolla hieman laineikas turkki ja vahva luusto sekä voimakkaat kulmaukset. Tyyppiin sopiva pää. 

Hieman pyöreät tummat silmät. Leikkaava purenta. Erittäin hyvä säkä. Oikeat raaja-asennot. Kohtalainen rinnan muoto. 

Liikkeessä ahdas takaa ja hieman ulkonevat kyynärpäät. 

Zweierteam Oxalis  60373/08 AVO EH 

Sporttinen uros, jolla riittävästi massaa. Keskivahva luusto. Voimakas uroksen pää. Niukka saksipurenta. Erittäin 

tummat oikein asettuneet silmät. Avoimet huulet häiritsevät hieman. Oikeanpuoleisen valesilmän ja valkoisen piirron 



välissä ei ole mustaa karvaa. Riittävä rinnan muoto. Vähän etu- ja takakulmauksia. Liikkeessä takaa ahdas. 

Tasapainoiset liikkeet. 

Zweierteam Quercus  44805/09 AVO ERI 

Keskisuuri uros, jolla keskivahva luusto. Oikea värijakautuma. Tyypillinen pää. Leikkaava purenta. Keskiruskeat oikea-

asentoiset silmät. Kohtalainen rinnan muoto. Vahva selkä. Hyväasentoinen häntä. Oikeat raaja-asennot. Vapaat 

maatavoittavat liikkeet suorassa linjassa mennen tullen. 

Alpigiano Beato Baran  13920/05 VAL ERI 4 

Keskisuuri kompakti tasapainoinen uros. Vahva pää. Erittäin tummat silmät. Leikkaava purenta. Erinomainen rinnan 

muoto. Oikeat raaja-asennot. Erinomaiset liikkeet. 

Alte Sage Ether  25424/09 VAL ERI 

Erinomaisesti rakentunut uros. Keskivahva tyyppi. Yksinkertainen turkki. Erittäin hyvät värit. Avoimet huulet. 

Tyypillinen pää. Tummat silmät. Riittävän leveä rinta. Erittäin leveä ylälinja. Oikeat raaja-asennot. Erinomaiset liikkeet. 

Amandelman Buster  28659/07 VAL ERI 

Erittäin vahvauros, jolla sopusuhtainen runko ja voimakas uroksen pää. Leikkaava purenta. Huulet eivät ole kokonaan 

läpipigmentoituneet. Voimakkaat kulmaukset. Seisoo hyvin. 

Bandolero's Awesome Maradona  51301/08 VAL ERI 

Sporttinen suuri uros, jolla oikea-asentoiset pitkät raajat. Leikkaava purenta. Urosmainen pää. Hieman syvälle 

asettuneet tummat silmät. Riittävän leveä rintakehä. Voimakkaat etu- ja takakulmaukset. Maatavoittavat vapaat liikkeet, 

joissa hyvä potku. 

Bendoran Athos 28347/06 VAL ERI 

Keskisuuri vahva uros, jolla erinomainen rungon muoto. Voimakkaat erittäin hyvät kulmaukset. Erinomainen pään 

muoto. Erittäin hyvät tummat värimerkit. Leikkaava purenta. Erittäin hyvä rinta ja rungon muoto. Vapaat tasapainoiset 

liikkeet. 

Fonacot's Judicious Joe  27333/09 VAL ERI 

Pieni mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla hyväkuntoinen turkki ja erittäin vahva luusto. Kaiken kaikkiaan matalaraajainen.  

Vahva pää. Erittäin hyvä rinnan muoto. Liikkeessä erittäin korkealla kannettu häntä. Tasapainoiset sopusuhtaiset 

liikkeet. 

Fridkullas Triumph  26045/05 VAL ERI 2 SA 

Tasapurenta. Keskisuuri tasapainoinen uros, jolla erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Tyypillinen pää. Tummat oikein 

asettuneet silmät. Erittäin hyvä rinnan muoto. Erinomainen ylä- ja alalinja. Moitteettomat raaja-asennot. Tasapainoiset 

erinomaiset liikkeet. 

Funatic Taittinger 46738/06 VAL ERI 3 SA 

? Massava, erittäin vahva uros. Matalaraajainen ja voimakkaat kulmaukset. Erinomaisessa kunnossa oleva pitkä turkki. 

Vahva uroksen pää. Leikkaava purenta. Hieman avoimet huulet. Oikea etutassu hieman ulospäin. Erinomaiset liikkeet, 

yhdensuuntaiset mennen tullen. 

 Life Spring's Manpower  24950/07 8.4.2007 VAL ERI 

Tasapainoinen uros, jolla erinomaisessa kunnossa oleva turkki, erittäin tumma tan-väri ja erinomaiset rungon linjat. 

Vahva pää. Erittäin tummat oikeinasettuneet silmät. Vielä tasapurenta. Virheetön rintakehän ja rungon muoto. Oikeat 

raaja-asennot. Erinomaiset liikkeet. 

Life Spring's Myway  24954/07 VAL ERI 

Keskisuuri, erittäin massava vahva uros. Erittäin hyvä korkeus-pituus suhde. Oikeat raaja-asennot. Täysi rinta ja rungon 

muoto..  Oikeat rungon linjat. Liikkeet vapaat ja maatavoittavat. 

Riccarron Occo Puco  52417/05 VAL ERI 

Keskisuuri, vahvaluustoinen uros, jolla vahva pää. Leikkaava purenta. Tummat silmät. Kohtalainen rinnan muoto. 

Aivan hiukan painunut selkä. Seistessä tassut kääntyvät hieman ulospäin. Yhdensuuntaiset tänään hiukan ? liikkeet. 

Ystävällinen luonne. 

Riccarron Pink Panther  25406/06 VAL ERI 1 SA PU 1 VSP 

Erinomaiset mittasuhteet omaava uros, jolla on hyvä väritys ja erittäin tumma tan-väri. Vahva uroksen pää ja leikkaava 

purenta. Keskivahva rungon muoto. Moitteettomat rungon linjat. Vahvat kulmaukset. Yhdensuuntaiset maatavoittavat 

liikkeet. 

Uj Jezuska Av Lee Armand 35273/08 VAL ERI 

Erinomaisen kokoinen uros, jolla oikea luuston vahvuus. Tyypillinen pää, joka voisi olla hiukan urosmaisempi. Vahva 

leikkaava purenta. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erinomaiset virheettömät liikkeet. 

Xantran Cosmopolitan  13085/09 VAL ERI 

Anatomisesti oikein rakentunut uros, jolla vahva luusto. Voimakas pää. Leikkaava purenta. Syvä, leveä rinta. Selvät 

kulmaukset. Maatavoittavat liikkeet. Takaliikkeet hiukan ahtaat. 

Zweierteam Krameris  31951 ERI 

Keskisuuri vahva uros, jolla erittäin hyvät rungon linjat. Vahva pää. Leikkaava purenta. Tummat silmät. Erittäin 

hyvämuotoinen rinta. Oiket raaja-asennot seistessä. Vapaat liikkeet. Etuaskel voisi olla ulottava. 

Zweierteam Napellus  51019/07 ERI 



Oikeinrakentunut uros, jolla yhdensuuntaiset ja suorat raajat. Hiukan laineikas turkki. Oikea värijakautuma. Tyypillinen  

pää. Hiukan avoimet huulet. Leikkaava purenta. Keskivahva rinnan muoto. Vahva selkä. Oikeat vapaat liikkeet. 

 

 Riccarron Jolly Jumper  34137/03 ERI 1 SA PU 4 ROP-VET BIS VET 1 

8 -vuotias erinomaisesti rakentunut vahva uros, jolla vielä erittäin elämäniloinen yleisvaikutelma. Tyypillinen uroksen 

pää. Leikkaava purenta. Erinomainen rinnan muoto. Erittäin hyvät vapaat liikkeet. Hieman ahtaat 

takaliikkeet.Ystävällinen luonne. Hyvin esitetty. 

Zweierteam Grandis 42163/02 ERI 2 

Erittäin massava uros, jolla vielä elämäniloinen yleisvaikutelma. Erinomaisessa kunnossa oleva turkki. Erittäin vahva 

luusto. Vielä vahva suora selkä. Tyypillinen pää. Leikkaava purenta. Ikään nähden vapaat ja maatavoittavat liikkeet. 
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Alpweiden Please Be Jackpot  60273/10 JUN ERI 2 SA 

9 kuukautta, tasapainoinen vahvaluustoinen narttu, oikea turkki, väri ja värimerkit, hieman urosmainen pää, oikea 

purenta, hyvät silmät, oikea korvien kanto, erittäin hyvä ylälinja, hyvä rinta, hyvät kulmaukset, seisoo oikein, sujuvat 

liikkeet. 

Barlis Lisbeth  28140 JUN EH 

18 kuukautta vanha vahvaluustoinen narttu. Oikea turkin väri ja värimerkit. Pitkähkö, vahva pää. Oikea purenta. Hyvin 

asettuneet tummat silmät, oikea korvien kanto, selkä hieman pehmeä, hyvä eturinta, oikeat kulmaukset, takaliikkeet 

ahtaat, häntä selvästi ylhäällä kannettu. 

Barlis Little Leidi  28141/10 JUN EH 

18 kuukautta vanha erittäin temperamenttinen tällä hetkellä voimakkaassa karvanlähdössä oleva narttu, pitkähkö vahva 

pää, hyväasentoiset tummat silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, suora kiinteä selkä, oikeat kulmaukset, seisoo 

oikein, takaliikkeet hiukan ahtaat. 

Barlis Luna  28142/10 JUN EH 

17 kuukautta, tyypillinen narttu, hiukan varautunut, oikea karvanlaatu, väri ja merkinnät, hyvä pää, hyväasentoiset 

tummat silmät, oikea purenta, oikea korvien kanto, hyvä ylä- ja alalinjat, hyvät kulmaukset, seisoo hyvin, etuliikkeet 

selvästi sidotut ja ontuu lievästi oikeaa jalkaa, hiukan ylhäällä kannettu häntä. 

Barlis Lysa  28143 JUN EH 

18 kuukautta, hyvärakenteinen hiukan urosmainen narttu, oikea karvapeite, värit ja merkit, lyhyehkö pää, 

hyväasentoiset silmät, täydellinen leikkaava purenta, oikeinkannetut korvat, hyvä ylälinja, hyvä rintaosa, oikeat 

kulmaukset, seisoo hyvin, sujuvat liikkeet, etuliikkeet hiukan sidotut. 

Bernario Esperanza  40418/10 JUN ERI 4 SA 

15 kuukautta, keskisuuri vahva narttu, oikea turkki, väri ja värimerkit, keskipitkä vahva pää, hyvät silmät, oikea 

purenta, hyvä korvien kanto, hyvä ylälinja, oikea rinta, oikeat kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet 

Bernoban Tamtamtossu  45721/10 JUN EH 

14 kuukautta, tasapainoisesti rakentunut narttu, oikea turkki, väri ja merkit, voimakas mutta vielä narttumainen pää, 

oikea purenta, hyväasentoiset tummat silmät, kantaa hyvin korviaan, riittävän kiinteä selkä, hyvä rinta, seisoo hyvin, 

hiukan ahtaat takaliikkeet, ei aivan kiinteä etuosa. 

Bianco-Neri Chasing Amy  50937/10 JUN ERI 

13 kuukautta, hyvärakenteinen rodunomainen narttu, oikea karvapeite, väri ja merkit, voimakas nartun pää, oikea 

purenta, hyväasentoiset tummat silmät, kantaa hyvin korviaan, hyvä ylälinja, oikea rintaosa, seisoo hyvin, sujuvat 

liikkeet. 

Bouncy Buffoon's Kissin´Dynamite  44528/10 JUN ERI 

Tasapainoinen tyypillinen tyylikäs narttu, tällä hetkellä voimakas karvanlähtö, voimakas pää, hyväasentoiset tummat 

silmät, oikea purenta, oikea korvien kanto, hyvä ylälinja, rinta ei vielä täysin kehittynyt, hyvät kulmaukset, seisoo 

oikein, erittäin hyvät liikkeet. 

Goldbear's Veronica Mars  50704/10 JUN ERI 

13 kuukautta oikeinrakentunut narttu, jolla viimeistelty turkki ja värimerkit, pitkähkö erittäin hyvä nartun pää, 

hyväasentoiset tummat silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, selkä ei aivan kiinteä, oikeat kulmaukset, seisoo 

oikein, sujuvat liikkeet 

Goldbear's Vivienne Westwood  50706/10 JUN ERI 



12 kuukautta suuri vahva tasapainoinen narttu, oikea turkki, väri ja värimerkit, pitkähkö tyypillinen nartun pää, riittävät 

hyvin asettuneet silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, selkä ei aivan kiinteä, hyvä rinta, oikeat kulmaukset, seisoo 

oikein, sujuvat liikkeet 

Margarita Nigra Jamaica  18698/11  JUN EVA 

Väistää, pelokas. 

Voimakasluustoinen oikearakenteinen narttu, jolla paljon valkeaa päässä, pitkähkö nartun pää, hyväasentoiset silmät, 

oikea purenta, kantaa korviaan hyvin, hyvät ylä- ja alalinja, hyvät kulmaukset, seisoo hyvin, hiukan ylhäällä kannettu 

häntä, sujuvat liikkeet, taipuvainen peitsaukseen, estää hännän alueen tutkimisen 

Matildan Obladii Ofelia  59696/10 JUN ERI 

10 kuukautta vanha tyypillinen oikeinrakentunut narttu, oikea turkki, väri ja värimerkit, pitkähkö vahva pää, 

hyväasentoiset tummat silmät, oikea purenta, oikea korvien kanto, hyvä ylälinja, hyvä rinta, seisoo oikein, sujuvat 

liikkeet. 

Matildan Obladii Onerva  59697/10 JUN ERI 3 SA 

10 kuukautta, tyypillinen oikeinrakentunut temperamenttinen narttu, pitkä vahva pää, hyväasentoiset tummat silmät, 

oikea korvien kanto, erittäin hyvä ylälinja, riittävä rintakehä, seisoo oikein, sujuvat liikkeet. 

Xantran Dizzy Design  56302/10 JUN ERI 

11 kuukautta, vahvaluustoinen erittäin tyypillinen narttu, oikea turkki, väri ja värimerkit, pitkähkö nartun pää, hyvin 

asettuneet tummat silmät, oikea purenta, huulet hieman avoimet, oikea korvien kanto, selkä riittävän kiinteä, riittävä 

rinta, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, sujuvat liikkeet. 

Zweierteam Ramonda  57445/10 JUN ERI 

Elegantti, tyypillinen hoidettu narttu, oikea turkki, väri ja värimerkit, pitkähkö nartun pää, silmät hieman vaaleat, oikea 

purenta, oikeat korvat, suora selkä, riittävä rinta, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, sujuvat liikkeet, edestä ei aivan 

vapaat liikkeet. 

Zweierteam Santolina  60237/10 JUN EH 

10 kuukautta vanha narttu, jolla paljon valkoista väriä päässä, pitkähkö vahva nartun pää, oikea purenta, riittävän 

tummat silmät, oikea korvien kanto, selkä ei aivan kiinteä, rinta ei vielä kehittynyt, kulmaukset hiukan suorat, 

takaliikkeet hieman ahtaat, häntä selvästi korkealla kannettu. 

Zweierteam Scapiosa  60238/10  JUN ERI 

10 kuukautta, vahvaluustoinen narttu, tällä hetkellä hieman turkinlähtöä, erittäin pitkä rodunomainen pää, 

hyväasentoiset tummat silmät, oikea purenta ja kantaa korviaan hyvin, hyvä ylälinja, sopiva rinta, oikeat kulmaukset, 

seisoo hyvin, sujuvat liikkeet, etuosa hyvin löysä, esittäminen ei aivan täydellistä. 

Zweierteam Speciosa  60234/10 JUN EH 

10 kuukautta, suuri voimakas narttu, jolla voimakkaasti kiertynyt häntä, tällä hetkellä ei täydessä karvassa, pitkä 

voimakas pää, jossa hiukan vaaleat silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, suora selkä, niukka rinnanmuodostus ja 

kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet 

Zweierteam Stellaria  60235/10 JUN ERI 1 SA ROP JUN BIS JUN 2 

10 kuukautta, tasapainoinen tyypillinen narttu, tällä hetkellä ei aivan täydessä turkissa, erittäin hyvä pitkä vahva nartun 

pää, riittävän tummat hyväasentoiset silmät, oikea purenta, oikea korvien kanto, selkä riittävän kiinteä, hyvä rinta, 

oikeat kulmaukset, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet. 

Amore  20543/10 NUO T 

18 kuukautta, hieman kevyt, hyvin kehittynyt narttu, jolla rotuun sopiva vielä kevyt pää, tummat silmät, leikkaava 

purenta, P4 alhaalta puuttuvat, tiiviit huulet, periksi antava selkälinja, leveä rinta, hiukan vielä kapea, oikein 

kulmautunut, sujuvat liikkeet, löysät kyynärpäät, erittäin kaunis väri ja värimerkit, miellyttävä luonne. 

Berndream's Coctail Geisha-Fun  19650/10 NUO H 

Suuri, vahva narttu, erittäin hyvät mittasuhteet, tyyppiin sopiva pää, hyvät silmät, oikeassa silmässä tänään sisäänpäin 

kääntyvä luomi, täydellinen leikkaava purenta, tiiviit huulet, oikea kiinteä selkälinja, seisoo oikein, oikeat kulmaukset, 

maatavoittavat liikkeet, taka-askel hieman ahdas, erittäin kauniit värimerkit ja turkki, sisään kiertyneestä luomesta 

johtuen H. 

Berndream's Copy Of Geisha-Fun 19652/10 NUO ERI 1 SA PN 3 VASERT 

Jo oikein rakentunut vahva narttu, tyyppiin sopiva pää, jossa kaikki yksityiskohdat oikeat, hieman pitkä runko, kiinteä 

selkälinja, oikeat kulmaukset, seisoo oikein, maatavoittavat liikkeet, erittäin kauniit värit ja turkin laatu, miellyttävä 

luonne. 

Berondan Belicia 60526/09 NUO ERI 3 

Erinomaisesti rakentunut vahva hyväkokoinen narttu, tyyppiin sopiva pää, jossa hieman löysät huulet, muuten oikeat 

yksityiskohdat, kiinteä selkälinja, hieman kapeasta rintakehästä johtuen vapaissa sujuvissa liikkeissä kyynärpäät ovat 

löysät, hieman lyhyt lantio ja siitä syystä hieman korkealla kannettu häntä liikkeessä, erittäin kauniit värit, kaunis 

turkki. 

Berondan Berlinetta  60523/09 NUO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttu, keskivahva luusto, rodun mukainen pää,  hiukan periksi antava selkälinja, 

rinta saisi olla paremmin kehittynyt, seisoo edestä ulospäin kääntynein tassuin, takaa oikein, vapaissa sujuvissa 



liikkeissä olkavarret sidotut, erittäin kaunis karvapeite ja kaunis väri. 

Berondan Black Beauty  60524/09 NUO EH 

Erittäin hyvin kehittynyt voimakas narttu, jolla rodunomainen pää, avoimet huulet mutta muilta osin hyvä. Periksi 

antava selkälinja,  niukka eturinta ja  rinnansyvyys, siksi edestä suorat kulmaukset, takaa hyvin, sujuvat liikkeet, joissa 

kuitenkin löysähköt kyynärpäät,  kaunis väri, kaunis turkki, käyttäytyy hieman pidättyvästi kehässä. 

Cei-Cei Elisabeth Taylor 53756/09 NUO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava suuri narttu, keskivahva luusto, tyyppiin sopiva pää, jossa kaikki yksityiskohdat 

oikein lukuunottamatta avoimia huulia, periksi antava selkälinja, tyyppiin nähden pitäisi olla enemmän eturintaa, siksi 

hiukan suorat kulmaukset, takaa oikein, sujuvat liikkeet, sidotut olkavarret. Kaunis väritys, ?, miellyttävä luonne.  

Maroussia Priscilla  19692/10 NUO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet, suuri, seisoo hyvin raajoillaan, tyyppiin sopiva pää, tummat silmät, leikkaava purenta, 

hieman alas kiinnittyneet korvat, joita kantaa hieman takana, periksi antava selkälinja, tyyppiin nähden rintakehän 

pitäisi olla selvempi, seistessä etujalat hieman rungon alla, siksi sujuvissa liikkeissä löysät kyynärpäät, toivoisin hieman 

enemmän tehoa liikkeisiin, kaunis turkki ja väri. 

Maroussia Priyanka  19693/10 NUO ERI 4 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva yksityiskohdiltaan oikea pää, vapaita sujuvia 

liikkeitä häiritsee takana kannetut korvat, kiinteä selkälinja, ei vielä aivan kehittynyt rinta, siksi hieman löysät 

kyynärpäät liikkeessä, tämä koira voisi liikkua paljon tehokkaammin kehässä (motivaatio), erittäin kauniit värit, kaunis 

turkki, miellyttävä luonne. 

Maroussia Quanta  20682/10 NUO ERI 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva yksityiskohdiltaan oikea pää, kiinteä selkälinja, 

hyvä eturinta, joskin hieman kapea, siksi vapaissa sujuvissa liikkeissä löysät kyynärpäät, erittäin kaunis turkki, 

ystävällinen luonne, erittäin kauniit värit. 

Maroussia Queen Of Hearts  20684/10 NUO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava vahva hyväkokoinen narttu, tyyppiin sopivassa päässä kaikki yksityiskohdat ovat 

oikeat, periksi antava selkälinja, hiukan kapea rintakehä, siksi seisoo etujalat allaan, sujuvissa liikkeissä löysät 

kyynärpäät, erittäin kaunis turkki, kauniit värit, miellyttävä luonne. 

Nele Von Der Zimmerei  45248/10 NUO EH 

Anatomisesti melkein oikein rakentunut narttu, jolla keskivahva luusto, tyyppiin sopiva pää, vaaleanruskeat silmät, 

täydellinen leikkaava purenta, hieman avoimet huulet, selvä rinta, joskin puuttuu hieman syvyyttä, hieman suorat 

takakulmaukset, välikämmenet voisivat olla kiinteämmät, vapaat sujuvat liikkeet, löysät kyynärpäät, kauniit värit, 

miellyttävä luonne. 

Pandemian Cum Vaccin  60680/09 NUO ERI 2 SA 

Anatomisesti oikein rakentunut narttu, jolla rodunomainen pää, joka on kaikilta osin hyväksyttävä, kiinteä selkälinja, 

seisoo hyvin, hyvät kulmaukset, maatavoittavat liikkeet, erittäin hyvä väri ja värijakauma, miellyttävä luonne.             

Alpigiano Felice Fiore  54477/09 AVO ERI 2 SA 

Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva yksityiskohdiltaan oikea pää, oikea selkälinja, rinta 

hieman kapea ja terävä kuitenkin kompensoituu vahvalla lapaleveydellä, oikeat kulmaukset, vapaat sujuvat liikkeet, 

erittäin kaunis turkki, kaunis väri, miellyttävä luonne. 

Alpigiano Felice Flaviana  54478/09AVO  H 

Erittäin hyvät mittasuhteet, joskin kaiken kaikkiaan hieman kapea narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, hieman pyöreä 

kallo, alas kiinnittyneet korvat, hyvät silmät, avoimet luomet, leikkaava purenta, niukasti muotoutunut rinta, siksi seisoo 

jalat allaan, riittävät kulmaukset, sujuvat liikkeet, löysät kyynärpäät, erittäin kaunis väri ja värijakautuma, narttu 

esiintyy passiivisesti kehässä. 

Alpweiden Forever Jackpot  47463/08 AVO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla huomiota herättävän vahva lihaksisto, tyyppiin sopiva pää, keskivahva 

luusto, päässä hyvät mittasuhteet lukuun ottamatta hiukan kevyesti kannettuja korvia, kiinteä selkä, keskinkertaisesti 

muotoutunut rinta, vapaa sujuvat liikkeet jossa on erityisen paljon potkua, karvanlähtö,  tan-väri saisi olla tummempi. 

Alte Sage Electra  25425/09 AVO T 

Mittasuhteiltaan tyydyttävä kevyt kapea narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, tummat silmät, leikkaava purenta, siitä 

huolimatta vaikka kaikki P4 puuttuvat, avoimet huulet, köyryselkä, erittäin kapea rinta, sujuvissa liikkeissä vahvasti 

löysät kyynärpäät, erittäin kaunis väri ja turkki, käyttäytyy pidättyvästi kehässä. 

Av Myreborg Alfa  2607/09 AVO ERI 

Anatomisesti oikein rakentunut narttu, jolla keskivahva luusto, tyyppiin sopiva pää, jossa kaikki yksityiskohdat oikein, 

kiinteä selkälinja, rinta saisi olla näyttävämpi, vapaat sujuvat liikkeet, oikea hännänkanto ja hiukan löysät kyynärpäät, 

vahvasti laineikas turkki, kaunis värijakautuma, miellyttävä luonne. 

Berlida Ciambella  41058/09 AVO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava keskivahva narttu, jolla  tyyppiin sopiva pää, jossa kaikki yksityiskohdat oikeat 

lukuun ottamatta hiukan avoimia huulia,  periksi antava selkä,  hiukan kapea rinta, josta johtuen seisoo etujalat allaan, 

vapaat sujuvat liikkeet, jossa löysät kyynärpäät, korkea häntä, kaunis turkki, kaunis väritys, mukava luonne. 



Bernario Dreamweaver  25433/09 AVO EH 

Anatomisesti melkein oikein rakentunut narttu, jolla tyyppiin nähden kapea pää, jossa hieman pitkä kuono, kiinteä 

selkälinja, keskivahva rinta, seisoo yhdensuuntaisesti, oikeat kulmaukset, maatavoittavat liikkeet, narttu on tänään 

hieman pidättyväinen eikä kanna häntäänsä vapaasti, siksi eh. 

Bernerdalens Desdemona  17497/09 AVO ERI 

Anatomisesti oikeinrakentunut vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva kaikilta yksityiskohdiltaan oikea pää, kiinteä 

selkälinja, selvä eturinta, joskin hieman kapea alarinta, josta syystä maatavoittavissa liikkeissä hiukan löysät 

kyynärpäät, erittäin kaunis väri ja värijakautuma, mukava luonne. 

Berondan Autumn Princess  50804/08 AVO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava keskivahva narttu, jolla tyyppiin sopiva erittäin ystävällinen pää, avoimia huulia 

lukuun ottamatta päässä oikeat yksityiskohdat, periksi antava selkälinja, rinta saisi olla selvempi, oikeat kulmaukset, 

vapaat sujuvat liikkeet, löysät kyynärpäät, kaunis värijakautuma, tan-väri saisi olla tummempi, vahva turkki, joskin 

manttelissa hieman punaista sävyä, kaunis käytös 

Black Indira's Delilah  10585/09 AVO EH 

Erittäin hyvin kehittynyt vielä kevyehkö narttu, jolla rodunomainen pää kaikilta osin. Kiinteä selkälinja, hiukan kapean 

rinnan vuoksi sujuvissa liikkeissä löysät kyynärpäät. Turkissa ruosteen väriä, muuten kaunis väritys, mukava käytös 

Bom Bom's Amaretto Coffee  22529/07 AVO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet, seisoo hyvin raajoillaan, mutta hieman kevyt luusto, typpiin sopiva pää, jonka 

yksityiskohdat oikeat lukuun ottamatta hiukan pyöreitä silmiä, periksi antava selkälinja, selvä eturinta, joskin hieman 

kapea alarinta, josta johtuen sujuvissa liikkeissä löysät kyynärpäät, tan-väri saisi olla tummempi, muuten kaunis turkki, 

erittäin ystävällinen luonne 

Bom Bom's Berneroy  43365/09 AVO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava turkinlähdössä oleva vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, tummat silmät, 

häiritsevä pigmentti kuonovalkoisessa, leikkaava purenta, periksi antava selkälinja, keskivahva rinnan muoto, oikeat 

kulmaukset, vapaat sujuvat liikkeet tosin löysät kyynärpäät, liikkeissä saisi olla enemmän tehoa, erittäin kaunis väri ja 

värijakautuma, miellyttävä luonne. 

Fonacot's Ice Crsytal  55127/07 AVO EH 

Mittasuhteiltaan erittäin hyvä vahva joskin pitkä ja seisoo hyvin raajoillaan, tyyppiin sopiva pää, jossa matalalle 

kiinnittyneet hiukan takana kannetut korvat, muuten oikeat pään yksityiskohdat, vapaat sujuvat liikkeet, tänään hieman 

rullaava selkä, muuten seisoo oikein ja oikeat kulmaukset, suora turkki, hiukan vaalea tan-väri, ystävällinen luonne. 

Fridkullas Yade  38749/09 AVO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, jossa oikeat yksityiskohdat, seisoo oikein ja oikeat 

kulmaukset, keskivahva rinnanmuoto, hieman periksi antava selkä, sujuvat liikkeet, löysät kyynärpäät, erittäin kaunis 

väri ja värijakautuma, nartun tulisi painaa 3 kg vähemmän, pyörivän ? perusteella.  

Funatic Q-Louisa  19166/08 AVO ERI 4 SA 

Erinomaisesti rakentunut vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, jossa kaikki yksityiskohdat oikein lukuunottamatta 

hiukan avoimia silmiä ja huulia. ? Täydellinen leikkaava purenta. Liian vähän pigmentoitunut kuono ja huulet. Vahva 

selkälinja, hiukan kapea rinnankärki, josta syystä seistessä eturaajat alla. Maatavoittavat liikkeet, hiukan löysät 

kyynärpäät. Kaunis väritys. Miellyttävä luonne. Suora turkki.  

Funatic Qt-Ness  19168/08 AVO ERI 

Anatomisesti oikein rakentunut sopivan kokoinen narttu, tyyppiin sopiva pää, jossa kaikki yksityiskohdat oikein lukuun 

ottamatta avoimia ei-läpipigmentoituneita huulia, oikea selkälinja, seisonta ja kulmaukset, maatavoittavat liikkeet, oikea 

väri, kaunis turkki. 

Goldbear's Qamomilla  16048/07 AVO EH 

Erinomainen vahva narttu, jolla tyyppiin nähden hieman kapea pää, tummat silmät, leikkaava purenta, avoimet huulet, 

hieman alas kiinnittyneet takana kannetut korvat, riittävät kulmaukset, hiukan periksi antava selkälinja, hiukan löysät 

kyynärpäät, erittäin kaunis väritys, kaunis turkki, ystävällinen luonne.                                                                  

Gunhild Vom Gipfelfeuer  50881/07 AVO EH 

Erittäin hyvin rakentunut keskivahva narttu, jolla kevyt luusto, tyyppiin sopiva pää, jossa yksityiskohdat oikein, kiinteä 

selkälinja, hieman kapea alarinta, josta johtuen sujuvissa liikkeissä hieman löysät kyynärpäät, hännässä mutka 

tapaturman seurauksena (todistus esitetty), pitkä kaunis turkki, kaunis väritys, mukava luonne. 

Hexa-Han Unelma  15660/07 AVO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttu, joka seisoo hyvin ja jolla on keskivahva luusto ja rodunomainen pää, 

leikkaava purenta, taka-asentoiset korvat, avoimet huulet, pään värit saisivat olla paremmat, hyvät mittasuhteet, seisoo 

edestä ja takaa hyvin, oikeat kulmaukset, sujuvat liikkeet mutta ei riittävästi potkua, kaunis karvapeite, tan-väri saisi 

olla tummempi, mukava luonne 

Lipasun Lollydolly  38111/09 AVO ERI 

Suuri voimakas narttu, jolla erinomainen rakenne, jolla rodunomainen pää, hiukan avoimet huulet, muilta osin 

rodunomainen, hieman periksi antava selkä, oikea seisonta ja kulmaukset, vapaat sujuvat liikkeet, tosin hiukan kapeasta 

alarinnasta johtuen löysät kyynärpäät, erittäin kaunis turkki ja väri. 



Maroussia Harmonie  51142/06 AVO EH 

Melkein oikein rakentunut suuri narttu, jolla vahva luusto ja vahva selkälinja. Tyyppiin sopiva pää, jossa lukuun 

ottamatta avoimia huulia, kaikki yksityiskohdat oikein. Rintakehä voisi olla tyyppiin nähden näyttävämpi, siksi 

etukulmaukset suorat, takaa oikeat, liikkeitä ei voi arvostella. Vaihtaa laukalle kerta toisensa jälkeen. Erittäin kaunis 

turkki, kaunis väritys. 

Maroussia Nightwish  16213/09 ERI 3 SA 

Mittasuhteiltaan erinomainen keskivahva narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, jossa kaikki yksityiskohdat ovat oikein. 

Kiinteä selkä, rinnan tulisi olla näyttävämpi, seisoo oikein ja oikeat kulmaukset, maatavoittavat liikkeet, hieman löysät 

kyynärpäät, erittäin kaunis väritys, kaunis turkki 

Momandan Tiramisu  25867/07 AVO EH 

Suuri vahva narttu, jolla hieman raskas pää, vaaleanruskeat silmät, leikkaava purenta, voimakkaasti avoimet ei-

läpipigmentoituneet huulet, periksi antava selkälinja, tyyppiin nähden rinnan pitäisi olla näyttävämpi, siksi seistessä 

etujalat alla, riittävät kulmaukset, sujuvat liikkeet joskin voimakkaasti ? kyynärpäät, kaunis turkki ja erittäin kaunis 

väritys. 

Ragdolls Beauty Like Mom  48880/06 AVO T 

Yleisvaikutelmaan hieman korkearaajainen kapea narttu, jolla kevyt luusto, tyyppiin sopiva pää, jossa oikeat 

yksityiskohdat, riittävä selkälinja, erittäin kapea matala rinta, sujuvat liikkeet, löysät kyynärpäät, erittäin kaunis suora 

turkki, kauniit värimerkit, hännän viimeisessä kolmanneksessa mutka. 

Riccarron Queenberry  48214/08 AVO EH 

Mittasuhteiltaan erittäin hyvä vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, löysiä huulia lukuun ottamatta pään 

yksityiskohdat ovat oikein, periksi antava selkälinja, ei täysin muotoutunut hiukan kapea rinta, eturaajat seistessä alla, 

oikeat kulmaukset, vapaat sujuvat liikkeet joskin puuttuu tarvittavaa potkua, erittäin kaunis turkki, erittäin kaunis väri, 

mukava luonne. 

Rockelstad Opera  S28894/2005 AVO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet, yleisvaikutelma hieman kapea, keskivahva luusto, tyyppiin sopiva pää, jossa oikeat 

yksityiskohdat. Kiinteä selkälinja, joskin ei aivan täysin muotoutunut rinta, siksi sujuvissa liikkeissä löysät kyynärpäät, 

välikämmenet saisivat olla kiinteämmät, erittäin kaunis turkki, kaunis väri ja mukava luonne. 

Vinkizz Milli Vanilli  52078/06 AVO ERI 1 SA PN 2 SERT 

Anatomisesti oikein rakentunut narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, jossa kaikki yksityiskohdat oikein, kiinteä selkälinja, 

selvä eturinta, joskin hieman kapea alarinta, vapaat sujuvat liikkeet, taka-askel ahdas, edestä hieman löysät kyynärpäät, 

erittäin kaunis turkki ja väri, tällä nartulla on oikea rotutyypillinen iloinen käytös ja voittaa siksi erinomaisen. 

Zweierteam Muscosa  19596/07 AVO ERI 

Keskivahva narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, rodunomainen pää, ruskeat silmät, leikkaava purenta, avoimet eivät 

täysin pigmentoituneet huulet, kiinteä selkälinja, ei täysin kehittynyt rinta, oikeat kulmaukset, maatavoittavat liikkeet 

mutta hieman ahtaat kyynärpäät, erittäin kaunis karvapeite mutta tan-väri saisi tummempi, mukava luonne 

Zweierteam Qulmaria  44806/09 AVO EH 

Erittäin hyvät mittasuhteet omaava vahva narttu, jolla tyypillinen pää, jossa oikeat yksityiskohdat, kiinteä selkälinja, ei 

täysin muotoutunut rinta, siksi seisoo etujalat alla, riittävät kulmaukset, sujuvat liikkeet, löysät kyynärpäät, kaunis suora 

turkki ja mukava luonne 

Fanny Van't Rijkenspark VAL EH 

Anatomisesti oikein rakentunut karvanlähdössä oleva keskivahva narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, hieman vaaleat 

silmät, leikkaava purenta, hieman avoimet ei läpipigmentoituneet huulet, rinta saisi olla selvempi, kiinteä selkälinja, 

seisoo etujaloillaan hieman allaan, takaa oikein, oikeat kulmaukset, maatavoittavat liikkeet joissa paljon potkua, hännän 

viimeisessä kolmanneksessa on kaksi mutkaa (viittaa häntämutkaan), kaunis väritys ja värijakautuma, mukava luonne 

Alpweiden Funny Girl  47464/08 VAL ERI 

Erinomaisesti rakentunut hyvin suuri uroksenomainen narttu, jolla erinomainen pää, kaikilta osiltaan oikeat 

yksityiskohdat  lukuun ottamatta avoimia huulia, kiinteä selkälinja, oikeat kulmaukset, leveä joskin ei riittävän syvä 

rinta, siitä johtuen seisoo eturaajat allaan, oikeat kulmaukset, vapaat sujuvat liikkeet joskin hieman löysät kyynärpäät, 

syvänmusta mantteli, tan-väri saisi olla hieman tummempi. 

Bernario Adalmina  46893/07 VAL ERI 

Mittasuhteiltaan erinomainen vahva narttu, joskin hieman pitkänmallinen, tyyppiin sopiva pää, jossa kaikki yrityskohdat 

ovat oikein, seisoo melko hyvin raajoillaan, hieman periksi antava selkälinja, oikea rinnan muoto, oikeat kulmaukset, 

sujuvissa liikkeissä saisi olla hieman enemmän tehoa, kaunis väri, kaunis turkki, mukava luonne. 

Fonacot's Happy Halliwell 39975/05 VAL ERI 4 SA 

Mittasuhteiltaan erinomainen keskivahva narttu jolla tyyppiin sopiva pää, tummat silmät, leikkaava purenta, hieman 

matalalle kiinnittyneet korvat, joita kannetaan hieman takana, kiinteä selkälinja, keskivahva rinta, seisoo hieman etu- ja 

takaraajat ulospäin, tämä narttu voittaa maatavoittavilla liikkeillään, ilmeillään ja yleisvaikutelmallaan, mukava luonne, 

kaunis turkki. 

Fonacot's Joyful Jessica FI MVA 27331/09 VAL EH 

Erinomaisesti rakentunut keskikokoinen narttu, jolla vahva luusto, tummat silmät, tasapurenta, hiukan periksi antava 



selkälinja, keskivahva rintakehä. Oikeat kulmaukset. Seisoo eturaajat allaan, takaraajat ulospäin. Vapaat sujuvat 

liikkeet. Kaunis suora turkki. Kaunis väritys. 

Fridkullas Ultra Bra  10069/06 VAL ERI 

Erinomaisesti rakentunut vahva narttu, keskivahva luusto. Tyyppiin sopiva pää, lukuun ottamatta avoimia huulia kaikki 

yksityiskohdat oikein. Periksi antava selkälinja, leveä rintakehä tosin hiukan niukka syvyys. Etukulmaukset hiukan 

suorat, takaa oikeat. Vapaat sujuvat liikkeet, erittäin kaunis turkki, tan saisi olla tummempi, miellyttävä luonne.       

Funatic Vanity Fair 32299/04 VAL EH 

Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jolla keskivahva luusto. Tyyppiin sopiva pää, ruskeat silmät, leikkaava purenta 

P3 oikealta ylhäältä puuttuu. Oikea selkälinja, seisoo oikein ja oikeat kulmaukset. Rintakehä voisi olla leveämpi, siksi 

maatavoittavissa liikkeissä hiukan löysät kyynärpäät. Erittäin kaunis turkki, tan voisi olla tummempi. 

Funatic Versace  32300/04 VAL ERI 2 SA 

Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, hieman niukasti valkoista päässä, kiinteä 

selkälinja, selvä eturinta tosin saisi olla leveämpi, oikeat kulmaukset, maatavoittavat liikkeet, kaunis turkki, miellyttävä 

luonne. 

Goldbear’s Qualitystreet 16050/07 VAL ERI1 SA PN1 ROP BIS 1 

Melkein oikein rakentunut vahva narttu, hyvä koko ja muoto, tyyppiin sopiva pää, hiukan alas kiinnittyneet korvat, 

tummat silmät, leikkaava purenta, hiukan avoimet huulet, kiinteä selkälinja, leveä rintakehä mutta niukasti syvyyttä. 

Maatavoittavat liikkeet, oikea hännänkanto. Kaunis suora turkki, kaunis väritys ja värijakauma. Tällä nartulla oli 

erityisen ystävällinen säteily. 

Goldbear’s Rene Russo 11155/09 VAL ERI 

Melkein oikein rakentunut vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva pää. Lukuun ottamatta huulia, jotka eivät ole aivan 

pigmentoituneet, oikeat pään yksityiskohdat. Rintakehä saisi olla näyttävämpi. Maatavoittavat liikkeet hieman löysät 

kyynärpäät, oikea hännänkanto. Kaunis turkki ja väritys. 

Maroussia Halina 1141/06 VAL ERI3 SA 

Erinomaiset mittasuhteet omaava vahva narttu, joka hyvänmallinen ja kokoinen. Tyyppiin sopiva pää, ei aivan täysin 

musta kuononpää, muuten kaikki yksityiskohdat oikein. Kiinteä selkälinja, rintakehä saisi olla näyttävämpi, oikeat 

kulmaukset, seisoo edestä hiukan raajat alleen, maatavoittavat liikkeet. Kaunis suora turkki, kauniit värit, miellyttävä 

luonne. 

Riccarron Madam Tosca 25734/04 VAL EH 

Erinomaiset mittasuhteet melko hyvät raaja-asennot omaava narttu, jolla vahva luusto, tyyppiin sopiva pää, vaaleat 

silmät, leikkaava purenta, avoimet huulet, riittävä selkälinja, etuosan tulisi olla kokonaisuudessaan vahvempi. Sujuvat 

liikkeet, hiukan löysät kyynärpäät. Häntä on seistessä ? ja liikkeessä se ei ole vapaasti kannettu. Erittäin kaunis väritys, 

kaunis turkki. 

Szarazapataki Igeret 11638/10 VAL ERI 

Erinomaiset mittasuhteet omaava keskikokoinen narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, jossa oikeat yksityiskohdat lukuun 

ottamatta huulia, jotka eivät ole aivan pigmentoituneet. Kiinteä selkälinja. Rintakehä voisi olla näyttävämpi, 

etukulmaukset hiukan suorat, takaa oikeat, maatavoittavat liikkeet, hiukan löysät kyynärpäät, tiheä turkinlaatu, kaunis 

turkki, miellyttävä luonne. 

Valkeakoivun Emerentia VAL ERI 

Erinomaiset mittasuhteet melko hyvät raaja-asennot omaava vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva muuten kaikilta osin 

oikeat pään yksityiskohdat, mutta avoimet huulet. Kiinteä selkälinja, tyyppiin nähden saisi rintakehä olla 

muotoutuneempi. Vapaat sujuvat liikkeet joskin löysät kyynärpäät. Erittäin kaunis turkinlaatu, erittäin kauniit värit, 

miellyttävä luonne. 

Zweierteam Indica 39829/04 VAL ERI 

Erinomaisesti rakentunut narttu, jolla keskivahva luusto ja tyyppiin sopiva kaikilta yksityiskohdiltaan  oikea pää. 

Kiinteä selkälinja. Rintakehä saisi olla näyttävämpi, riittävät kulmaukset, vapaat sujuvat liikkeet, oikea hännänkanto ja 

löysät kyynärpäät. Erittäin kaunis turkki, miellyttävä luonne. 

Zweierteam Japonica 30263/05 VAL ERI 

Melkein oikeinrakentunut narttu, tyyppiin sopiva pää kaikilta muilta osin oikea pää lukuun ottamatta avoimia huulia. 

Kiinteä selkälinja, maatavoittavat liikkeet, hyvin pitkä ja melkein epätyypillinen turkin pituus raajoissa, muuten erittäin 

kauniit värit ja värijakautuma, miellyttävä luonne. 

Zweierteam Montana 19594/07 VAL ERI 

Erinomaiset mittasuhteet keskikokoinen narttu, tyyppiin sopiva pää, ruskeat silmät, leikkaava purenta, avoimet huulet, 

kiinteä selkälinja. Rintakehä tarpeeksi leveä, mutta tulisi olla syvempi. Vapaat sujuvat liikkeet, kyynärpäät löysät. 

Kaunis värijakauma, mutta tan saisi olla hiukan tummempi. Miellyttävä luonne. 

Alpweiden Problems Not Me 40708/03 VET EH 

8 v vielä erittäin hyvässä kunnossa esitetty kevyt narttu, jolla tyyppiin sopiva kaikilta yksityiskohdiltaan oikea pää, 

kiinteä selkälinja, rinta voisi olla näyttävämpi, välikämmenet painuneet, vapaat sujuvat liikkeet, vielä kaunis turkki ja 

väritys. Suuri kiitos esittämisestä. 

Alte Sage Akorina für Zwei VET ERI1 SA PN4 VSP VET 



8,5 v vielä erinomaisessa kunnossa esitetty oikein rakentunut narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, löysiä huulia lukuun 

ottamatta oikeat pään yksityiskohdat, kiinteä selkälinja. Liikkeissä vielä paljon vauhtia. Vielä selvät värit, kaunis turkki. 

Kiitos esittämisestä. 

Cei-Cei Ancelina 38986/01 VET ERI 

10 v erinomaisessa kunnossa esitetty keskikokoinen narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet, tyyppiin sopiva pää, 

tummat silmät. Leikkaava purenta, I3 ja I2 ylhäältä oikealta puuttuu(todistus). Vielä kiinteä selkälinja, riittävät 

kulmaukset, liikkeet edelleen vapaat ja sujuvat, näyttävät selvät värit ja värimerkit. Erinomainen luonne. Suuri kiitos 

esittämisestä. 

Fonacot’s Gassy Gatherine 19661/03 VET ERI 

8, v vielä erittäin hyvässä kunnossa esitetty vahva narttu, tyyppiin sopiva pää, vahva otsapenger, hiukan pyöreät silmät 

jotka voisivat olla tummemmat, leikkaava purenta, vielä kiinteä selkälinja, liikkeissä edelleen paljon vauhtia. Kaunis 

turkki. Suuri kiitos esittämisestä. 

Fridkullas Rhonda 12654/03 VET ERI3 SA 

8, v vielä erinomaisessa kunnossa esitetty suuri narttu, jolla keskivahva luusto, tyyppiin sopiva pää, jossa kaikki 

yksityiskohdat oikein. Vielä riittävän vahva selkälinja, vielä vapaat kuitenkin hiukan rauhalliset liikkeet. Vielä erittäin 

kauniit värit ja värimerkit. 

Maroussia Kastanie 20600/02 VET EH 

9, v vielä erittäin hyvässä kunnossa esitetty keskikokoinen narttu, jolla tyyppiin sopiva kaikilta osiltaan oikea pää. Vielä 

riittävän kiinteä selkä, välikämmenet painuneet, liikkeissä ei ole paljon enää tehoa. Vielä kauniit selvät värit, kaunis 

turkki. Suuri kiitos esittämisestä. 

Maroussia Sherry 33929/01 VET ERI4 SA 

10 v vielä erinomaisessa kunnossa esitetty keskikokoinen narttu, jolla tyyppiin sopiva pää, jossa oikeat yksityiskohdat. 

Vielä kiinteä selkälinja. Liikkeet eivät ole enää säännölliset, mutta ikä huomioiden vielä hyvät.  Vielä näyttävät selvät 

värit ja värimerkit. Suuri kiitos esittämisestä. 

Riccarron Just Tiina 34141/03 VET ERI2 SA 

8 v vielä erinomaisessa kunnossa esitetty vahva narttu, jolla tyyppiin sopiva kaikilta osiltaan oikea pää. Kiinteä 

selkälinja. Edelleen vapaat ja sujuvat liikkeet. Vielä erittäin kaunis väritys ja värijakautuma. Tämän nartun voisi esittää 

avoimessa luokassa. Suuri kiitos esittämisestä. 

Young Wild & Free Av Milkcreek 41727/03 VET EH 

8,5 v vielä erittäin hyvässä kunnossa  esitetty keskikokoinen narttu, jolla tyyppiin sopiva kaikilta osiltaan oikea pää. 

Vielä riittävän kiinteä selkälinja, välikämmenet painuneet. Sujuvat liikkeet, voimakkaasti löysät kyynärpäistä. Vielä 

erittäin kaunis turkinlaatu ja väritys, miellyttävä luonne. Suuri kiitos esittämisestä. 

berninpaimenkoira 

 

 

Berninpaimenkoira kasvattajaluokat 

  

Frank Lorenz 

 

Goldbear's Kennel KASV 1. KP 

Tic Tac, Toffifee, Qualitystreet, Rene Russo 

Erittäin yhteinäinen kahden uroksen ja kahden nartun ryhmä. Erittäin hyvät etuosat kaikilla koirilla. Erinomaiset rungon 

linjat. Ýhdensuuntaiset ja oikeat liikkeet. Jokainen koira ryhmässä on laadultaan erinomainen. 

Funatic Kennel KASV 4. KP 

Spongebob, Taittinger, Q-Louisa, Versace 

Kahden uroksen ja kahden nartun muodostama ryhmä, jossa jokainen koira on erittäin hyvä laadultaan. Erinomaiset 

liikkeet. Hyvät luonteet. Erittäin hyvin esitetty. 

Maroussia Kennel KASV 3. KP 

Quantum of Solace, Oz The Showman, Nightwish, Halina  

Erittäin yhtenäinen kahden uroksen ja kahden nartun ryhmä. Jokainen koira on erinomainen laadultaan. Kaikilla koirilla 

on erinomaiset liikkeet. Sukulaisuus on nähtävissä. 

Zweierteam Kennel KASV 2. KP 

Ramonda, Muscosa, Indica, Japonica  

Erittäin yhtenäinen neljän nartun ryhmä. Kaikki koirat seisovat täydellisen oikein ja jokainen on erittäin korkea 

laadultaan. Oikeat liikkeet mennen tullen. Hyvin esitetty. 

Riccarron Kennel  KASV - 

Occo Puco, Pink Panther, Jolly Jumper, Just Tiina 

Kolmen uroksen ja yhden nartun ryhmä, joilla erittäin vahvat tyypit ja vahvat urosmaiset päät. Jokaisella koiralla 

erinomainen laatu ja erittäin oikeat liikkeet. 

 



Berninpaimenkoira jälkeläisryhmät 

 

Fridkullas Triumph, JÄLK 2. KP 

Doremis Indian Triq, Life Spring’s Marvelous, Life Spring’s Manpower, Life Spring’s My Way 

Ryhmässä uros neljän poikansa kanssa. On selvästi nähtävissä, että uros jättää erittäin hyvin fenotyyppiään. Kaikilla 

uroksilla ulottuvat liikkeet, erinomaiset rungon linjat. Kaikilla on oikeat raaja-asennot ja erinomaiset virheettömät 

yhdensuuntaiset liikkeet. Erittäin tyypilliset päät. Kaikilla hyvin kannetut hännät ja syvät rungot. 

Riccarron Pink Panther JÄLK 1. KP 

Goldbear’s Val Kilmer, Goldbear’s Tic Tac, Goldbear’s Toffifee, Bernerdalens Desdemona 

Erinomainen ryhmä, jossa kaikilla erittäin tumma tan-väri, vahva luusto ja erittäin selvät kulmaukset. Kaikilla 

jälkeläisillä on suora turkki. Kaikilla koirilla on erinomaiset rungon linjat. Yhdensuuntaiset liikkeet, erinomainen 

askelpituus ja paljon potkua. 

 

 

  

 


