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FI56917/12 BERNAROSSA MERMAID PEK1
Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, jolla on kaunis pää. Erittäin hyvä korvien asento, erittäin
hyvin muodostunut rintakehä. Hyvät etu- ja erittäin hyvät takakulmaukset, sujuvat liikkeet,
selkä nousee liikkeessa eikä ole aivan kiinteä. Kauniit värimerkit, vahva luusto.
FI56485/12 BERONDAN CHARMING PEARL PEK3
Ikäisekseen hieman kapea narttu, jolla pitäisi olla vahvempi luusto, hieman laiha. Narttumainen
runkoon sopiva pää, hyvä korvien asento, tummat silmät. Rungon tulee kokonaisuudessaan
vielä selvästi kehittyä. Liikkuu hyvin, ystävällinen luonne.
FI56359/12 CISSARIO BERNADINE PEK2
Ikäisekseen kauniisti kehittynyt narttu, jolla on tyypillinen pää, erittäin tummat silmät ja hyvä
korvien asento. Rintakehä jo erittäin hyvin kehittynyt, hyvin kulmautunut. Liikkuu vielä
hieman epäsäännöllisesti ja edestä meloen. Erittäin kaunis karvapeite.
FI13991/12 CHEERFUL BLACK BARITONE JUN-ERI1
Voimakas uros, jolla hyvin urosmainen pää, ruskeat hyvin asettuneet silmät ja hyvä korvien
asento. Kaula saisi olla hieman pitempi, vahva hyvänmuotoinen rintakehä. Hyvin kulmautunut,
oikea seisonta-asento ja liikkeet, kiinteä ylälinja ja hyvä hännän asento. Erittäin hyvä karva,
ystävällinen luonne.
FI19317/12 RICCARRON RICO ENRICO JUN-EH2
Ikäänsä nähden hyvin kehittynyt uros, jolla hyvämuotoinen pää ja erittäin avoimet huulet.
Oikea kaulan pituus, hyvin muodostunut rintakehä, hieman pitkä selkä. Hyvin kulmautunut,
liikkeissä riittävä potku, erittäin ahtaat etuliikkeet ja hieman ahtaat takaliikkeet, kantaa
häntäänsä melko korkealla. Ystävällinen luonne.
FI30992/12 SOO-SOO CARLO ROSSI JUN-H
Yksivuotias hyvin kehittynyt uros, jolla on kaunis pää ja erittäin hyvä korvien asento. Tummat
silmät, sopiva kaulan pituus ja hyvämuotoinen runko. Hyvin kulmautunut, oikea seisontaasento, liikkeissä pitäisi olla enemmän potkua. Eturaajat hieman ulospäin, häntä kippuralla.
FI46419/11 BERNAROSSA LORD OF THE RINGS NUO-ERI2
20 kk vanha voimakas uros, jolla on vahva pää. Tummat silmät, vielä riittävä kaulan pituus,
erittäin hyvämuotoinen runko. Erittäin hyvin kulmautunut, oikea seisonta-asento, riittävät
hyväpotkuiset liikkeet, hieman ahdas takaa. Ystävällinen luonne.
FI17710/12 BRILLIANT OIZZY AV LEE ARMAND NUO-ERI1 PU4 SA PU4 VASERT
18 kuukautta vanha sopusuhtaisesti rakentunut uros, jolla kaunis pää. Sopiva kaulan pituus,
erittäin hyvän muotoinen runko, oikea seisonta-asento ja erittäin hyvin kulmautunut. Erittäin
maatavoittavat voimakkaat liikkeet hyvin ylälinjoin. Ystävällinen luonne.
FI16315/13 HOBBIT OD TROTINSKÉHO POTOKA NUO-HYL
18 kk:n ikäinen uros, jolla erittäin vahva pää. Alaluomet sisäänpäin kiertyneet "entropium".
Hyvän pituinen kaula, jo sangen paljon eturintaa. Hyvin kulmautunut, oikea seisonta-asento.
Sujuvat liikkeet, selkä antaa vielä periksi. Kaunis karvapeite.
FI28848/10 BERNAROSSA KEVIN AVO-EH2
3-vuotias uros, jolla on vahva pää. Avoimet huulet, ruskeat hyvin asettuneet silmät. Hieman
lyhyt kaula, erittäin hyvänmuotoinen rintakehä, kuin myös oikea seisonta-asento. Liikkeissä
pitäisi olla enemmän potkua, kantaa häntäänsä melko korkealla.
FI60519/09 BERONDAN BENTLEY AVO-ERI1 PU2 SA PU2 SERT VARACA
Upea 3½-vuotias uros, jolla on erittäin kaunis tyypikäs pää. Sopiva kaulan pituus, erittäin hyvät
kylkikaaret, riittävä eturinta. Erittäin hyvin kulmautunut, oikea seisonta-asento. Maatavoittavat
liikkeet, kantaa liikkeessä häntäänsä hieman korkealla. Kaunis karvapeite, ystävällinen luonne.
FI39820/12 MILBU OLIGARCH OSBORN AVO-EH3

2½-vuotias uros, jolla hyvän muotoinen pää. Ruskeat hyvin asettuneet silmät, vielä sopiva
kaulan pituus. Hyvät kylkikaaret, toivoisin hieman enemmän eturintaa. Hyvin kulmautunut,
selkä antaa periksi. Liikkeet eivät ole vapaat, kantaa häntäänsä voimakkaasti roikkuen. Erittäin
kaunis karvapeite.
FI59559/09 BERNAROSSA JETRO VAL-ERI
Upea uros, jolla on hyvän muotoinen pää. Melko avoimet huulet, hyvä kaulan pituus. Hyvin
muodostunut runko, toivoisin enemmän eturintaa. Oikea seisonta-asento ja hyvin kulmautunut,
Sujuvat, takaa hieman ahtaat liikkeet, häntä nousee hieman korkealle.
S39720/2009 BERNTIERS OPUS ONE VAL-ERI1 PU1 SA PU1 VSP CACIB
Sopusuhtaisesti rakentunut uros, jolla on tyypillinen pää. Hyvä kaulan pituus, vahva runko ja
erittäin hyvin kulmautunut, edelleen seisonta-asento oikea. Voimakkaat liikkeet ja erittäin hyvä
ylälinja. Erittäin kaunis karvapeite, ystävällinen luonne.
FI14124/11 FUNATIC MUCHO GUSTO VAL-ERI3
2-vuotias uros, jolla on kaunis pää. Hieman vaaleat silmät, sopivan pituinen kaula, hyvän
muotoinen rintakehä ja vielä riittävä eturinta. Viisto lapa, pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut
takaa. Erittäin hyvän laparakenteen takia liikkeet ovat hyvät ja etuaskel riittävä. Erittäin hyvä
karvapeite.
FIN50216/07 FUNATIC ROQUEFORT VAL-ERI4
5-vuotias voimakas uros, jolla on erittäin hyvän muotoinen pää. Hieman avoimet huulet,
sopivan pituinen kaula. Erittäin hyvä rintakehä, oikea seisonta-asento, hyvin kulmautunut.
Voimaa uhkuvat liikkeet, joissa hyvä ylälinja säilyy. Ystävällinen luonne.
FIN46738/06 FUNATIC TAITTINGER VAL-ERI2 PU3 SA PU3
6-vuotias sopusuhtaisesti rakentunut uros, jolla tyypillinen pää. Hieman avoimet huulet, hyvän
pituinen kaula, erittäin hyvän muotoinen runko. Oikea seisonta-asento, erittäin hyvin
kulmautunut, liikkuu oikein vielä riittävällä temperamentilla. Kaunis karvapeite.
FI53334/09 GOLDBEAR'S TIC TAC VAL-EH
3½-vuotias uros, jolla on hyvämuotoinen pää. Avoimet huulet, sopivan pituinen kaula. Hyvät
kylkikaaret, toivoisin hieman enemmän eturintaa. Hyvin kulmautunut, vielä oikea seisontaasento. Liikkeiden pitäisi olla hieman voimakkaammat, peitsaa herkästi ja etuliikkeet ovat
hieman löysät.
FI13995/12 CHEERFUL BLACK BOOGIE WOOGIE JUN-H
17-kk:n ikäinen hieman kevyehkö narttu, jonka pitää vielä kehittyä. Luusto saisi olla hieman
vahvempi. Narttumainen pää, hyvä korvien asento, riittävä kaulan pituus. Suhteellisen pitkä
runko, hyvin kulmautunut. Liikkuu riittävällä voimalla häntää melko korkealla kantaen selkä
hieman nousten. Ystävällinen ja tarkkaavainen luonne.
FI16313/13 LABANC-VÖLGYI WHO'S THAT GIRL JUN-EH2
16 kk:n ikäinen narttu, joka on vielä kehitysvaiheessa. Hyvän muotoinen pää, oikein asettuneet
tummat silmät. Hyvän pituinen kaula, rintakehän tulee vielä muotoutua. Sujuvat, mutta ei aivan
vapaat liikkeet. Takaosa putoaa hieman, kantaa häntäänsä vartalonmyötäisesti.
RKF3447720 STARK FASSEN FORTUNA JUN-ERI1 SA
9 kk:n ikäinen vahva narttu, jolla on kaunis pää ja erinomainen korvien asento. Kaunis kaulan
pituus, kaunis vahva kehittynyt runko. Erittäin hyvin kulmautunut ja oikea seisonta-asento.
Liikkuu erittäin sujuvasti selkä hieman periksi antaen. Erittäin tarkkaavainen luonne.
FI37727/11 DANDYBERN GISELLA NUO-ERI1 SA VASERT
Melkein 2-vuotias narttu, jolla on hyvän muotoinen pää. Vielä sopiva kaulan pituus,
voimakkaasti muotoutunut rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut, vahva luusto ja oikea
seisonta-asento. Melko liikkuu melko hyvin, selkä hieman pehmeä. Erittäin hyvä karvapeite.
FI16312/13 GALAXY OD TROTINSKEHO POTOKA NUO-EH2

Ikänsä mukaisesti kehittynyt narttu, jolla on melko hyvän muotoinen pää. Sopiva kaulan pituus,
jo erittäin hyvä eturinta. Alalinjan tulee vielä täyttyä, hyvin kulmautunut, oikea seisonta-asento.
Liikkuu riittävällä potkulla selkä pehmeänä ja häntää vartalonmyötäisesti kantaen.
FI60524/09 BERONDAN BLACKBEAUTY AVO-ERI3
3-vuotias narttu, jolla on sievä pää. Hieman lyhyt kaula, hyvin muodostunut rintakehä, erittäin
hyvin kulmautunut ja oikea seisonta-asento. Liikkuu maatavoittavasti selkä hieman periksi
antaen. Ystävällinen luonne.
FI59176/09 RIVAL ATTRACTION'S RUTHLESS ROMY AVO-ERI1 PN3 SA PN3
SERT VARACA
3½-vuotias narttu, jolla on rodulle tyypillinen pää. Erittäin hyvä korvien asento, oikean pituinen
kaula, erittäin hyvän muotoinen runko. Hyvin kulmautunut, voimakkaat ja maatavoittavat
liikkeet. Ystävällinen luonne.
FI34955/11 VUORENPEIKON EELA AVO-EH4
2-vuotias narttu, joka on hieman matalaraajainen. Hyvän muotoinen pää, oikealinjainen kaula,
erittäin hyvä eturinta, hieman pitkä ja pehmeä selkä. Erittäin hyvin kulmautunut, liikkeissä saisi
olla enemmän potkua. Selkä kohtalaisen periksi pehmeä. Ystävällinen luonne.
FI34956/11 VUORENPEIKON EEVI AVO-EH
Vahva narttu, jolla on erittäin hyvän muotoinen pää. Sopivan pituinen kaula. On hieman
matalaraajainen, hyvin kulmautunut. Liikkeissä pitäisi olla enemmän potkua. Selkä on melko
pehmeä ja periksiantava. Erittäin hyvä karvapeite. Nartun pitäisi olla hieman varmempi.
FI44806/09 ZWEIERTEAM QULMARIA AVO-ERI2
Vahva ja miellyttävä narttu, jolla on hyvän muotoinen pää. Erittäin hyvä korvien asento,
sopivan pituinen kaula. Oikea seisonta-asento, hyvin kulmautunut, liikkuu melko hyvin selkä
hieman periksi antaen. Ystävällinen luonne.
FIN57603/07 BERNAROSSA FARFALLA VAL-ERI1 PN2 SA PN2 CACIB
Sopusuhtainen narttu, jolla on sievä pää. Kaunis kaula, hyvin kulmautunut, oikea seisontaasento. Liikkuu oikein säilyttäen erittäin hyvän ylälinjan. Kaunis karvapeite.
FI60526/09 BERONDAN BELICIA VAL-ERI2 PN4 SA PN4
Viehättävä narttu, jolla on ihanteellisen pituinen selkä. Kaunis pää, hyvän pituinen kaula, vahva
rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut, liikkuu oikein selkä hieman periksi antaen. Ystävällinen
luonne.
FIN39829/04 ZWEIERTEAM INDICA VET-ERI1 PN1 SA PN1 ROP VET ROP
Erinomaisessa kunnossa esitetty narttu, jolla on kauniit, aivan kirkkaat silmät. Sopusuhtainen
runko ja erittäin kaunis kaula. Erittäin hyvin kulmautunut, liikkuu erinomaisesti selkä kiinteänä.
Kaunis karvapeite, erittäin ystävällinen luonne.
BERNAROSSA kennel (Lord of the Rings, Kevin, Jetro, Farfalla) KASV1 KP
Ryhmän kolmella uroksella ja yhdellä nartulla on hyvät sukupuolileimat. Koirat ovat kaikki
samaa tyyppiä ja niillä on hyvät liikkeet.

