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FI53752/11 Goldbear´s Willegalle PEN1 KP ROP 

Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt (8 kk) hyvän mallinen runko, tänään hieman pitkä kuono-osa, 

hieman niukka otsapenger, riittävä raajaluusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hieman 

ahtaasti takaa. Muuten ok.  

FI14124/11 Funatic Mucho Gusto JUN ERI1 SA PU1 VASP SERT 

Erittäin hyvän tyyppinen kaunislinjainen narttu, hyvä pää ja ilme. Hieman etuasentoiset ?, 

erinom.runko tasapainoiset liikkeet, hyvä karva.  

FI15180/12 Labanc-Völgyi Romeo JUN EH2 

Erittäin hyvä rotutyyppi, hyvä maskuliininen pää, hyvä kaula ja selkälinja, hieman pitkä lanne ? koko 

huomioiden raajaluusto voisi olla järeämpää. Hieman kapea rungoltaan, hyvä häntä, liikkuu hyvin.  

LV26690/11 Milbu Teddy JUN EH3 

Rotutyypiltään erittäin hyvä, hyvä pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Karva ei tänään 

näyttelykunnossa, liikkeessä hieman korkea häntä. Liikkeet ok.  

FI25932/09 Bernerdalens Emir AVO H 

Rotutyypiltään erinomainen, hieman pitkä ja kapea pää, hyvä kaula ja selkälinja. Hieman etuasentoiset 

lavat, hyvä runko ja raajojen luusto ja karva. Liikkeet ok. Valitettavasti koiralla on alapurenta pudottaa 

palkintosijan.  

FI36724/10 Bollbölen Oliver AVO H 

Melko hyvä rotutyyppi, hyvät rungon ääriviivat, hyvä pää ja ilme. Runko tarvitsee enemmän volyymia. 

Hieman etuasentoiset lavat, koira liikkuu löysin kyynärpäin, vatsaviiva nousee turhan jyrkästi. Riittävä 

raaja luusto, hieman vaaleat silmät, liikkeessä korkea häntä, liikkuu hyvin. Hyvä väritys, toivoisi 

hieman lisää maskuliinisuutta. 

FI36725/10 Bollbölen Ottentotti AVO EH3 

Rotutyypiltään erittäin hyvä, hyvä pää. Kuono-osa voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hieman vaaleat 

silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula ja selkälinja. Riittävän tilava runko, liikkuu epävakaasti edestä, 

hieman ahtaasti takaa, korkea häntä liikkeessä. 

FI56315/11 Milbu Lord Lancelot AVO ERI1 SA PU2 VASERT 

Erinom.tyyppi, hyvä maskul.pää ja ilme. Hyvä etuosa, hyvän mallinen tilava runko, hyvä takaosa, 

liikkuu hyvin. 

FI54068/09 Revelrose Ali Baba AVO ERI2 SA PU3 

Erinom.tyyppi, maskuliininen pää, hyvä berni-ilme, riittävä kaulan pituus, hyvä selkä, hyvä etuosa, 

hyvä rungon malli, liikkuu edestä aavistuksen löysin kyynärpäin, muuten ok. Hyvä väri ja karva, 

hieman korkea häntä.  

FI36503/11 Zweierteam Tomentosa JUN ERI1 

Erinom.tyyppi, ikäisekseen (11 kk) erittäin hyvin kehittynyt runko, kaunis feminin.pää ja ilme. Koira 

esitetään hieman pulskassa kunnossa, liikkeessä runsaasti löysyyttä selässä, liikkeet ok.  

FI4773/11 Milbu Lady Leonora NUO EH3 

Erittäin hyvä tyyppi, hieman pitkä kuono-osa, riittävä kaula ja kallon leveys, hyvät rungon mittasuhteet 

ja etuosa. Hieman jyrkkä lantio, hyvä raajaluusto, hieman vaalea tan-väri. Hyvä karva, riittävä rinnan 

syvyys. 

FI56314/11 Milbu Magnifico NUO ERI1 SA 

Erinom.tyyppi, erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja selkälinja. Erittäin hyvänmallinen ja tilava 

runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tan-väri voisi olla aavistuksen tummempaa, liikkuu hyvin. 

FI47742/11 Milbu Mille Grazie NUO ERI2 

Erinom.tyyppi, hyvä pää, kuono-osa voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hyvä etuosa, riittävä rungon 

syvyys, hyvä takaosa, löysyyttä selässä kun liikkuu. Runko tarvitsee aikaa, liikkeet ok. 

FIN36291/07 Berndante Ghandi Bibienne AVO EH 

Erinom.rotutyyppiä, hyvät ääriviivat rungossa, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, massiivinen 

runko, liikkeet ok. Koiralla on ala- ja vinopurenta mistä johtuen palkintosija putoaa. 

FIN44185/06 BH Bollbölen Isla Negra AVO ERI1 SA PN3 SERT 

Erinom.tyyppi, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, kuono-osa voisi olla lyhyempi, hyvä etuosa, hieman 

lyhyt olkavarsi, hyvä ja tilava runko, hyvä takaosa ja karva. Vapaat vetävät liikkeet.  

FI36726/10 Bollbölen Oui-Oui AVO ERI4 SA 

Erinom.tyyppi, hieman pitkä kuono-osa, riittävä otsapenger, ryhdikäs kaula, hyvä selkä, hieman pitkä 

lanne osa, hyvä runko, hieman etuasentoiset lavat, hieman korkea häntä, vapaat vetävät liikkeet. 

FI56321/11 Fearless Heart Dzessika AVO EH 



Erittäin hyvä tyyppi, hieman kapea ja pitkä pää. Hyvä selkä, hieman etuasentoiset lavat, riittävä rungon 

syvyys, hyvin kulmautunut takaosa, hieman pitkä lanneosa. Liikkeessä hieman korkea häntä, liikkuu 

epävakaasti edestä ja ahtaasti takaa. 

FI47729/11 Milbu Jewel AVO ERI3 SA 

Erinom.tyyppi, kaunis pää, erinom.berni-ilme. Ryhdikäs kaula ja hyvä selkä, erinom.runko ja 

raajarakenne, vapaat vetävät liikkeet, hyvä väritys.  

FI44806/09 Zweierteam Qulmaria AVO ERI2 SA PN4 VASERT 

Erinom.tyyppi, hyvä pää ja ilme. Hyvä etuosa ja runko, riittävästi kulm.takaosa, aavistuksen pitkä 

lanneosa, hyvä karva, vapaat vetävät liikkeet. 

FI54094/09 Willabernes Amanda VAL ERI2 SA PN2 

Erinom.tyyppi, hyväilmeinen pää, hyvä kaula, vahva selkä, hyvin kulm.edestä ja takaa. Erinom.rungon 

malli, kaunis karva ja väri. Vapaat vetävät liikkeet. 

FIN28344/06 Bendoran Adele VAL ERI1 SA PN1 ROP 

Erinom.tyyppi, erinom.pää ja ilme. Hyvä kaula ja selkä. Erittäin hyvä tilava runko, hyvin kulmautunut 

edestä ja takaa, esitetään kauniissa näyttelykunnossa. Vapaat, vetävät liikkeet. 

FIN16049/07 Goldbear´s Qismet VAL ERI3 

Erinom.tyyppi, kaunis, femin.pää ja ilme. Riittävä kaulan pituus, erinom.rungon malli, koira vaikuttaa 

hieman matalaraajaiselta, selkä pettää liikkeessä. Liikkuu muuten hyvin. Kauniissa näyttelykunnossa 

oleva karva.    

 


