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369/12 Labanc-Völgyi Big Wolf PEK1 KP ROP 

6 kk kookas urospentu. Hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Pitkä vielä kapea uroksen pää, jossa 

oikea ilme. Kauniit silmät, hyvä vahva kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Vahva luusto. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu ikäisekseen yhdensuuntaisesti ja hyvällä askeleella. Komea pentu, 

hyvä väri ja merkit. 

FI46419/11 Bernarossa Lord of The Rings JUN ERI1 

13 kk, vahva ja voimakasrakenteinen junioriuros, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen pää, jossa 

melko korostunut otsapenger. Oikeat mittasuhteet päässä. Purenta ok. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. 

Erittäin voimakas runko. Vahva luusto. Erinomaiset käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä 

matala kinner. Liikkuu vielä löysästi edestä erinomainen sivuaskel. Hyvä väritys. Hyvin esitetty. 

EST-03873/11 Ottomar JUN ERI2 

10 kk. Hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen. Kaunisilmeinen nuoren uroksen pää, jossa hyvät 

mittasuhteet ja oikea rodunomainen ilme. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen sopiva runko ja 

eturinta. Hieman lyhyt lantio. Hyvä luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Riittävästi ja tasapainoisesti 

kulmautunut. Liikkuu ikäisekseen hyvin ja yhdensuuntaisesti sopivalla askelpituudella. Hyvä väritys ja 

merkit. Vielä täysin pentukarvassa. Rodunomainen käytös ja olemus. Hyvin esitetty. 

FI14124/11 Funatic Mucho Gusto NUO ERI1 SA PU4 SERT 

19 kk. Erinomaista tyyppiä, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunislinjainen – ja ilmeinen 

nuoren uroksen pää. Hyvinsijoittuneet korvat. Purenta ok. Hyvä vahva kaula. Hyvä runko ja eturinta. 

Hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä hyvin takaa. Hyvä matala kinner. Liikkuu 

löysästi edestä, muilta osin erittäin kauniisti ja tasapainossa. Hyvä väritys. Rodunomainen 

kokonaisuus. 

FI15180/12 Labanc-Völgyi Romeo NUO EH3 

20 kk. Kookas, hyvät mittasuhteet. Tänään hieman ilmavan vaikutelman antava nuori uros. Oikea 

ilmeinen uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Hyvä kaula ja ylälinja. Runko ja eturinta saa 

vielä voimistua. Niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut. Jäykähköt välikämmenet. Seisoo hieman 

tukkijaloin. Liikkuu hieman kapeasti edestä, muuten joustavasti hyvällä askeleella. Turkki ei parhaassa 

näyttelykunnossa. Nuori raamikas uros, joka tarvitsee aikaa täyttääkseen ne. 

FI56300/10 Xantran Damn-The-Weather NUO ERI2 SA VASERT 

22 kk. Erittäin hyvätyyppinen, vahvarakenteinen nuori uros. Hyvät mittasuhteet. Voimakas uroksen 

pää, jossa rodunomainen ilme. Kauniit, tummat silmät. Hyvä vahva kaua. Hyvä ylälinja. Voimakas 

runko. Vahva luusto ja hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvin takaa. Hyvä matala kinner. 

Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin. Kaunis rodunomainen kokonaisuus. Hyvä väritys. 

Hyvin esitetty. 

FI59559/09 Bernarossa Jetro VAL ERI2 SA PU2 

2,5 vuotias, erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko, selvä sukupuolileima. Hyvä uroksen pää, jossa 

rodunomainen ilme ja olemus. Erittäin hyvä kaula. Hyvä runko ja eturinta.erinomainen vahva luusto ja 

hyvät käpälät. Hieman niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntiasesti hyvällä 

askeleella hyvin itsensä kantaen. Tänään hieman ylpeä hännästään. Rodunomainen kokonaisuus. Hyvä 

väritys. 

FIN50216/07 Funatic Roquefort VAL ERI1 SA PU1 VSP  

4 vuotias, näyttävä uros, jolla mittasuhteet ok. Oikealinjainen uroksen pää, jossa rodunomainen ilme. 

Hyvä vahva kaula. Hyvä ylälinja, runko ja eturinta. Vahva luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Hieman matalahko kinner. Liikkuu hieman löysästi edestä, muilta osin hyvin. 

Näyttävä rodunomainen kokonaisuus. Hyvä väri ja turkki. 

FI53334/09 Goldbear´s Tic Tac VAL ERI3 SA PU3 

3 vuotias erittäin hyväntyyppinen ja –kokoinen uros, kaunislinjainen pää, jossa rodunomainen ilme ja 

olemus. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja riittävä eturinta. Hyvä luuston vahvuus ja käpälät. 

Riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hieman kerien edestä, muilta osin erittäin hyvin. 

Kaunis rodunomainen kokonaisuus. Kaunis väritys. Hyvin esitetty. 

EST-03940/10 White Galanthus Deliza NUO EH2 

22 kk, keskikokoa, narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunisilmeinen pää, jossa oikeat suhteet 

ja linjat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman luisu lantio. Hyvä rungon vahvuuus ja eturinta. Riittävä 

luuston vahvuus ja eturinta. Liikkuu hieman leveästi ja löysästi edestä, muutoin ok. Karva ei parhaassa 

mahdollisessa näyttelykunnossa. Hyvä väritys. Ihastuttava rodunomainen olemus ja käytös. 

FI56302/10 Xantran Dizzy Design NUO ERI1 SA 

22 kk. Keskikokoinen, vahva nuori narttu, jolla mittasuhteet nartulle ok. Hyvä nartun pää, jossa kaunis 

ilme ja rodunomainen olemus. Vahva kaula hyvä ylälinja. Voimakas runko, hyvä eturinta. Vahva 

luusto, hyvät käpälät. Aavistuksen pehmeät välikämmenet. Riittävästi kulmautunut. Hyvin 



kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Hyvä väritys. Tasapainoinen 

kokonaisuus jolle toivoisin aavistuksen lisää raajakorkeutta. 

FI47729/11 Milbu Jewel AVO ERI4 

4 vuotta, erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Oikealinjainen ja ilmeinen 

pää. Erittäin hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä runko ja eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä hyvin 

takaa. Riittävä luuston vahvuus. Liikkuu löysästi ja hieman leveästi edestä. Hyvällä sivuaskeleella 

mutta voisi kantaa itsensä paremmin. Hyvä väritys. Kaunis kokonaisuus. Turkki ei tänään 

näyttelykunnossa.  

FI59563/09 Bernarossa Jade AVO ERI1 SA PN3 SERT 

2,5 vuotias erinomaista tyyppiä. Narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis nartun pää, jossa 

rodunomainen pehmeä ilme. Hyvä kaula, ylälinja, runko ja eturinta. Vahva luusto ja hyvät käpälät. 

Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu aavistuksen kerien edestä, muilta osin erinomaisesti. 

Kaunis väritys, upea turkki. Hyvin esitetty. 

FIN36291/07 Berndante Ghandi Bibienne AVO ERI3 

5 vuotias, hyvät mittasuhteet. Keskikokoinen. Erittäin kaunis pää, jossa rodunomainen pehmeä kaunis 

ilme. Hieman epätasainen purenta. Vahva kaula, hyvä ylälinja. Voimakas runko ja eturinta. Sopiva 

luustonvahvuus. Hyvin kulmautunut edestä, hieman niukasti takaa, kauniit käpälät. Liikkuu edestä 

kerien, muilta osin erittäin hyvin. Hyvä väritys ja turkki. Ihastuttava olemus. Hyvin esitetty. 

FIN23822/08 Bianco-Neri Firestorm AVO ERI2 SA VASERT 

4 vuotias, kookas, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, jossa oikea ilme ja mittasuhteet. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hieman pysty lantio. Hyvä runko. Riittävä eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Hieman pysty 

olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä – hyvin takaa. Hieman matala kinner. Liikkuu edestä leveästi 

ja melko löysästi, muilta osin hyvin. Hyvä väri, turkki ok. Erittäin hyvin esitetty. 

FI59179/09 Rival Attraction´s Rising Ruby AVO EH 

2 v 9 kk keskikokoinen, hyvät mittasuhteet. Kaunisilimeinen nartun pää, jossa hyvät linjat ja pehmeä 

ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pysty lantio. Vielä kovin kapea rungoltaan. Eturinta saa myös 

täyttyä. Hyvä luuston vahvuus. Tiiviit käpälät. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu vielä 

kovin kapeasti ja löysästi edestä. Hyvä sivuliike. Hyvä väritys mutta turkki ei parhaassa 

näyttelykunnossa. Rodunomainen käytös ja olemus. 

FI49003/10 Funatic Now I´m Stepping Out VAL ERI1 SA PN1 ROP  

2 vuotias, erittäin hyväntyyppinen, erinomaiset mittasuhteet. Vahva mutta narttumainen pää, jossa 

oikea ilme. Hyvä kaula. Ikäisekseen hyvä runko ja eturinta. Hienot suorat vahvat eturaajat, riittävästi 

kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Liikkuu tasapainoisesti joka suunnalta. Erittäin kaunis 

narttumainen kokonaisuus. Kaunis väri ja turkki. 

FIN57603/07 Bernarossa Farfalla VAL ERI3 SA 

4 vuotias, erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet, kookas – mutta narttumainen. Kaunis nartun pää, 

jossa hyvä pehmeä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Aavistuksen pysty olkavarsi. 

Hyvin kulmautunut edestä, niukasti takaa. Hyvä luuston vahvuus. Liikkuu hieman leveästi ja löysästi 

edestä, muuten ok. Kaunis väri, upea turkki. 

FIN15305/08 Valkeakoivun Emerentia VAL ERI2 SA PN4 

4 vuotias, erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet, kookas narttu. Hyvä pää, tummat silmät. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Täyteläinen runko, hyvä ylälinja. Sopiva luustonvahvuus. Pysty olkavarsi ja niukasti 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Matala kinner. Liikkuu hieman kerien ja löysästi edestä, muilta osin 

hyvällä askelpituudella. Hyvä turkki ja väritys. 

FIN39829/04 Zweierteam Indica VET ERI1 SA PN2 VET-ROP 

8 vuotias, erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Kaunis nartun pää, jossa oikea ilme. 

Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä runko, sopiva eturinta. Hieman pysty olkavarsi. Niukasti 

kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luuston vahvuus. Liikkuu erittäin hyvin ja hyvällä 

askelpituudella tasapainossa ja itsensä hyvin kantaen. Hyvä väri, turkki upeassa kunnossa. Onnittelut 

omistajalle! 

BERNAROSSA KASV1 KP 

25,31,36,41 Ryhmä koostuu 3sta eri yhdistelmästä. Selvät sukupuolileimat. Erittäin kauniit päät ja 

rodunomaiset ilmeet. Hyväluustoiset ja suoraraajaiset. Kaikki liikkuvat rodunomaisella hyvällä 

askeleella. Hyvät värit ja turkit. Onnittelut kasvattajalle hyvästä kasvatustyöstä! 

 

 

 


