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FI58586/11 Fridkullas Åiva PEK1 KP ROP 

7 kk. Urospentu, jolla on tummat silmät hyvä ilme. Vähän suorat etukulmaukset, hyvät takana. Hyvin 

kehittynyt runko. Hyvät sivuliikkeet, saisi olla paremmat etuliikkeet. Hyvät värimerkit. 

FI34505/11 Alpweiden Rebel Lover JUN ERI1 

1 v uros, joka on hyvin kehittynyt. Hyvä runko & hyvä uroksen pää. Hyvä purenta. Hyvä etuosa + 

luusto. Matala kinner. Tänään kihara karvapeite. Saisi liikkua paremmin edestä. 

FI488478/11 Asklepios JUN EH 

Junioriuros, jolla hiem pitkä kuono. Vielä kauttaaltaan kapea runko. Roikkuva alahuuli ja ikenissä 

näkyy punainen väri. Liian suora etukulmaukset ja eturinta. Pläsi ei ole symmetrinen. Hieman 

kehräävät eturaajojen liikkeet. 

FI35380/11 Berndream´s Dark Design JUN EH4 

Junioriuros, joka vaikuttaa tänään hieman korkearaajaiselta. Hyvä pään muoto, liian lyhyt kaula. 

Korkea kinner takaa. Saisi olla paremmin kulmautunut. Kiharainen karvapeite. Värimerkit hyvät. Saisi 

liikkua paremmin edestä. Lyhyt kaula.   

FI46439/11 Eoszline Orlando JUN EH3  

11 kk junioriuros, jolla on erinomainen pää ja oikea bernin ilme. Hyvät korvat. Keskivahva luusto. 

Hyvät takakulmaukset. Kihara turkki. Hyvät sivuliikkeet. Erinomaiset värimerkit. Valitettavasti uros on 

liian narttumainen. Sopisi paremmin tänään narttujen kehään. 

FI35856/11 Piharinteen Vani Juniori JUN ERI2 

13 kk junioriuros, hyvänkokoinen. Kallo hieman kapea, kuono hieman pitkä. Hyvä purenta. Ikenissä 

näkyy punaista. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä takaosa. Kantaa häntäänsä liikkuessa liian korkealla – 

kääntää sitä joskus sivuun. Hyvät värimerkit. Hyvät eturaajojen liikkeet. 

FI51552/92 Berdante Hercules-Fun AVO ERI2 SA 

2 v uros, hyvin vahva uros, vahva luusto. Urosmainen pää, otsapengertä saisi olla vähemmän. Vahva 

kuono, erittäin urosmainen. Luusto ei saa tulla järeämmäksi. Polvikulmaukset saisivat olla paremmat. 

Hyvin vahva runko, pitäisi liikkua paremmin edestä. 

FI60518/09 Berondan Baritone AVO ERI1 SA PU4 SERT 

Hyvän tyyppinen avo-luokan uros, jolla hyvä pään muoto + erinomainen bernin ilme. Hyvä runko, 

etukulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvät takakulmaukset. Hieman luisu lantio. Häntä liian 

korkealla liikkeessä, hyvät sivuliikkeet. 

FI54473/09 Alpigiano Felice Fermo VAL ERI1 SA PU1 ROP 

2 v valiouros. Erinomainen. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä purenta ja ylälinja sekä luusto. Hieman 

leveä edestä. Karvapeite ei tänään parhaimmillaan. Hyvät sivuliikkeet. Hyvin urosmainen. 

FIN24950/07 Lifespring´s Manpower VAL ERI2 SA PU2 

Hyväntyyppinen valio. Hyvä selkälinja. Kuono saisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvät silmät, hyvä 

runko. Hieman lyhyt karva. Hieman leveä edestä. Hyvä takaosa. Leveät eturaajojen liikkeet. 

FI41573/08 Shedcape Birger VAL ERI2 SA PU3 

Hyväntyyppinen valiouros. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta. Muuten erinomainen berni-

ilme. Hyvät korvat, hyvä purenta. Sopiva luusto. Hyvät värimerkit. Erinomaiset sivuliikkeet. Saisi 

liikkua huomattavasti paremmin edestä. 

FI35196/11 Alpigiano Ilare Ida JUN EH1 

13 kk. Juniorinarttu, hyväntyypppinen, hyvä ylälinja. Vielä kapea pää, tummat silmät ja hyvä purenta. 

Hieman etuasentoiset lavat. Tänääm seistessä hieman takakorkea. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin 

jäykästi edestä, hyvin takaa. 

LOSH1103164 Kreta Van´t Pachthof JUN EH2 

Juniorinarttu, joka vielä kapeapäinen. Hyvin narttumainen keskivahva luusto. Ei halua esiintyä kehässä 

tänään. Pieni valkoinen merkki niskassa. Vielä kevyt runko iästä johtuen. Liikkuu pää liian alhaalla että 

tulee vieras rotu mieleen liikkuessa. 

FI32581/11 Lipasun Moonshine JUN EH3 

13 kk juniorinarttu. Hyvärunkoinen kapea pää, silmät liian lähellä toisiaan. Hyvä purenta, liian suorat 

eturaajat. Riittävät takakulmaukset. Kehräävät eturaajojen liikkeet. 

FI26833/11 Tarunhohtoinen Alpi JUN H 

Juniorinarttu, jolla kapea pää ja silmät liian lähellä toisiaan. Luusto saisi olla vahvempi. Runko vielä 

hieman kevyt. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Tan-väri saisi olla tummempi ja pläsi on kapea. 

Liikkuu erittäin huonosti edestä ja liian leveästi takaa. 

FI49276/10 Anu NUO H 

Sopivan kokoinen narttu, jonka pää on liian kapea. Silmät liian lähellä toisiaan, hyvä purenta. Tällä 

hetkellä takakorkea, seisoo mielellään takaraajat rungon alla. Erinomainen lempeä luonne. Lyhyt taka-

askle liikkeessä. 



FI59697/10 Matildan Obladii Onerva NUO ERI1 SA PN1 VSP SERT 

Erinom nuorten luokan narttu. Hyvä nartun pää ihana ilme, hyvä purenta. Hyvä luusto ja erinomainen 

takaosa, lyhyt kinner. Erinomainen liikkuja sivusta. 

FI14356/10 Bernissimo Duchess AVO ERI2 

Hyvärunkoinen narttu, jolla on hieman kapea pää ja kapea pläsi, joka tekee pään vielä kapeammaksi. 

Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvä etuosa ja riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin. 

FIN50881/07 Gunhild Vom Gipfelfeuer AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

Pienehkö mutta hyväntyyppinen narttu. Hyvä pää, ilme ja etuosa. Hyvä runko. Saisi olla hieman 

enemmän raajoilla. Hyvät sivuliikkeet. Saisi liikkua paremmin edestä. 

FI47843/08 Pandemian Af Marmelad AVO T 

3 v avo-luokan narttu, hyvin karvaton joka siksi vaikuttaa korkearaajaiselta ja hieman pitkältä. Hyvä 

pään profiili. Polvikulmaukset saisivat olla paremmat. Kehräävät eturaajojen liikkeet. 

FIN15305/08 Valkeakoivun Emerentia VAL ERI1 SA PN3 

Hyvä runkoinen valionarttu. Pyöreät silmät ja ilme saisi olla parempi. Hyvä luusto ja etuosa. Hyvät 

sivuliikkeet. 

FIN20600/02 Maroussia Kastanie VET ERI1 VET ROP 

10 v veteraani narttu. Hyvässä kunnossa. Hyvä ylälinja. Sopiva koko. Hyvät kulmaukset. Tan-väri saisi 

olla tummempi. Hyvät sivuliikkeet. 

 


