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Pennut
FI48474/11 Amor PEK3
Hyvin tyyppinen ja vahvaluustoinen pentu, joka vielä kapea ja kevytrunkoinen. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hyvät värimerkit. Liikkeessä häntä rungon jatkeena.
FI48475/11 Apollo
Rungon mittasuht.hyvin tyyppinen uros, jolla oikea purenta. Kokonaisuus vielä kovin kapea. Hyvä kaula. Ylälinja ei
aivan korrekti. Hyvä rintakehän muoto. Pää vielä kovin kapea. Liikkuu kapeasti sekä edestä että takaa. Etuliike vallaton.
FI48476/11 Ares PEK4
Hyvin mallinen jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Rinnan syvyys riittävä. Kokonaisuus vielä
hieman kapea. Hyvät kulmaukset takana. Vallattomat etuliikkeet. Seisoo ranskalaisittain edestä.
FI48478/11 Asklepios
Riittävän luuston omaava, selvä sukupuolileima. Melko hyvä pää, oikea purenta. Runko vielä kovin kevyt. Hyvät
mittasuhteet. Takajaloissa kannukset. Koira liikkuu edestä vallattomasti. Tekee ahtaasti. Voisi olla kulmautunut
paremmin.
FI46419/11 Bernarossa Lord Of The Ring PEK2 KP
Hyvin tyyppinen vahvarunkoinen ikäisekseen. Voimakaspäinen uros, jolla hyvä luuston vahvuus. Liikkuu edestä löysin
kyynärin. Takaliike hieman kapea. Leveä reisi. Rodunomaiset kulmaukset. Hyvä väritys. Selkä elää liikkeessä.
FI46439/11 Eoszline Orlando PEK1 KP ROP
Hyvät mittasuhteet omaava urospentu, jolla hieman kapeakuonoinen pää vielä tänään. Hyvä kaula ja ylälinja. Kauniit
käpälät. Riittävä rinnan syvyys ja kaarevuus. Liikkuu edestä vielä vallattomasti.
FI46536/11 Funatic Liberty Bell
Kookas, riittävän luuston omaava urospentu, jolla riittävä rinnan syvyys ja kaarevuus. Ylälinja ei aivan korrekti. Melko
hyvä pää, oikea purenta. Kinnerkulma voisi olla parempi. Takajaloissa kannukset.
FI48473/11 Afrodite PEK1 KP VSP
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen pentu, jolla riittävä luusto. Melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula, ylälinja
ei aivan korrekti. Hieman lyhyt olkavarsi. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu vielä vallattomasti
edestä. Iloinen häntä.
FI58949/11 White Galanthus Elana PEK2
Melko hyvän tyyppinen narttu, jolla hieman kapeakuonoinen pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Rinnan syvyys riittävä, hyvä
leveä reisi. Kauniit käpälät. Liikkeessä putoaa tänään hieman eteen. Hyvä askelmitta.
FI35172/11 GoldBerns Amor Northernlight JUN H
Hieman ujosteleva nuori mies, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä rinnan syvyys.
Riittävä luuston vahvuus. Saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Seisoo takajalat ulos kintereistä.
Kinnerkulma voisi olla parempi. Vallattomat etuliikkeet. Tarvitsee kehätottumusta.
FI35169/11 GoldBerns Amor Thunderball JUN H
Selvin sukupuolileiman omaava uros, jolla oikea purenta. Hyvä kaula. Liikkeessä ylälinja ei aivan korrekti. Hyvä
rintakehän syvyys. Hieman lyhyt pysty lantio. Liikkeessä ylpeä hännästään. Kinnerkulma turhan suora. Takaliike turhan
lyhyttä.
FI28850/10 Bernarossa Kiril NUO ERI1 SA PU3 VASERT
Erinom. Tyyppiä oleva nuori mies. Hyvä pää. Selvä sukupuolileima. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän kaarevuus.
Liikkuu pitkällä askeleella sujuvasti. Melko hyvä karvanlaatu.
FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo AVO EH2
Vahvaluustoinen, selvä sukupuoli leiman omaava uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Täyteläinen runko, ylälinja
hieman notko sekä seistessä että liikkeessä, hyvät kulmaukset takana, hyvät värimerkit. Hyvä karvanlaatu.
Erinom.luonne.
FI19648/10 Berndream´s Copy of My Fun-Dad AVO ERI1 SA PU2 SERT
Hyvän tyyppinen rungon mittasuhteen sopusuhtainen uros, jolla hyvä pää ja oikea purenta. Hyvä kaula, selkä ja ylälinja.
Pitkä lantio, hieman lyhyt olkavarsi. Sujuvat liikkeet. Häntä selän jatkona, hyvä karvan laatu. Erinomainen laatu.
FI11371/10 Douglas From Balihara Ranch AVO HYL
Vahvaluustoinen ja -runkoinen uros, jolla hyvä pää, oikea purenta, pitkähkö lanneosa, lyhyt olkavarsi. Kinnerkulma
saisi olla parempi. Valitettavasti ei anna katsoa purentaansa. ”Uhittelee”. Ei rodunomainen luonne. Suhtautuminen
tuomariin: väistää.
FI59562/09 Bernarossa Juventus VAL ERI4
Hyvän tyyppinen vahvaluustoinen uros, jolla hyvä pää, oikea purenta. Riittävä kuonon vahvuus. Hyvä kaula ja ylälinja.
Hyvä rintakehä. Pitkähkö lanneosa. Sujuvat sivuliikkeet. Melko hyvä karvanlaatu. Turhan ylpeä hännästään.
FIN13920/05 Alpigiano Beato Baran VAL ERI2
Hyvän tyyppinen vahvaluustoinen uros, jolla hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän syvyys ja
kaarevuus. Voisi olla paremmat takakulmaukset. Liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti.
FIN40632/06 Bernarossa Cherokee VAL ERI

Hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros. Hyvät päänlinjat. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. hieman
luisu lantio. Tasapainoiset kulmaukset. Turhan ylpeä hännästään liikkeessä.
FIN24950/07 Life Spring´s Manpower VAL ERI1 SA PU1 ROP
Selvän sukupuolileiman omaava uros, jolla niukka purenta. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, täyteläinen
rintakehä. Voisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Kauniit käpälät, kauniisti laskeutuva puhdas turkki,
joka hyvänlaatuinen.
FI41573/08 Shedcape Birger VAL ERI3
Riittävän luuston omaava uros, jolla melko hyvä pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä rinnan syvyys ja kaarevuus.
Hieman ahdas takaliike, etuliike vallaton.
FI35196/11 Alpigiano Ilare Ida JUN EH3
Riittävän luuston omaava narttu, joka kokonaisuutena vielä kovin kapea. Selvä sukupuolileima. Hyvät rungon
mittasuhteet oikea purenta. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Leveä reisi, vallattomat etuliikkeet.
Erinom.luonne. esiintyy ja esitetään hyvin.
FI31635/11 Ballyhara´s Nordic Princess JUN EH
Täyteläisen rungon omaava narttu, jolla hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula, pitkähkö lanneosa. Ylälinja ei aivan
korrekti. Hieman lyhyt lantio. Hyvä eturinta, kauniit käpälät. Kinnerkulma voisi olla voimakkaampi. Liikkuu hieman
lyhyellä taka-askeleella. Aurinkoinen luonne.
FI35379/11 Berndream´s Black Diamond JUN EH2
Melko hyvän tyyppinen narttu, jolla hyvät rungon muoto. Melko hyvä pää. Oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Ylälinja
ok. Leveä reisi. Sujuvat liikkeet sivusta. Hieman ahdas takaliike. Melko hyvä karvanlaatu.
FI51494/11 Labanc-Völgyi Tamara JUN EH4
Melko hyvin tyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää oikea purenta. Hyvä kaula, ylälinja ei aivan korrekti. Liikkeessä
perä nousee. Saisi olla paremmin kulmautunut paremmin takaa. Kinnerkulma täysin suora. Lyhyt lantio. Taka-askel
kovin lyhyttä.
FI32581/11 Lipasun Moonshine JUN EH1
Hyvä tyyppinen ja -linjainen narttu, joka kokonaisuutena vielä kovin kapea. Melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula
ja ylälinja. Liikkuu kapeasti ja vallattomasti edestä. Takaliike käpälät sisään päin. Melko hyvä karvanlaatu. Selkä elää
liikkeessä.
PKR.107565 Lusion My Sweet Baby JUN H
rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula saisi olla paremmin
kulmautunut sekä edestä että takaa. Lyhyt lantio. Kinner täysin suora. Koira liikkuu sidotuin takaliikkein lyhyellä
askeleella ja vallattomasti edestä.
FI47092/10 Anglia NUO EH1
Hyvän tyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula, ylälinja ei aivan korrekti. Kokonaisuus vielä
kapea. Koria kovin laihassa kunnossa tänään. Hieman lyhyt lantio. Liikkuu ahtaasti takaa, etuliike vielä vallaton.
FI49276/10 Anu NUO EH2
Melko hyvä tyyppinen narttu, jonka kokonaisuus vielä kapea. Tummat silmät, oikea purenta. Hyvä kaula. Saisi olla
paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Hieman lyhyt lantio. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella. Melko hyvä
karvanlaatu. Turhan ylpeä hännästään.
FIN16904/08 Alpigiano Diletto Divine AVO H
Turhan ujosteleva narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät, oikea purenta. Hyvä kaula. Hieman
notko selkä seistessä. Lyhyt lantio. Koira liikkuu lyhyellä taka-askeleella. Edestä löysin kyynerin. Voisi esiintyä
vapautuneemmin.
FI19652/10 Berndream´s Copy Of Geisha-Fun AVO ERI3
Vahvaluustoinen hyväpäinen narttu, jolla oikea purenta. Hyvä kaula. Pitkähkö lanneosa, hieman lyhyt lantio. Voimakas
rintakehä. Hieman leveät etuliikkeet, sujuvat liikkeet sivusta. Liikkeessä ylpeä hännästään.
FI14355/10 Bernissimo Dolce AVO ERI4
Hyvä tyyppinen riittävän luuston omaava. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä rintakehä. Hieman lyhyt olkavarsi. Voisi olla
kulmautuneet tekee paremmin. Melko hyvä karvanlaatu. Sujuva liikunta.
FI53756/09 Cei-Cei Elisabeth Taylor AVO ERI2
Rungon mittasuhteiltaan erinom.tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Runko vielä
kevyessä kunnossa. Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman lyhyt lantio. Liikkeessä narttu ylpeä hännästään. Hyvä turkin
laatu.
FI10161/10 Eoszline Eartha AVO ERI1 SA PN1 VSP SERT MVA
Erinomainen tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä
rintakehän muoto. Koira liikkuu edestä hieman käpälät sisäänpäin. Askelmitta sivusta sujuvaa ja pitkää. Kauniit käpälät.
Hyvä eturinta.
FIN19167/08 Funatic Q-T-Pie AVO EH

Hyvän tyyppinen narttu, jolla täyteläinen runko. Oikea purenta, voimakas pää. Hyvä eturinta. Hyvä kaula ja ylälinja.
Voisi olla kulmautunut takaa paremmin. Liikkuu edestä hieman kapeasti. Takaliike hieman lyhyttä. Selkä elää
liikkeessä.
FIN25515/07 Bernarossa Dimare VAL ERI2 SA PN3
Hyvä tyyppinen narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä. Hyvät
tasapainoiset kulmaukset. Selkä elää hieman liikkeessä.
FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL ERI1 SA PN2
Hieman kapeakalloinen narttu, jolla oikea purenta. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä kaula ja ylälinja. Voisi olla
paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Hyvä rintakehän muoto. Sujuvat liikkeet.
FIN32300/04 Funatic Versace VAL ERI4
Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, jolla melko hyvä pää. Hyvä kaula ja kaunis ylälinja. Turhan pyöreät ja
vaaleat silmät. Oikea purenta. Sujuvat liikkeet. Hieman lyhyt olkavarsi. Erinom.luonne.
FIN41548/05 Momandan Sefariina VAL ERI3
Hyvä tyyppinen narttu, jolla riittävä luuston vahvuus. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvä kaula. Pitkä lanneosa.
Tasapainoiset kulmaukset. Hieman lyhyt olkavarsi. Sujuvat liikkeet. Koira hieman ylpeä hännästään liikkeessä.
KENNEL BERNAROSSA KASV1 KP ROP-KASV
178, 185, 205, 206
Ryhmä koostuu vahvaluustoisista hyvistä rodun edustajista. Kaikilla hyvät värimerkit, sujuvat liikkeet. Riittävät rungot.
Onnea kasvattajalle!

