20120513, TAMPERE KV, Elin Normannseth
FI14568/11 Cordial Amie Adonis JUN ERI1
16 kuukautta, hyvät rungon mittasuhteet. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Lavat voisivat olla viistommat ja
kintereet vakaammat, liikkeessä hyvä hännän kanto, hyvä sivuaskel, hieman ahdas takaa, erittäin hyvä turkki & merkit.
FI35856/11 Piharinteen Vani Juniori JUN ERI2
1 vuosi, urosmainen pää, joka on yhä pentumainen, erittäin miellyttävä ilme. Rinnan pitää kehittyä – vielä hyvin löysä
liikkeessä. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu erittäin hyvin, hieman liian korkea hännän kanto,
erinomainen turkki & merkit.
FI50700/10 Goldbear´s Val Kilmer NUO EH2
21 kuukautta, erittäin hyvä urosmainen pää, hieman liikaa huulia, erinomainen luusto, mutta ei seiso aivan oikein,
pitäisin korkeammista jaloista, selkä ei ole tarpeeksi kiinteä. Turkki on liian trimmattu, voisi olla kulmautuneempi takaa
ja askeleen pitäisi olla pitempi, vielä hyvin löysät etuliikkeet, erittäin hyvät merkit ja turkin laatu, esiintyy erittäin
hyvin.
FI56300/10 Xantran DAMN-THE-Weather NUO ERI1 SA PU3 SERT
19 kuukautta, erittäin urosmainen hyvin rakentunut uros, silmät ovat hieman liian pyöreät. Erinomainen luusto & tassut,
hyvin rakentunut etuosa, hyvät takakulmaukset, hieman matala, liikkuu vakain askelin, merkit ok, turkki laineikas,
mutta hyvä laatuinen.
FI28848/10 Bernarossa Kevin AVO ERI1 SA VASERT
2-vuotias, erinomainen pää, tummat silmät, lavat voisivat olla hieman viistommat ja luusto voisi olla vahvempi, tiivis
runko. Erinomaiset rungon mittasuhteet, kääntää oikeaa etutassua hieman ulos, hyvät takakulmaukset, liikkuu erittäin
hyvällä potkulla ja hännän kanto on erittäin hyvä, erittäin hyvä turkki ja merkit.
FI28850/10 Bernarossa Kiril AVO EH
2-vuotias, urosmainen pää, jossa kuonon ja kallon pitää täyttyä. Lavat voisivat olla viistommat, hyvä rinnan syvyys,
luusto ok mutta välikämmenet ovat hieman heikot. Hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin tarmokkaasti, hyvä hännän
kanto, turkki ei ole parhaassa kunnossa tänään. Hyvät merkit ja miellyttävä luonne.
FI51552/09 Berndante Hercules-Fun AVO EH
2,5-vuotias, iso urosmainen koira, raskas luusto, seisoo ranskalaisittain, riittävä otsapenger, silmien alueen pitää täyttyä.
Erittäin hyvin kehittynyt rinta, hieman pitkä lanne, voisi olla paremmat polvi- ja kinnerkulmaukset. Liikkuu erittäin
tarmokkaasti, mutta ahtaasti takaa ja meloen, erinomainen turkki & merkit, erinomainen luonne.
FI50809/08 Berondan Albin AVO ERI3
2,5-vuotias, urosmainen pää, pitäisin tummemmista silmistä, hyvä etuosa, pitäisi olla paremmin kehittynyt rinta, joka
tukisi kyynärpäitä. Takakulmaukset & luusto & tassut ok, hieman laskeva lantio. Liikkuu melko ok sivulta, mutta
kyynärpäät kääntyvät ulospäin, erittäin hyvät merkit. Ilman pohjavillaa, mutta muuten turkin laatu on ok, miellyttävä
luonne.
FI14845/09 Dolce Amigo Fun AVO H
Erittäin urosmainen, urosmainen pää, tummat silmät, hieman huulia, erittäin hyvä luusto, mutta se voisi olla pitempi.
Hyvin rakentunut etuosa, hyvin kehittynyt rinta, liikkeet ovat ? painon vuoksi, ylälinja voisi olla kiinteämpi &
suorempi, hieman lyhyt häntä, kantaa hännän hieman rullalla, hyvä turkin laatu & ihana luonne.
FI20521/09 Maroussia Of The Showman AVO ERI2
3,5-vuotias, urosmainen & erittäin hyvän mallinen pää, hieman pyöreät silmät, erittäin hyvin rakentunut etuosa, erittäin
hyvät rungon mittasuhteet, voisi olla paremmat polvikulmaukset. Selkä voisi olla kiinteämpi liikkeessä, liikkuu hyvällä
potkulla. Ihanat merkit, turkki ei ole näyttelykunnossa, ihana luonne.
FI46668/09 Tassupihan Akvavitix AVO ERI4
Urosmainen pää, kuono voisi olla paremmin täyttynyt, erittäin hyvä ilme. Hyvin rakentunut etuosa, rinta voisi olla
leveämpi, seisoo hieman kapeasti. Takakulmaukset ok, hieman lyhyet taka-askeleet ja liian korkea häntä, ihanat merkit
ja hyvä turkin laatu.
FI53334/09 Goldbear´s Tic Tac VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP
2,5-vuotias, erittäin hyvän muotoinen pää, hieman pyöreät silmät & liikaa huulia, hyvin rakentunut etuosa, hyvä
eturinta, hyvin kulmautunut takaa, hyvä luusto & tassut. Hyvät merkit, turkki on hieman liikaa valmisteltu. Liikkuu
erittäin hyvin, hyvä hännän kanto.
FI44805/09 Zweierteam Quercus VAL ERI
Urosmainen & erinomainen pää, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä kaula, rungot mittasuhteet voisivat olla hieman
pitemmät. Hyvät takakulmaukset, hyvä luusto & tassut, erittäin hyvä turkki & merkit, liikkuu hieman lyhyin askelin ja
hännän kanto on liian korkea.
FI59559/09 Bernarossa Jetro VAL ERI
2,5-vuotias, vahvarakenteinen uros, urosmainen pää, kuono voisi olla hieman täyttyneempi, hyvin rakentunut etuosa,
hyvät kylkiluut, raskas luusto. Voisi olla paremmat polvi- ja kinnerkulmaukset, erinomainen turkki & merkit, liikkuu
ahtaasti takaa, mutta hyvin askelin, liian korkea hännän kanto.
FI59562/09 Bernarossa Juventus VAL ERI3 SA PU4
Vahvarakenteinen, urosmainen. Riittävä otsapenger, ilme pilaantuu pyöreillä silmillä, joissa näkyy punaista. Hyvin
rakentunut etuosa, erinomaiset takakulmaukset, hieman liian pitkät rungon mittasuhteet. Erinomainen luusto & tassut,

häntä on liian korkea liikkeessä, kääntää etutassuja sisään, eriomainen turkki, hyvät merkit.
FIN46738/06 Funatic Taittinger VAL ERI2 SA PU2 VACA
Hyvin rakentunut, urosmainen. Korvat asettuneet hieman alas, erittäin hyvä kaula, hyvin rakentunut etuosa, hieman
pitkät rungon mittasuhteet, erittäin hyvät takakulmaukset. Erinomaiset merkit, liikkuu erittäin hyvällä potkulla, ylälinjan
pitäisi olla suorempi, erinomainen luonne.
FI13085/09 Xantran Cosmopolitan VAL EH
Vahvarakenteinen uros, erittäin urosmainen, ihana ilmeinen pää. Hyvä kaula, hyvin rakentunut etuosa, hyvä luusto,
tassut ovat hieman litteät. Seisoo ranskalaisittain, hyvät takakulmaukset, erittäin hyvä turkin laatu & merkit, erittäin
ahdas takaa, liikkuu lyhyin askelin, erittäin korkea häntä.
FIN31951/05 Zweierteam Krameris VAL ERI4 SA
Melkein 7-vuotias, erittäin urosmainen pää, erittäin hyvä leveä kallo, mutta voisi olla hieman täyttyneempi silmien
ympäriltä. Hieman pitkät rungon mittasuhteet, hyvä luusto & tassut, hyvin rakentunut etuosa & rinta, hieman löysät
liikkeet, liikkeissä voisi olla enemmän puhtia, erinomainen turkki, hyvät merkit.
FI39578/11 Black Indira´s Fairytale JUN ERI2
30 kuukautta, ihana narttumainen pää, hieman pyöreät mutta tummat silmät, alaleuka voisi olla vahvempi. Hyvät
rungon mittasuhteet, luusto voisi olla hieman vahvempi. Kulmaukset & polvet ok, mutta kääntää takatassuja ulospäin.
Liikkuu erittäin hyvin. Kauniit merkit & hyvä turkki, miellyttävä luonne.
FI39582/11 Black Indira´s Firestorm JUN EH
1 vuosi, narttumainen pää, jossa riittävä otsapenger, yhä kaikin puolin hyvin pentumainen. Hyvin rakentunut etuosa,
voisi olla hieman parempi luusto ja paremmat polvikulmaukset. Ylälinja ei ole tasainen, liikkuu hyvin tarmokkaasti,
mutta lyhyin askelin, erittäin hyvä turkin laatu, hyvät merkit – tan-väri voisi olla tummempi. Ihana luonne.
FI42857/11 Chic Choix Annabella Von Zwiss JUN EH4
1 vuosi, hyvän mallinen, narttumainen pää, löysät silmäluomet, hieman liikaa huulia, hyvä kaula, lapojen pitäisi olla
viistommat. Hyvä rungon mittasuhteet, erinomaiset takakulmaukset, liikkuu erittäin hyvin askelin, mutta hieman
löysästi edestä. Hyvät merkit, hyvä turkki.
FI14571/11 Cordial Amie Altesse JUN EH
Hyvän mallinen, ihana narttumainen pää, erittäin miellyttävä ilme, hyvä kaula. Hyvä rinnan syvyys, mutta sen pitää
täyttyä. Takakulmaukset ok, hieman laskeva lantio, ylälinja ei ole tarpeeksi vakaa, erittäin iloinen luonne. Hyvät merkit,
hyvä turkin laatu mutta tarvitsee lisää turkkia.
FI40537/11 Nummi Danita JUN H
1 vuosi, pitää yhä kehittyä kaikin puolin, hyvin kapea runko ja tänään liian korkeat jalat, hyvin vahva alaleuka, hyvä
eturinta, seistessä hyvä ylälinja, voisi olla enemmän luustoa ja paremmat takakulmaukset, liikkuu takatassut ulospäin ja
hyvin ahtaasti, liikkeen pitäisi olla tarmokkaampaa, erinomaiset merkit.
FI35858/11 Piharinteen Vilja-Leinikki JUN HYL
Suhtautuminen tuomariin: väistää
Hyvän mallinen, narttumainen pää, hieman kapea tänään, hyvä runko, hyvä luusto & hyvät tassut, polvi- ja
kinnerkulmaukset voisivat olla paremmat. Laskeva lantio, liikkuu hieman ahtaasti muuten hyvin, valitettavasti koira on
liian arka, siksi hylätty.
FI26832/11 Tarunhohtoinen Alfiina JUN H
1 vuosi, narttumainen, tänään hieman epävarma, mutta antaa tuomarin tutkia, pään & rungon pitää täyttyä, hieman
kevyt luusto, mielestäni pitäisi olla paremmat polvi- ja kinnerkulmaukset, liikkeessä kääntää takatassuja ulospäin,
epävakaa takaa, liian korkea häntä, erinomaiset merkit, hyvä turkin laatu.
FI34954/11 Vuorenpeikon Emma JUN H
1-vuotias, hyvän kokoinen narttu, hyvän mallinen pää, hieman huulia, hyvä kaula, hieman suora edestä, luustoa voisi
olla enemmän, polvi- ja kinnerkulmaukset tulisi olla paremmat, ylälinja ei ole kiinteä liikkeessä ja voisi ottaa pitempiä
askelia, turkin laatu ei ole oikea tänään, hyvät merkit.
FI36501/11 Zweierteam Tazetta JUN ERI1 SA
11 kuukautta, erittäin hyvä malli, narttumainen hyvän mallinen pää. Silmät voisivat olla tummemmat, hyvät rungon
mittasuhteet, matalat lavat, toivoisin sille paremmat polvi- ja kinnerkulmaukset, seistessä erittäin hyvä selkälinja,
liikkuu erittäin ahtaasti takaa, voisi käyttää takajalkojaan paremmin, hyvä turkin laatu, ihana väri.
FI36503/11 Zweierteam Tomentosa JUN EH3
1-vuotias, hyvä koko, hyvän mallinen pää, hyvä luusto & hyvät tassut, viistot lavat, polvi- ja kinnerkulmaukset voisivat
olla paremmat, selkä ei ole tarpeeksi kiinteä, tänään narttu on ylipainoinen ja se näkyy liikkeessä, erinomaiset merkit,
hyvä turkin laatu, mutta hieman aaltoileva.
FI14126/11 Funatic Mulberry NUO ERI1 SA PN3 VASERT
21 kuukautta, erinomaiset ääriviivat, narttumainen pää hienoine yksityiskohtineen, silmät voisivat olla tummemmat,
hyvin asettuneet lavat, koira on hyvässä tasapainossa, liikkuu hyvällä potkulla, etuosan pitää vakaantua, erittäin hyvät
merkit, hurmaavat juonteet.
FI49003/10 Funatic Now I´m Stepping Out NUO ERI2 SA
21 kuukautta, erinomaiset ääriviivat, narttumainen pää, ilme voisi olla parempi jos silmät olisivat tummat, lavat voisivat
olla hieman paremmassa asennossa, erinomainen luusto & erinomaiset tassut, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin
energisesti, hyvä hännän kanto, mutta etutassut kääntyvät hieman sisään, turkin laatu ok, turkin kunto ei ole tänään ok.
FI60235/10 Zweierteam Stellaria NUO ERI3 SA

11 kuukautta, hyvän kokoinen narttu. Ihana pää, mutta kuono voisi olla paremmin täyttynyt ja silmät voisivat olla
tummemmat. Erinomainen etuosa, erittäin hyvä luusto & tassut, hieman pitkät rungon mittasuhteet. Hyvät
takakulmaukset, liikkuu hieman ahtaasti takaa ja häntä on hieman korkea, erinomainen turkki & erinomaiset merkit.
FI40418/10 Bernario Esperanza AVO EH3
2-vuorias, erittäin kauniit ääriviivat, hyvän mallinen pää, silmät voisivat olla hieman tummemmat, erittäin hyvä kaula &
lapa, erinomainen luusto & tassut, hyvät takakulmaukset. Tänään se ei halua olla kehässä ja se näkyy, liikkuu erittäin
hyvin hyvillä askelilla, olen pahoillani, se ei ole iloinen.
FI36987/09 Bernarossa Il Diiva AVO EH
Narttumainen, hieman kapea pää, silmässä näkyy liikaa valkoista, vahva alaleuka, suora edestä. Hyvä luusto & tassut,
välikämmen voisi olla hieman vahvempi, keskinkertaiset takakulmaukset, liikkuu ahtaasti takaa epävakain kinterein,
erittäin hyvä hännän kanto. Hyvät merkit & hyvä turkki, miellyttävä luonne.
FIN36291/07 Berndante Ghandi Bibienne AVO EH
5-vuotias, narttumainen pää, miellyttävä ilme, kuono voisi olla täyttyneempi ja vahvempi alaleuka. Lavan pitäisi olla
viistompi, runko on ”hyvin” täyttynyt, voisi olla paremmat polvi- ja kinnerkulmaukset, häntä on liian lyhyt. Liikkuu
hyvällä askeleella – kääntää kyynärpäitä ulospäin ja etutassuja sisäänpäin ja häntä on liian korkea, hyvät merkit & hyvä
turkki.
FI10585/09 Black Indira´s Delilah AVO H
Hyvän kokoinen narttu, narttumainen pää, alaleuka voisi olla vahvempi, silmät ovat pyöreät ja erottuvat. Erittäin suorat
etukulmaukset, kääntää kyynärpäät ulos seistessä & liikkeessä, hyvä luusto & hyvät tassut, polvi- ja kinnerkulmaukset
voisivat olla paremmat, erittäin epävakaa oikea kinner, liikkuu lyhyin askelin & häntä korkealla, erittäin hyvät merkit,
hyvä turkin laatu.
FI38749/09 Fridkullas Yade AVO ERI2 SA
2,5-vuotias, hyvät ääriviivat seistessä, narttumainen, hieman kapea pää, kuonon pitää täyttyä. Lapa voisi olla
paremmassa asennossa, hyvin täyttynyt rinta mutta voisi olla syvempi tukeakseen kyynärpäitä. Hyvät takakulmaukset.
Hieman epävakaa erityisesti kintereistä, sivuliikkeessä hyvät askeleet ja potku, mutta kääntää etutassua ulospäin,
erinomainen turkki.
FI60678/09 Pandemian Cum Tetani AVO EH4
Narttumainen pää, kuonon pitäisi olla täyttyneempi, hyvä kaula, rinta ei ole tarpeeksi syvä, hyvät rungon mittasuhteet.
Hyvät takakulmaukset, hyvä ylälinja seistessä. Liikkuu hyvin energisesti, mutta kääntää kyynärpään ulospäin ja häntä
on kippurassa. Turkki ei ole parhaassa näyttelykunnossa, mutta turkin laatu on hyvä.
FIN19596/07 Zweierteam Muscosa AVO ERI1 SA PN2 SERT VACA
5-vuotias, erittäin hyvät ääriviivat seistessä, voisi olla hieman täyttyneempi silmien alta, tummat silmät, lapa voisi olla
paremmassa asennossa, hyvä eturinta, hyvin täyttynyt rinta, takakulmaukset ok. Hyvä luusto & hyvät tassut, liikkuu
erittäin hyvin ja hyvällä askelpituudella, erinomainen turkki & erinomaiset merkit.
FIN46893/07 Bernario Adalmina VAL EH
Hyvän kokoinen narttu, riittävä otsapenger, tummat silmät. Hieman liian pyöreä kallo, erinomainen luusto & tassut,
hyvät rungon mittasuhteet, hyvät takakulmaukset, liikkuu ahtaasti mennen tullen, mutta hyvällä sivuaskeleella,
erinomaiset merkit, mutta ei ole näyttelykunnossa, turkki näyttää punertavalta.
FIN25515/07 Bernarossa Dimare VAL ERI
Ison kokoinen narttu, riittävä otsapenger ja kallo on hieman pyöreä, ihanat tummat silmät, hieman huulia. Hieman
avoimet kulmaukset, hieman paremmat polvikulmaukset, erinomainen luusto & tassut. Hyvät merkit, liikkuu hyvin
energisesti kääntäen kyynärpäät ulos, ajoittain häntä on hieman korkea.
FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL ERI3 SA
Hyvän kokoinen narttu, pään pitäisi olla hieman suurempi runkoon nähden, hyvin rakentunut etuosa, kuonon pitäisi olla
täyteläisempi. Hyvät takakulmaukset, hieman laskeva lantio, erinomainen luusto & tassut & merkit & turkin laatu.
Liikkuu hyvällä askeleella mutta ylälinjan pitäisi olla kiinteämpi, miellyttävä luonne.
FI16049/07 Goldbear´s Qismet VAL ERI4 SA
5-vuotias, erinomainen pää, toivon tummia silmiä, hieman pyöreät silmät, hyvä kaula, hyvin rakentunut etuosa.
Erinomaiset takakulmaukset, toivon sen olevan korkeampi, hyvät merkit, hyvä turkin laatu, turkki on liiaksi trimmattu,
liikkuu erittäin hyvin sivulta – hieman löysästi mennen tullen.
FIN11155/09 Goldbear´s Rene Russo VAL H
3,5-vuotias, hieman kapea pää, kuono voisi olla täyteläisempi. Avoimet etukulmaukset, välikämmen voisi olla tiiviimpi,
hieman pitkät rungon mittasuhteet, liikkeessä kääntää kyynärpään ulos, voisi esiintyä paremmin, seisoo häntä mahan
alla.
FIN41548/05 Momandan Serafiina VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
6-vuotias, hyvät ääriviivat, rakastan sen päätä & ilmettä, hyvin rakentunut etuosa, hyvä luusto & tassut, hyvät
takakulmaukset, liikkuu hieman ahtaasti takaa muuten hyvin, hyvä turkin laatu, hyvät merkit.
FI11638/10 Szarazpataki Igeret VAL ERI2 SA PN4
3,5-vuotias, ihana pää & ilme, hyvä kaula, hieman avoin etuosa, polvikulmaus voisi olla parempi, hyvä ylälinja
seistessä, liikkuu ahtaasti takaa muuten hyvin energisesti, hyvä häntä, hyvät merkit, hyvä turkin laatu.
FIN20199/03 Alte Sage Akorina Fürzwei VET ERI1 SA ROP-VET
9-vuotias, narttumainen hyvin hoidettu veteraani, narttumainen pää, hyvin rakentunut runko, hyvä tasapaino, ylälinja
voisi olla hieman parempi, liikkuu ikäisekseen hyvin.

FIN27271/04 Mantelisilmän Onabella VET EH2
8-vuotias, pyöreät silmät pilaavat ilmeen, hyvä kaula, voisi olla korkeampi, liikkuu lyhyellä askeleella ja
häntä on liian kippura, hyvät merkit, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin.
Kennel Bernarossa KASV2 KP
Jetro, Juventus, Dimare, Farfalla
2 urosta + 2 narttua kolmesta yhdistelmästä, kolmella on hyvin samanlainen pää, kaikki liikkuvat hyvin, hyvät merkit,
hyvät turkit.
Kennel Zweierteam KASV1 KP
Krameris, Tazetta, Stellaria, Muscosa
1 uros ja 3 narttua kolmesta yhdistelmästä, hyvät samanlaiset päät mutta niiden pitäisi olla paremmat rungon
mittasuhteisiin nähden. Hyvä turkki & merkit, liikkuvat hyvin kantaen häntänsä hieman eri tavoin.

