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FI46419/11 Bernarossa Lord Of The Rings JUN EH
9,5 kk. Hyvin voimakasrakenteinen, tänään hieman löysässä kunnossa esitetty uros. Tiivis purenta,
suuret hampaat. Voimakas otsapenger. Hyvä, vankka kuono-osa. Tummat silmät. Voimakas
raajaluusto. Hieman ulkokierteiset ranteet, mikä näkyy myös etuliikkeissä. Erittäin leveä eturinta.
Voimakkaat takaraajojen kulmaukset, edessä saisivat olla paremmat. Hyvä tan-väri. Rauhallinen
käytös. Hyvät sivuliikkeet. Voimakkuus alkaa olla maksimissaan.
FI49280/10 Arko NUO EH2
Hyvä koko. Sopiva vahvuus. Hyvä kallo-osa. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Niukat
etu-, hyvät takakulmaukset. Kintereet saavat vahvistua ja etuliikkeet tasapainottua. Antaa hieman
takakorkean vaikutelman. Hyvät värimerkit, kaunis tan-väri. Miellyttävä käytös.
FI49002/10 Funatic Notorius Bmd NUO ERI1
1 v 9 kk, hyvä koko ja vahvuus. Hyvä kallo. Silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä kuono-osa.
Huulipigmentti voisi olla täydempi. Hyvä rintakehä, riittävä eturinta. Liikkuu erinomaisella
sivuaskeleella mutta edestä huojuen. Kauniit värimerkit. Miellyttävä käytös.
FIN54673/06 Funatic Spongebob AVO EH3
Melko tuhdissa kunnossa tänään. Hyvät pään mittasuhteet. Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Niukka
pläsi. Turhan jäykät välikämmenet. Voimakas rintakehä. Saisi liikkua voimakkaammalla askeleella.
Liikkuu kovin löysästi edestä kiertäen kyynärpäitä ulos, ja veltoin kinterein. Niukasti kulmautunut
edestä ja takaa. Antaa matalan vaikutelman. Miellyttävä käytös ja esiintyy hyvin. Hammastodistus
esitetty. Pulleat ikenet.
FI17166/10 Goldbear´s U Rock My World AVO EH2
Hyvä koko ja vahvuus. Hyvä kallo-osa. Kuono-osa voisi olla aavistuksen vankempi. Ja suupielet
tiiviimmät. Hyvä purenta. Tummat silmät. Toivoisin voimakkaammat kulmaukset niin eteen kuin
taakse. Hieman pysty lantio. Selkä elää voimakkaasti liikkeessä. Kintereet saisivat olla vankemmat
liikkeessä ja etuliikkeet yhdensuuntaisemmat. Kauniit värimerkit. Esiintyy hyvin ja miellyttävä käytös.
FI44805/09 Zweierteam Quercus AVO ERI1 SA PU1 ROP SERT MVA
Hyvä koko ja vahvuus. Hyvä kallo ja korvien kiinnitys. Kuono-osa saisi olla vieläkin täyteläisempi.
Esitetään oivassa lihaskunnossa. Hyvä ylälinja. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella ja varsin sujuvasti
myös edestä. Sopiva raajaluusto, hyvät käpälät. Kaunis väritys. Miellyttävä käytös.
FI36501/11 Zweierteam Tazetta JUN ERI1
Hyvä koko ja vahvuus. Tasapainoisesti rakentunut. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet. Suupielet
voisivat olla tiiviimmät. Hyvät, tummat silmät. Eturinnan tulee vielä levitä ja rintakehä. Välikämmenet
saisivat olla vankemmat. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu vielä pentumaisesti etenkin edestä.
Kintereet saisivat vankistua. Erittäin kaunis väritys. Tyypistä ERI mutta kehitysvaiheesta johtuen ei
enempää.
FI60235/10 Zweierteam Stellaria NUO ERI1 SA PN1 VSP SERT
Hyvä koko ja vahvuus. Hyvä kuono ja kallo. Silmät voisivat olla tummemmat. Erinomainen eturinta ja
rintakehä. Hyvässä lihaskunnossa ja vankka selkälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä
sivuaskeleella ja riittävän yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvä väritys. Ja esiintyy hyvin.
FI28141/20 Barlis Little Leidi AVO EH3
Juuri 2 v narttu, joka saisi esiintyä itsevarm. Hyvä kallo-osa, kuono-osa saisi olla täyteläisempi.
Huulipigmentti saisi olla tummempi. Niukat etu- hyvät takakulmaukset. Hieman pitkä lanneosa ja
pysty lantio. Nostaa häntäänsä liikkeessä. Hyvässä lihaskunnossa. Hyvä väritys.
FI60524/09 Berondan Blackbeauty AVO EH4
Tänään hieman tuhdissa kunnossa. Hieman kevyt kuono-osa. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä
kallo ja korvat. Leveä eturinta, hyvä rintakehä. Hieman luisu lantio, saisi olla voimakkaammin
kulmautunut niin edestä kuin takaa. Selkä painuu niin seistessä kuin liikkeessä. Saisi esiintyä
itsevarmemmin. Niukka pläsi.
FIN57240/08 Black Amiikos Lucretia Luana AVO ERI1 SA PN2 VASERT
Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty 3 v narttu. Hyvä vankka kuono-osa. Hyvä kallo, tiiviit huulet.
Sopiva luuston vahvuus. Tasapainoisesti kulmautunut. Lyhyehkö häntä, joka nousee liikkeessä. Melko
laineikas karvapeite. Liikkuu riittävän yhdensuuntaisesti, sivuliikkeet varsin tehokkaat ja
maatavoittavat. Esiintyy hyvin, miellyttävä käytös.
FI44806/09 Zweierteam Qulmaria AVO ERI2 SA PN3
Hyvä koko ja voimakkuus. Tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta,
suuret hampaat. Sopiva raajaluusto, hyvät käpälät. Tilava runko. Tasapainoisesti kulmautunut mutta
hieman niukasti. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella ja riittävän yhdensuuntaisesti. Esiintyy hyvin.
Hyvä väritys.
FIN20199/03 Alte Sage Akorina Fürzwei VET ERI1 SA PN4 VET ROP

Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty veteraani, joka liikkuu erinomaisella askelpituudella. Purenta
vielä ok. Tummat silmät. Oikeat mittasuhteet. Sopiva raajaluusto. Tänään hieman tumppuinen karva.
Kaunis väritys. Arvokas vanha rouva.
KASVATTAJA ZWEIERTEAM KASV1 KP
Hyvin yhtenäinen tyyppi. Rodunomaiset päät ja mittasuhteet. Hyvin tasapainoisesti liikkuvia bernejä.
Miellyttävät luonteet.

