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Pennut  
FI35194/11 Alpigiano Ilare Isaia PEK2 
 
Mittasuhteiltaan oikea, vielä kauttaaltaan kovinkapea. Oikean mallinen pää. Riittävä kaula, vielä kapea 
etuosa ja runko. Hyväylälinja, riittävä luusto ja takakulmaukset. Voimakkaasti ulkokierteiseteturaajat. 
Liikkuu kovin kapeasti edestä ja pihtikinttuisesti takaa, muttahyvällä askelmitalla sivusta. Hyvä väri ja turkki, 
sekä iloinen ja ystävällinenluonne. 
 
FI216/11 Labanc-Volgyi James Bond PEK1 KP VSP 
 
Hyvin kehittynyt, mittasuhteiltaan erinomainen.Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. 
Vielä hiemanetuasentoinen lapa. Lupaava runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuuhalutessaan hyvin. 
Hyvä väri ja turkki. Iloinen, ystävällinen luonne. 
 
FI37728/11 Dandybern Gamilla PEK4 
 
Mittasuhteiltaan oikea, hyvän kokoinen narttupentujolla miellyttävä pää. Sopiva luusto. Hieman 
etuasentoinen lapa. Lupaava runko.Riittävästi kulmautunut takaosa. Kovin luisu lantio., josta syystä 
liikkuulyhyellä taka-askeleella. Hyvä väri, turkki ja luonne.  
 
FI37727/11 Dandybern Gisella PEK3 
 
Vankka narttu pentu, joka esitetään turhan tukevassakunnossa. Miellyttävä pää, hieman lyhyt kaula. Hyvä 
luusto. Riittävästikulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja seistessä. Tilava runko, mutta saisi ollahoikempi. 
Liikkuu vielä löysästi edestä ja tänään aavistuksen epäpuhtaastitakaa. Hyvä luonne, väri ja turkki. 
 
FI32581/11 Lipasun MoonShine PEK1 KP ROP 
 
Mittasuhteiltaan oikea, hyvänkokoinen narttu pentu,joka oikean mallinen, vielä hieman kapea pää. Riittävä 
kaula. Hyvä ylälinja.Riittävästi kulmautuneet raajat. Lupaava runko. Liikkuu sujuvasti, hiemanlöysästi 
edestä. Hyvä turkki, luonne ja väri. 
 
FI35858/11 Piharinteen Vilja-Leinikki PEK2 
 
Mittasuhteiltaan oikea, hyvän kokoinen jolla oikeanmallinen, vielä kapea pää. Riittävä luusto, hieman suora 
olkavarsi. Lupaava runko. Turhan luisu lantio,jonka takia nostaa häntäänsä liikkeessä. Voisi olla hieman 
paremmin kulmautunuttakaa. Liikkuu riittävällä askelmitalla. Hyvä turkki, luonne ja väri. 
 
FI47095/10 Audiquattro JUN H 
 
Vielä hieman ilmava mittasuhteiltaan oikea, keskivahvajuniori. Oikean mallinen pää, hieman vaaleat silmät. 
Riittävä kaula,riittävästi kulmautunut etuosa. Runko vielä kapea ja pyöristää lanneosaansasekä seistessä 
että liikkeessä. Luisu lantio, riittävät takakulmaukset liikkuuriittävällä askelmitalla. Vielä kapeasti takaa ja 
löysästi edestä. Hyvä väri,turkki ja luonne. 
 
FI14568/11 Cordial Amie Adonis JUN EH2 
 
Sopivan kokoinen, riittävänvoimakas uros, joka kaipaakehätottumusta. Oikean mallinen pää, hieman 
avoimet silmäluomet. Riittäväkaula. Hyvä ylälinja. Riittävä luusto. Tilava runko. Hieman 



niukastikulmautunut takaa. Liikkuu sivusta hyvällä askelmitalla, takaa kovin kapeasti.Hyvä väri, hieman 
kihartava karva. 
 
LV-25483/11 Milbu Oligarch Osborn JUN ERI1 SA 
 
Hyvän kokoinen, vahva uros, jolla voimakas uroksenpää. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto, suora 
olkavarsi ja toivoisineturinnan täyttyvän. Tasapurenta. Riittävä runko. Hyvä takaosa. Liikkuusujuvasti. 
Tänään turkki hieman eloton. Hyvä väri ja luonne. 
 
FI28848/10 Bernarossa Kevin NUO ERI3 
 
Vahva, mittasuhteiltaan oikea, miellyttäväpäinen uros.Hyvä luusto. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Riittävästi 
kulmautuneet raajat.Liikkuu hieman kapeasti takaa ja askelmitta voisi olla pidempi. Erinomainenturkki. 
Hyvä väri ja luonne, urosmainen kokonaisuus. 
 
Fi39160/11 Chin Chin Grisu Vom Rummelsbach NUO ERI1SA PU3  
 
Mittasuhteiltaan erinomainen, vahva uros, jollamaskuliininen pää. Vahva kallo. Riittävä kaula. Erinomainen 
ylälinja. Sopivaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu kovin leveästi edestä, hyvin takaa.Hyvä runko. 
Erinomaiset sivuliikkeet ja tehokas askel. Erinomainen turkki, värija luonne.  
 
FI56315/11 Milbu Lord Lancelot NUO ERI2 
 
Vahva, nuori uros. Voimakas, oikeanmallinen pää.Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Sopiva luusto. Tilava runko. 
Riittävästikulmautuneet raajat. Liikkuu melko yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla.Hieman eloton 
karva. Hyvä väri ja luonne. 
 
FI36984/09 Bernarossa Io AVO EH4 
 
Sopivan kokoinen, hieman ilava uros. Hyvä päänprofiili. Pää voisi olla hieman leveämpi kauttaaltaan. Hyvä 
kaula ja ylälinja.Riittävästi kulmautunut etuosa. Riittävä luusto, vielä kovin kapea etuosa jarunko. Toivoisin 
lyhyemmän lanneosa. Hieman luisu lantio, joka näkyytakaliikkeiden askelmitassa. Erinomainen turkki ja väri 
ja iloinen luonne. 
 
FI59559/09 Bernarossa Jetro AVO ERI1 SA PU1 VSPSERT FI MVA 
 
Erittäin vahva uros, jolla erinomainen pää ja ilme.Riittävä kaula, hyvä ylälinja. Erittäin vahva luusto. 
Riittävästi kulmautuneetraajat. Tilava runko. Liikkuu hieman löysästi edestä. Riittävällä askelmitallasivusta 
sujuvasti, hyvä turkki, väri ja luonne. 
 
FI57234/08 Black Amiikos Liafbern Litrik AVO H 
 
Vahva uros, voimakas pää, jossa oikeat linjat. Hiemanavoimet silmäluomet. Riittävä kaula ja luusto. Hyvä 
runko. Riittävästikulmautuneet raajat, mutta kovin kapea ja löysä edestä. Sivusta riittäväaskelmitta. Voisi 
olla rungoltaan lyhyempi. Turkki ei tänään parhaassakunnossa. Hyvä väri, ystävällinen luonne. 
 
DCBS/BSZ08413 George-Clooney von Bernice Love AVOERI2 SA PU2 VASERT 
 
Pienehkö, keskivahva, hyvin linjakas uros, jollaerinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä 
luusto. Tasapainoisetkulmaukset. Liikkuu erittäin hyvällä askelmitalla, tehokkaasti. Erinomainenturkki, väri 
ja luonne. 
 



FI44805/09 Zweierteam Quercus AVO ERI3 SA PU4 
 
Keskikokoinen uros jolla oikeat mittasuhteet. Vahvahyväilmeinen pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. 
Tasapainoisetkulmaukset. Hyvä runko. Liikkuu melko yhdensuuntaisesti riittävälläaskelmitalla. Hieman luisu 
lantio, josta johtuen korkea häntä liikkeessä. Hyväturkki, väri ja luonne. 
 
FI52683/08 Janipan Tuukka VAL ERI1 SA 
 
Mittasuhteiltaan erinomainen, vahva uros. Miellyttäväpää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman suora 
olkavarsi. Hyvä runko jatakaosa. Liikkuu sujuvasti riittävällä askelmitalla. Hyvä väri ja luonne.  
 
FI24225/11 Bernario Fiddling Helmi JUN EH 
 
Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoisesti rakentunut,joka voisi olla kauttaaltaan hieman voimakkaampi. Hyvä 
kallo-osa. Kuono-osavoisi olla hieman vahvempi. Hyvä ylälinja. Riittävä runko ikäisekseen. Liikkuumelko 
yhdensuuntaisesti hieman lyhyellä taka-askeleella. Hyvä turkki ja väri.Iloinen luonne. 
 
FI14126/11 Funatic Mulberry JUN ERI1 SA PN2 VASERT 
 
Hyvin kehittynyt, vahva narttu, joka oikealinjainen,voimakas pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvinkehittynyt runko, joka voisi olla hieman lyhyempi. Liikkuu hyvällä askelmitallavielä 
löysästi edestä. Erinomainen turkki, väri ja luonne. 
 
ERPKR107565 Lusion My Sweet Baby JUN H 
 
Mittasuhteiltaan oikea. Keskivahva narttu. Miellyttäväpää. Riittävä kaula, luusto ja runko. Saisi olla 
paremmin kulmautunut edestä jatakaa. Liikkuu kovin kapeasti takaa ja askelmitta saisi olla parempi. 
Lähesylimenevät kintereet. Hyvä turkki ja luonne. Turhan laajasti valkoistakuonossa. 
 
LV-25819/11 Milbu Quixote JUN EH4 
 
Hyvänkokoinen, vielä kovin kapea ja ilmava narttu.Miellyttävä pään profiili. Riittävä luusto. Riittävät 
kulmaukset, mutta vieläkovin kapea edestä. Liikkuu hyvällä askelmitalla yhdensuuntaisesti. Hyväturkki, väri 
ja luonne. 
 
FI55647/10 Vanja JUN T 
 
Pieni, turhan kevyt narttu, jolla oikea pään profiili.Riittävä kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneen 
etuosan. Luusto voisi ollavoimakkaampi. Riittävä runko ikäisekseen. Liikkuu kevyesti. Antaa 
kauttaaltaanhieman epärodunomaisen vaikutelman. Liian suuret valkoiset värimerkit ja läsijoka jatkuu 
niskaan. Niukka turkki. Erinomainen esiintyminen. 
 
FI34954/11 Vuorenpeikon Emma JUN ERI2 
 
Hyvänkokoinen, hyvin kehittynyt juniori. Hyvä päänprofiili, mutta pää vielä kauttaaltaan kapea. Hyvä kaula 
ja ylälinja.Riittävästi kulmautuneet raajat, sopiva runko. Liikkuu yhdensuuntaisesti jasujuvasti sivusta. Hyvä 
turkki ja väri. Kaipaa hieman kehätottumusta. 
 
FI60235/10 Zweierteam Stellaria JUN ERI3 
 



Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva narttu, jolla oikeapään profiili. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Riittävästikulmautuneet raajat. Hyvä runko. Liikkuu melko yhdensuuntaisesti riittävälläaskelmitalla. 
Hieman turhan ylpeä hännästään. Hyvä väri ja luonne. 
 
FI28141/10 Barlis Little Leidi NUO EH 
 
Hyvänkokoinen, keskivahva narttu, jolal hyvä profiili,hyvä kaula ja ylälinja. Riittävästi kulmautuneet raajat. 
Hieman luisu lantio.Liikkuu löysästi edestä. Riittävällä askelmitalla. Turhan ylpeä hännästään.Tänään täysin 
pohjavillaton turkki. Hyvä väri ja luonne. 
 
FI40418/10 Bernario Esperanza NUO EH 
 
Mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla miellyttävä pää.Hieman lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Riittävästi 
kulmautuneet raajat. Hyvä runko.Saisi liikkua paremmalla askelmitalla. Riittävät värimerkit. Hyvä luonne. 
 
FI19653/10 Berndream´s Coconut Geisha-Fun NUO ERI3 
 
Voimakas, hieman tukevassa kunnossa esitetty narttu,jolla erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula, vahva 
luusto ja runko. Riittävästikulmautunut etuosa, hieman niukasti takaa. Liikkuu riittävällä 
askelmitalla,löysästi edestä. Toivoisin hieman raajakorkeutta. Erinomainen turkki, väri jaluonne, 
 
FI49799/10 Leniences Dora-Delfia NUO H 
 
Sopivan kokoinen, vielä kauttaaltaan kapea narttu,jolla hyvä pään profiili. Pigmentittömät vilkkuluomet 
häiritsevät ilmettä. Hyväkaula ja ylälinja. Riittävä luusto ja kulmaukset. Vielä kovin kapea edestä jarungosta. 
Liikkuu sujuvasti. Hyvä turkki, väri ja luonne. 
 
FI19693/10 Maroussia Priyanka NUO ERI1 SA 
 
Oikealinjainen, sopivan vahva narttu, jolla oikeanmallinen pää. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Sopiva luusto jatasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä, hyvällä askelmitalla.Hyvä 
väri, turkki ja luonne. 
 
FI56314/11 Milbu Magnifico NUO ERI4 
 
Vahva, tasapainoisesti rakentunut narttu, jollavoimakas oikealinjainen pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä 
luusto ja runko.Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvällä askelmitalla, löysästi edestä.Turkki ei tänään 
parhaimmillaan. Hyvä väri. Voisi esiintyä vapautuneemmin. 
 
FI57445/10 Zweierteam Ramonda NUO ERI2 
 
Vahva, tasapainoinen narttu, jolla miellyttävä pää.Hieman vaaleat silmät. Hyvä luusto ja runko. Hyvä 
ylälinja. Hieman suoraolkavarsi. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu hieman lyhyellätaka-askeleella. 
Hyvä turkki ja luonne. Suupielen ylimenevä valkoinen hiemansuuri. 
 
FI43038/08 Bernario Chinon AVO EH 
 
Vahva, hieman pitkä runkoinen narttu, jolla voimakaspää, jossa oikeat linjat. Hyvä luusto. Hieman 
ulkokierteiset eturaajat.Riittävästi kulmautuneet raajat. Tilava runko, voisi olla hieman hoikempi.Liikkuu 
kovin leveästi edestä ja takaa. Kinner ei oikene liikkeessä. Hyväturkki, väri ja luonne. 
 
FI36988/09 Bernarossa Ileana AVO EH 



 
Hyvän kokoinen, riittävän vahva narttu. Miellyttäväpää. Hieman pitkä kuono. Hyvä kaula ja ylälinja. Suuret 
korvat. Riittävä luustoja kulmaukset. Hyvä runko. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja askelmitta voisiolla 
parempi. Ylpeä hännästään. Hyvä väri, turkki, luonne. 
 
FI59563/09 Bernarossa Jade AVO EH 
 
Voimakas narttu, miellyttävä pää. Hieman lyhyt kaula,jota korostaa turhan kihara kunto. Hyvä luusto. 
Riittävästi kulmautuneetraajat. Hyvä runko. Liikkuu sivusta sujuvasti. Hyvä turkki, väri ja luonne. 
 
FIN22529/07 Bom Bom´s Amaretto Coffee AVO ERI2 SAPN4 
 
Oikealinjainen, keskivahva narttu. Oikea pään malli,mutta pyöreät vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä 
kaula. Sopiva luusto.Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu hieman kapeasti takaa, erittäin hyvinsivusta. 
Hieman pohjavillaton tänään. Hyvä väri ja luonne. 
 
FI53756/09 Cei-Cei Elisabeth Taylor AVO ERI3 SA 
mittasuhteiltaan erinomainen, hyvänkokoinen narttu, jolla miellyttävä pää. Hieman pyöreät silmät. Hyvä 
kaula jaylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu sujuvasti ja yhdensuuntaisesti.Erinomainen turkki, väri ja 
luonne. 
 
FI18269/10 Gabrielle AVO H  
 
Mittasuhteiltaan oikea, pienehkö narttu, jollamiellyttävä pää. Hieman lyhyt kaula. Riittävä luusto. Hieman 
suora olkavarsi,ulkokierteiset eturaajat. Riittävät kulmaukset takana. Turhan luisu lantio,joka näkyy lyhyenä 
taka-askelena ja korkeana häntänä. Hyvä väri ja luonne. 
 
FI52680/08 Janipan Tuuli AVO EH 
 
Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva narttu, jollamiellyttävä pää ja hyvä ilme. Riittävä luusto. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Hiemansuora olkavarsi ja toivoisin täyteläisemmän eturinnan. Hyvä runko. Riittävästikulmautunut 
taka-osa. Hieman luisu lantio. Voisi liikkua tehokkaammin takaa.Korkea häntä. Hyvä turkki, väri ja luonne. 
 
FIN54102/07 Leniences Ciara-Catalyn AVO EH 
 
Sopivan kokoinen. Voimakas, oikealinjainen pää.Riittävä kaula, luusto ja runko. Riittävästi kulmautuneet 
raajat. Hieman luisulantio näkyy askelmitassa. Hyvä turkki, väri ja luonne. 
 
FI38111/09 Lipasun Lollydolly AVO ERI4 SA 
 
Tasapainoisesti rakentunut narttu, joka voisi ollarungoltaan hieman lyhyempi. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä 
luusto. Hyvä kaula jaylälinja. Hieman suora olkavarsi ja toivoisin hieman täyteläisemmän eturinnan.Hyvin 
kulmautunut takaosa. Liikkuu hieman kapeasti takaa, erinomaisestisivulta. Hyvä väri, turkki ja luonne. 
 
FIN41548/05 Momandan Serafiina AVO ERI1 SA PN1 ROPSERT MVA 
 
Voimakas, hyvänkokoinen narttu. Voimakas pää, jossahyvä ilme. Suuret korvat. Hieman lyhyt kaula. Hyvä 
luusto. Riittävät raajojenkulmaukset. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Liikkuu sujuvasti, hiemanlöysästi 
edestä. Hyvä turkki, väri ja luonne. 
 
FI46584/11 Private-Stefal Ira-Ithaka AVO ERI 
 



Hyvänkokoinen, riittävän vahva narttu, jollaoikealinjainen pää. Vaaleat silmät. Riittävä kaula hyvä ylälinja. 
Riittävästikulmautuneet raajat ja tilava runko. Hieman luisu lantio. Riittävä askelmitta.Hyvä turkki, väri ja 
luonne. 
 
FI56013/09 Sennettas Cover Girl AVO ERI 
keskivahva narttu, joka voisi ollahieman lyhyempi. Miellyttävä pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. 
Hyvärunko. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Sivustariittävällä askelmitalla. Hyvä 
turkki, väri ja luonne. 
 
FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL ERI1 SA PN3 
 
Mittasuhteiltaan erinomainen valionarttu, jolla miellyttäväpää ja ilme. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä 
runko. Eturinta voisi ollatäyteläisempi. Liikkuu hyvällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. Kaunisturkki, 
hyvä väri ja luonne. 
 
FI51488/09 Ireen Vom Gipfelfeuer VAL ERI2 SA 
 
Mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla oikeatlinjat. Miellyttävä pää, joskin melko voimakas stoppi. 
Kaunis kaula jaylälinja. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvä runko. Liikkuu kapeasti takaa,varvasahtaasti 
edestä ja hyvällä askelmitalla. Hyvä turkki, väritys ja luonne. 
 
FIN19594/07 Zweierteam Montana VAL ERI3 
 
Sopivan kokoinen ja vahvuinen narttu. Vahva kallo-osaoikeat päänlinjat. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Sopiva 
lusto ja runko.Liikkuu hieman jäykästi takaa ja turhan rullautuva häntä. Hyvä turkki, väri jaluonne. 
 
FIN20199/03 Alte Sage Akorina Fürzwei VET ERI1 SAVET ROP 
 
Vahva, tasapainoisesti rakentunut ikäneito, jollavoimakas, hyvä pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvärunko. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Hyvä turkki, luonne ja väri. 
 
KENNEL BERNAROSSA KASV1 KP 
 
812, 816, 838, 849  
 
Ryhmä oikean tyyppisiä ja vahvuisia bernejä, joillaoikea rotutyyppi, hyvät koot, selvät sukupuolileimat sekä 
sujuvat liikkeet. 
 
KENNEL ZWEIERTEAM KASV2 KP 
 
819, 827, 835, 853 
 
Tasainen ryhmä, keskivahvoja, oikean tyyppisiä koiria,joilla sujuvat liikkeet ja miellyttävät päät. 


