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FI35381/11 Berndream’s Dark Dancer PEK1 KP VSP PEN 

Erinomainen tyyppi. Oikeanmallinen pää. Saa kehittyä kuono-osastaan. Erinomainen, vahva luusto. Sopusuhtaisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Hieman lyhyt kaula. Vankka, hyvä runko. Hyvä karva ja väri. Reipas luonne. peitsaa lähes 

koko ajan, mutta ajoittain löytyy ravi. 

FI35380/11 Berndream’s Dark Desing PEK3 

Sopivankokoinen, vielä kapea pää, jossa hyvät mittasuhteet. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. 

Oikeanmallinen, lupaava runko. Hieman luisu lantio. Reipas luonne. Hyvä liikerata, mutta taka-askel saisi olla parempi. 

FI35383 Berndream’s Dark Duudson PEK2 KP 

Hyvän kokoinen, kauttaaltaan hieman lyhyt uros. Oikeanmallinen, vielä kapea pää. Riittävästi kulmautunut edestä ja 

takaa. Vahva luusto. Vankka, hyvä runko. Hyvä karva ja väritys. erinomainen, reipas luonne. Liikkuu hyvin silloin kun 

malttaa. 

FI30614/11 Cabonetton Aritos PEN  

Pienehkö, mutta maskuliininen kokonaisuus. Vielä kovin kapea pää. Silmät saisivat olla tummemmat. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon sopiva luusto. Hyvä runko. Hieman luisu lantio. Hyvä karva. Erinomainen luonne. 

Liikkuu hontelosti edestä, muuten hyvin. 

FI35172/11 GoldBerns Amor Northenlight PEK4 

Hyvä koko. Oikeanmallinen, vielä kapea pää. Riittävästi kulmautunut edestä, takana saisi olla voimakkaammat 

kulmaukset. Hyvä luusto ja rungon malli. Hieman luisu lantio. Hyvä luonne. Kaunis tan-väri. turhan korkea häntä 

liikkeessä. Mukavat sivuliikkeet, hieman kapea takaa. 

FI35169/11 GoldBerns Amor Thunderball PEN 

Hyvän kokoinen, lyhytlinjainen uros. Vielä kapea pää. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Vankka luusto. Lyhyt 

kaula. Vahva runko. Tässä kehitysvaiheessa hieman takakorkea. Hyvä tan-väri. Hyvä luonne. Hieman korkea häntä 

liikkeessä. Taka-askel saisi olla pidempi ja voimakkaampi. Edestä liikkuu hyvin. 

FI50194/11 Notchill’s Ciao Gorgeous PEN 

Reipas, ystävällinen pentu, joka saisi olla suurempi. Lupaava pää, mutta hieman lyhyt kuono. Riittävästi kulmautunut 

edestä ja takaa. Vankka luusto. Hieman lyhyet raajat. Erinomainen luonne. hyvä karva ja väri. Liikkuu hieman leveästi 

edestä, muuten hyvin. 

FI35169/11 Alpigiano Ilare Ida PEK1 KP ROP PEN 

Erinomainen tyyppi. oikeanlinjainen, vielä kapea pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin 

takaa. Sopiva luusto. Hyvä runko. Kaunis karva ja hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Lupaavat sivu- ja takaliikkeet. Vielä 

hontelo edestä. 

FI35379/11 Berndream’s Black Diamond PEK2 KP 

Erinomainen tyyppi. Vielä kovin kapea pää. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Vankka, hyvä runko. 

Hyvä karva ja värimerkit. reipas luonne. Erittäin lupaavat liikkeet. 

FI35176/11 GoldBerns Amor Summerfling PEK3 

Erinomainen koko. Vielä kovin tottumaton luonne. Oikeanmallinen, kapeahko pää. Riittävästi kulmautunut edestä ja 

hyvin takaa. Hyvä luusto. Oikeanmallinen runko. Lupaava karva. Kauniit tan-merkit. Tarvitsee lisää itseluottamusta. 

Liikkuu hyvin, mutta selkä köyryssä. 

FI27687/11 Alpigiano Heerlijk Hans JUN T 

9kk, vielä aivan liian pieni. Maskuliininen, mutta kapea pää. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Keskivahva luusto. 

Ikään sopiva runko. Kovin korkea ja kippura häntä. kaunis karva. Erinomainen reipas luonne. Hyvät sivuliikkeet, leveä 

edestä. 

FI47051/10 Alpweiden Nice Dark Touch JUN EH2 

Sopivankokoinen, maskuliininen kokonaisuus. Riittävän vankka pää. Hyvä kaula. Luisu lantio. Riittävästi kulmautunut 

edestä ja takaa. Hyvä luusto. Vankka runko. Vielä kovin kihartuva karva, joka ei parhaassa kunnossa. Hyvä luonne. 

Korkea häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin. 

FI50700710 Goldbear’s Val Kilmer JUN ERI1 SA PU3 SERT 

Erinomainen, hyvin vankka juniori. Vahva uroksen pää. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. vahva luusto. 

erittäin voimakas runko Riittävä kaula. Kaunis karva. Erinomaiset värimerkit. Hyvä luonne. Leveät etuliikkeet, muuten 

liikkuu hyvin. 

FI19648/10 Berndream’s Copy Of My Fun-Dad NUO ERI1 SA VASERT 

Erinomainen tyyppi. voimakas, maskuliininen kokonaisuus. Lupaava pää. Kirsupigmentti saisi olla musta. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa. Erittäin vankka luusto. Riittävä raajojen pituus. Hyvä runko. Hieman luisu lantio. Liikkuu 

erittäin hyvin. 

RKF2683981 Alexander Indyukov AVO ERI 

 Erinomaisen reipas luonne. Vahva uroksen pää, jossa turhan pyöreä kallo. Hyvä ilme. Lyhyt kaula. Hyvät etuliikkeet, 

mutta niukat takana. vahva luusto. Vankka, lyhyt runko. Turhan kihartuva karva. Liikkuu riittävän vetävällä askeleella 

sivusta. Kapea takaa. Hieman korkea häntä liikkeessä. Tyypin takia erinomainen 



FI54474/09 Alpigiano Felice Fidenzio AVO ERI3 SA 

Erinomainen koko. Maskuliininen pää, jossa hieman pyöreä kallo. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula ja 

selkälinja. Erinomainen luusto. runko saisi olla täyteläisempi ja hieman lyhyempi. kaunis karva. Erinomainen luonne. 

Häntä saisi olla suorempi liikkeessä. Liikkuu kapeasti takaa, muuten hyvin. 

FI51717/09 Bollbölen nimrod AVO H 

Pienikokoinen uros, joka tulisi kauttaaltaan olla vankempi. Kapeahko pää, joka toki sopii kokonaisuuteen. Erinomainen 

ilme. Riittävä luusto ja runko. Riittävät etukulmaukset, sopivat takana. Hyvä karvanlaatu ja luonne. kovin korkea häntä 

liikkeessä. Liikkuu hyvin. 

FI11371/10 Douglas from Balihara Ranch AVO ERI2 SA 

erinomainen tyyppi. Oikeankokoinen. Hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. 

Hyvä eturinta. Vahva luusto ja runko. Hyvä karva ja värimerkit. Häntä saisi olla suorempi liikkeessä. Liikkuu hyvin. 

FI50949/09 Lapinlauhan Monticola AVO ERI4 

Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Oikeanmallinen uroksen pää. hyvä ilme. Riittävä kaula. Riittävästi kulmautunut 

edestä, polvikulmia saisi olla enemmän. Vankka luusto. hyvä, lyhyt runko. Aavistuksen kihartuva karva. hyvä luonne. 

Liikkuu kapeasti takaa ja leveästi edestä. 

FI20520/09 Maroussia Oracle Sign Of Amor AVO H 

Pienikokoinen uros, joka saisi olla myös hieman raajakkaampi. Maskuliininen pää. Vahva luusto. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä rungon malli. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Erinomainen luonne. Liikkuu kovin 

leveästu edestä,  hyvin takaa. 

FI44750/09 Monte Rosan Wili AVO ERI1 SA 

Erinomainen tyyppi ja hyvä koko. oikeanmallinen uroksen pää. Hyvä kaula. riittävästi etukulmaukset, mutta eturaajat 

saisivat olla suoremmat. Vankka luusto. erinomainen runko. hyvät takakulmaukset. Hieman luisu lantio. Hyvä karva. 

Hieman pehmeä luonne. Hyvät sivuliikkeet, hieman leveä edestä. 

FI54068/09 Revalrose Ali Baba AVO ERI 

Pienikokoinen, mutta vankka kokonaisuus. hyvä ilme. vahva, hyvä kuono. hieman kapea kallo. Riittävästi kulmautunut 

edestä ja takaa. vahva luusto. Voisi olla hieman raajakkaampi. hyvä runko ja karva. Rauhallinen luonne. Liikkuu hyvin. 

13920/05 Alpigiano Beato Baran VAL ERI4 SA 

Erinomainen tyyppi. Riittävän vankka pää. Vankka luusto. vahva, hyvä runko. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. 

Hyvä karva. Rauhallinen, hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

RKF2179503 Bernerdalens Brandy VAL ERI 

Erinomainen tyyppi. Hyvin vankka uros, jolla vahva pää. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. toivoisin 

hieman raajakkaammaksi. Kaunis väri. rauhallinen luonne. Erinomainen liikkuja. 

50808/08 Berondan Asgeir Olasson VAL ERI 

Erinomainen tyyppi. Päässä hyvät mittasuhteet. Hieman kapea kuono. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä 

luusto ja runko. Ei aivan parhaassa karvassa tänään. Hyvä luonne. Hyvät sivuliikkeet. Hieman leveä edestä. 

24950/07 Life Spring’s Manpower VAL ERI2 SA PU2 VARACA 

Vankka uros. Hyvät mittasuhteet päässä. Ilmettä häiritsevät suuret ja pyöreät silmät. Kaunis kaula ja selkälinja. 

Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. vahva luusto. Vankka runko. erinomaiset sivuliikkeet. Hieman leveä 

edestä. 

48886/06 Ragdolls Blue-Chip VAL ERI 

Riittävän kokoinen, vankka uros. Turhan pyöristyvä kallo-osa. Hieman vaalea kirsupigmentti. Riittävästi kulmautunut 

edestä ja takaa. vankka luusto. Voimakas runko. Ei parhaassa karvassa tänään. Hyvä luonne. Kapea takaa. Hieman 

korkea häntä liikkeessä. 

25406/06 Riccarron Pink Panther VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIB 

Erinomainen tyyppi. Oikeanmallinen, hyvä uroksen pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä 

ja takaa. Vankka luusto. Erinomainen runko. Kaunis karva. Hyvä luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. liikkuu 

erittäin hyvin. 

41573/08 Shedcape Birger VAL ERI3 SA PU4 

Erinomainen tyyppi ja hyvä koko. Hyvät mittasuhteet päässä. Hieman kapea kuono. Kaunis kaula ja selkälinja. 

Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen luusto. Vankka, hyvä runko. hyvä karva. Erinomainen 

luonne. Erinomaiset sivuliikkeet. hieman leveä edestä. 

17732/03 Janipan Xsorro VET ERI2  

erinomainen tyyppi. oikeanmallinen uroksen pää, jossa riittävä vahvuus. Riittävä koko. hyvä kaula ja selkälinja. 

Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. vahva luusto. hyvä runko. kaunis karva. hieman vaalea tan-väri. 

erinomainen luonne. Hieman epäpuhtaat etuliikkeet. Kapea takaa. 

34137/03 Riccarron Jolly Jumper VET ERI1 SA ROP VET 

Erinomainen tyyppi. Voimakas, vankka kokonaisuus. Riittävä koko. Vahva pää, jossa turhan selvä otsapenger. Hyvä 

kaula ja selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Erittäin vankka luusto. Hyvä runko. hyvä karva, 

hieman vaalea tan-väri. erinomainen luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. Erinomaiset sivuliikkeet. Kapea takaa. 

FI60273/10 Alpweidwn Please Be Jackpot JUN ERI1 SA 



Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Lupaava nartun pää. sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Vankka 

luusto ja runko. oikeanlaatuinen, mutta lyhyt karva. hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

FI60276/10 Alpweiden Pretty As Paint JUN ERI 

Erinomainen tyyppi. Oikeanmallinen, mukava nartun pää. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. 

Oikeanmallinen, ikään sopiva runko. Oikeanlaatuinen karva, joka saisi olla pidempi. hyvä luonne. Hieman korkea häntä 

liikkeessä. Hyvät sivuliikkeet, kovin leveä edestä. 

FI31635/11 Ballyhara’s Nordic Princess JUN ERI3 

Erinomainen tyyppi. Hyvin vankka runko ikäisekseen ja laihdutuskuuria pitää vielä jatkaa. erinomainen pää. Voimakas, 

hyvä eturinta. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Erinomainen karva. Reipas luonne. Hyvät 

sivuliikkeet. Kapea takaa. 

FI14570/11 Cordial Amie Allegre JUN ERI 

Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Lupaava pää. Kuono-osa saa täyttyä iän myötä. Riittävästi kulmautunut edestä 

ja takaa. Hyvä luusto. Oikeanmallinen, lupaava runko. Vielä hieman lyhyt karva. Hyvä tan-väri. Hyvä luonne. Liikkuu 

hyvin silloin kun haluaa. 

FI14127/11 Funatic moschino JUN EH 

Erittäin narttumainen kokonaisuus. Vielä kovin kapea pää. Korvat saisivat olla paremmin asettuneet. riittävästi 

kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Sopiva luusto. Riittävä runko. Ei parhaassa karvassa tänään. Hyvä luonne. hyvät 

sivuliikkeet. hieman kapea edestä. 

FI27605/11 Gabrielle Du Haras De La Vergne JUN ERI2 SA 

erinomainen tyyppi. oikeanmallinen, hieman kapea pää. Turhan pyöreät silmät. Hyvä kaula ja selkälinja. hyvät 

mittasuhteet. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luusto. kaunis karva. Hyvä luonne. Hieman korkea 

häntä liikeessä. Liikkuu hyvin. 

FI27594/11 Gisele du Haras de la Vergne JUN HYL 

Erinomainen tyyppi, mutta luonne ei ole tyypillinen. Ensin aristelee, sen jälkeen haukkuu. Sopivat kulmaukset, vankka 

luusto. Hyvä runko. hyvä karva. Erinomainen liikkuja. Luonteen takia laatuluokka. Suhtautuminen tuomariin: väistää. 

Yleisesti: pelokas. 

FI59698/10 Matildan obladii Olivia JUN ERI4 

Erinomainen tyyppi. Oikeanmallinen, lupaava pää. Kovin pitkä piirto valkoista. Hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Hyvä luusto. oikeanmallinen, lupaava runko. Hyvä karvalaatu. hyvä luonne. Liikkuu 

hyvin. 

RKF2698365 Oridea Miltonia Blistatelnnya NUO ERI1 SA PN3 VASERT 

Erinomainen. Erittäin sopusuhtainen narttu. hyvä pää. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. vahva luusto. Hyvä 

runko. kaunis karva, joka ei vielä täydessä pituudessa. Erinomainen, reipas luonne. Liikkuu hieman leveästi edestä, 

mutta muuten  erinomaisesti. 

FI42028/10 Rajaköörin Gretalady NUO ERI2 

Reipas, hyvät mittasuhteet. Hyvä nartun pää, joka saa täyttyä iän myötä. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. 

Sopiva luusto. hyvä runko. Hieman pehmeä selkä. oikeanlaatuinen karva. Korkea häntä liikkeessä. Erinomainen 

liikkuja. 

16904/08 Alpigiano Diletto Divine AVO ERI4 SA 

Erinomainen. Erittäin narttumainen kokonaisuus. Vankka pää. turhan selvä otsapenger. Hyvä kaula ja selkälinja. hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto ja runko. Saisi osoittaa enemmän itseluottamusta. Kaunis karva. Liikkuu 

hyvin sivusta, leveä edestä. 

FI54477/09 Alpigiano Felice Fiore AVO ERI1 SA PN2 SERT VARACA FI MVA 

Erinomainen tyyppi. hyvät mittasuhteet. Hieman kapea pää. Kaunis kaula ja selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut 

edestä ja takaa. Hyvä luusto. oikeanmallinen, hyvä runko. Kaunis karva. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 

47463/08 Alpweiden Forever Jackpot AVO ERI3 SA 

Erinomainen tyyppi. hyvin voimakas runko. Kaipaa laihdutuskuuria. Oikealinjainen, mutta kapea pää. Erinomainen 

eturinta ja kulmaukset. hyvä luusto. Hyvä karva. Hieman pehmeä selkä. Erinomainen luonne. Erinomainen. Erittäin 

näyttävä liikkuja. 

FI53441/09 Alpweiden Lovely Jackpot AVO ERI2 SA PN4 

 Erinomainen. Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Kirsupigmentti saisi olla tummempi. Erinomainen 

eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa. Voimakas luusto. Vahva, hyvä runko. Hyvä karva. Erinomainen 

luonne. hyvät liikkeet.  

Fi11246/09 Aurinkomyrskyn Agelina AVO ERI 

Erinomainen tyyppi. Hyvä nartun pää, joka voisi olla hieman suurempi. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. vahva 

luusto. Hieman lyhyt kaula. Vankka runko. Matala hännän kiinnitys. erinomainen luonne. Hyvä karva. Liikkuu hyvin. 

FI36987/09 Bernarossa Il Diiva AVO ERI 

Erinomainen tyyppi. päässä hyvät linjat, mutta se voisi olla hieman vankempi. hyvä kaula ja selkälinja. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja hyvin takaa. hyvä eturinta. hyvä luusto. Vankka runko. Oikeanlaatuinen, hieman lyhyt karva. 

Erinomainen luonne. Liikkuu löysästi sekä edestä että takaa. 



46812/07 Bouncy Buffoon’s Annie Hall VAL ERI1 SA PN1 VSP CACIB 

Erinomainen. Erittäin narttumainen, kaunis kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. erinomainen kaula ja selkälinja. 

Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta. Vankka luusto ja runko. Hyvä karva. Liikkuu hyvin, mutta 

hieman löysästi. 

Kennel Alpweiden KASV1 KP ROP KASV 

Hyvänkokoisia, tyypillisiä rotunsa edustajia. Selvät sukupuolileimat. Erinomaiset rakenteet ja hyvät luonteet. 

 

 
 

 

 

 

 


