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FI59735/12 Bernarossa Nanuq PEK3
8kk. Hyvin kehittynyt nuori mies, jolla selkeä sukupuolileima ja hyvä voimakkuusaste. hyvä kallo,
tässä kehitysvaiheessa erittäin voimakas otsapenger. Kuono-osa voisi olla hieman pidempi ja silmät
tummemmat. Valkoinen väri ylittää suupielet. Riittävä pigmentti. ikään nähden varsin hyvä eturinta
ja runko. kauniit käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Tässä kehitysvaiheessa köyristää hieman
selkää. Hyvät pennunliikkeet. Hampaiden tarkastus vielä tänään kovin haasteellista. Ystävällinen,
hieman pidättyvä käytös.
FI57885/12 Berndante Jazi-Jaro PEK2 KP
8kk. Tasapainoisesti kehittynyt poika, jolla hyvä sukupuolileima. Kauniit tummat silmät. Hyvä
pennun kallo ja kuono. Purenta ok. Ikään nähden erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto.
Olkavarsi voisi olla hieman pidempi, hyvä lapa ja takakulmaukset. Seistessä erinomainen ylälinja.
Vielä hieman ahtaat takaliikkeet. Liikkuu tehokkaasti, mutta askelpituutta voisi olla enemmän.
Ystävällinen käytös. Hyvä häntä.
FI22566/13 Sennenland’s Guns’n Rose PEK1 KP ROP PEN
8kk. Erinomainen tyyppi, koko sukupuolileima ja voimakkuusaste.. Varsin lupaava.
Kaunisilmeinen pennun pää. hieman pyöreät tummat silmät. Ikään nähden hyvä eturinta.
Erinomainen raajaluusto ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Kaunis väritys.
Ystävällinen käytös. Hyvät pennun liikkeet.
FI56424/12 Bernario Ijada Zhen Yu PEK1 KP VSP PEN
8kk. Pienikokoinen feminiininen narttu, jolla kokoon nähden hyvä voimakkuus. Feminiininen
hyvänmuotoinen pää, purenta ok. Keskiruskeat silmät, riittävä pigmentti. Hieman lyhyt kaula.
Kauniit käpälät. Hyvä raajaluusto. Hyvin kehittynyt runko. Hieman pitkä lanne. Liikkuu lupaavalla
askelpituudella. Tasapainoiset kulmaukset. Ystävällinen käytös.
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico JUN ERI1 SA PU4
17kk. Erinomainen tyyppi. Oikea sukupuolileima. Erinomainen koko ja mittasuhteet sekä ryhti.
Kaunisilmeinen uroksen pää. Hyvä otsapenger ja kuonon pituus. Kuono saa täyttyä silmien alta
vielä koiran kehittyessä. Purenta ok. Kaunis kaula, erinomainen ylälinja. Ikään nähden riittävä
eturinta. Lupaava rintakehä ja luusto. kauniisti kulmautunut. Erinomainen sivuaskel ja draivi.
Etuliike saa vielä tiivistyä kehityksen myötä. Hyvä häntä. Iloinen ja ystävällinen käytös.
FI46419/11 Bernarossa Lord Of The Rings NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP
Lähes 2v. erinomainen tyyppi. Erinomainen koko, voimakkuus ja sukupuolileima. Kaunis uroksen
pää, ihastuttava ilme. Purenta ok. Kirsu ja huulipigmentti saisi olla voimakkaampi. Kaunis ylä- ja
alalinja. Eturinta voisi olla ikähuomioiden voimakkaampi. erinomainen raajaluusto ja käpälät.
Kauniisti kulmautunut. Lyhyt häntä, jonka vammasta esitetty kennelliiton todistus. Etuliike saa
tiivistyä. Liikkuu erinomaisesti sivusta. koira esitetään eri kunnossa, mistä kiitos omistajalle. Hyvä
käytös.
FI13991/12 Cheerful Black Baritone NUO H
18kk. Pienikokoinen matalaraajainen kokonaiskuvan antava nuori mies, jolla riittävä
sukupuolileima. Koiran kokokin huomioiden jää sen pää hieman pieneksi. Oikea otsapenger.
Purenta ok. Huuli- ja kirsupigmentti voisi olla voimakkaampi. Toivoisin pidemmän kaulan. Ikään
nähden hyvä eturinta ja raajaluusto. Hieman etuasentoinen etuosa. Hyvä runko ja hännän kiinnitys,
mutta kovin iloinen häntä. Takakulmaukset riittävät. Liikkuu hyvin takaa ja edestä, mutta
askelpituutta ja kokonaistehoa saisi olla enemmän.
FIN44808/06 Beneco’s Dumbo AVO ERI3
Lähes 8v. Erinomainen tyyppi ja koko. Selkeä sukupuolileima. Kaunisilmeinen uroksen pää.
Keskiruskeat silmät. Kirsu pigmentti voisi olla parempi. Kauniit linjat, erinomainen raajaluusto ja
käpälät. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Erinomainen runko, kaunis ylälinja. tasapainoiset

kulmaukset. Hieman ahtaat takaliikkeet. Liikkuu erittäin hyvin sivusta. Melko korkea häntä
liikkeessä. Tänään kesäkarvassa.
LOE1929545 Devael Wizard AVO ERI1 SA PU2 VASERT
Pienikokoinen erinomainen tyyppi. Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Erinomaiset kulmaukset.
Kokoon sopiva raajaluusto, kauniit käpälät. Kaunisilmeinen uroksen pää. Hyvä kallo. Pigmentti
voisi olla hieman voimakkaampi. Purenta ok. Kaunis ryhti ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja
runko. Liikkuu hyvin joka suunnasta tosin kääntää hieman etutassuja sisäänpäin. Erinomainen
käytös. Esitetään erinomaisessa kunnossa, kiitos omistajalle siitä!
2v. 9kk. Erinomainen tyyppi. Oikea koko. Erinomainen voimakkuus ja sukupuolileima ja
mittasuhteet. Kaunisilmeinen uroksen pää, johon toivoisin aavistuksen pidemmän kuono-osan.
Purenta ok. Keskiruskeat silmät. Hieman löysät alaluomet. Kirsu ja huulipigmentti voisi olla
voimakkaampi. hyvä ylälinja. Erinomainen raajaluusto. Eturinta voisi olla hieman voimakkaampi.
Erinomainen rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman ahtaat takaliikkeet. Liikkuu hyvin
sivusta ja edestä. Hyvä häntä. Ystävällinen käytös.
FI56917/12 Bernarossa Mermaid JUN EH1
9kk. Ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt nuori neiti. Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet,
mutta toivoisin pidemmän kaulan. Kaunisilmeinen ja hyvänmuotoinen nuoren nartun pää. Purenta
ok. Huuli ja kirsupimentti saisi olla voimakkaampi. Ikään nähden hyvä eturinta, hyvä raajaluusto.
Turhan pysty lapa. Hyvä runko. kauniit käpälät. Liikkuu hyvin takaa, vielä löysästi edestä, muuten
hyvin sivusta, mutta tippuu edestä alas. Erinomainen hännänkanto. ystävällinen käytös.
FIN43038/08 Bernario Chinon AVO ERI1 SA PN1 SERT MVA VSP
5v. hyvä voimakkuus ja sukupuolileima. Riittävä runko. Keskiruskeat silmät. Hyvä päänmitta,
feminiini. Purenta ok. Kirsu ja huulipigmentti saisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä kaula ja
eturinta sekä raajaluusto, hieman ulkokierteiset eturaajat. Hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne.
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä, hyvin sivusta. hyvä
hännänkanto. Rauhallinen käytös. Hieman kuuluvat hengitysäänet.
FI36989/09 Bernarossa Illusia AVO EH3
4v. Erittäin hyväntyyppinen, oikeankokoinen narttu, jolla selkeä sukupuolileima ja mittasuhteet.
Feminiinipää, joka jää kokonaiskuvaltaan hieman kapeaksi. Keskiruskeat silmät. Aavistukset löysät
alaluomet. Purenta ok. Kirsu ja huulipigmentti voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä eturinta.
Kokoon riittävä luusto. Olkavarsi voisi olla pidempi. Hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkuu takaa
hieman länkisäärisesti, etuliikkeet saisivat olla tiiviimmät. Sivuliike kokonaisteho voisi olla
enemmän.
FI14241/13 Luminara Vom Ruederthal AVO ERI2
2v. Oikeankokoinen, oikeat mittasuhteet. Selkeä sukupuolileima. Feminiinipää, johon toivoisin
hieman lisää kokon.voimaa. Purenta ok. Keskiruskeat silmät. Kirsu ja huulipigmentti voisi olla
voimakkaampi. Kaunis ylälinja, niukka eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto, hyvät käpälät. Hyvä
runko. Hieman pitkä lanne. Liikkuu ahtaasti takaa, muuten hyvin sivusta, mutta kyynärpäät saavat
vielä tiivistyä. ystävällinen käytös. Tänään melko niukassa karvassa.
FI44806/09 Zweierteam Qulmaria AVO EVA
Lähes 4v. Voimakas oikeankokoinen hyvällä sukupuolileimalla varustettu narttu. kaunisilmeinen
nartun pää, johon toivoisin hieman voimakkaamman otsapenkereen ja pigmenttiä lisää kirsuun ja
silmiin. Purenta ok. Erinomainen silmien muoto, kaunis ylälinja. Hyvä ryhti. Erittäin hyvä eturinta.
Oikea rungon muoto, kokoon sopiva raajaluusto. Olkavarsi voisi olla pidempi, kinner kulmaukset
saisivat olla hieman voimakkaammat. Liikkuu muuten hyvin, mutta valitettavasti ontuu vtj tänään.
Liike määrää palkintosijan.
FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI1 SA PN2
3 1/2v. Erinomainen tyyppi, voima ja sukupuolileima sekä koko. Antaa aavistuksen pitkän
kokonaiskuvan. Feminiinipää, johon toivoisin hieman voimakkaamman otsapenkereen sekö kuono
ja kirsupigmentin. Purenta ok. Erinomainen eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto. Paremmin

kulmautunut takaa kuin edestä. Oikea rungonmuoto. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvä draivi.
Rauhallinen ystävällinen käytös.
FIN39829/04 Zweierteam Indica VET ERI1 ROP VET
9v. Erinomainen tyyppi. Oikea koko. Selkeä sukupuolileima. Kokon sopiva raajaluusto.
Feminiinipää. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Kaunis ylälinja. Erinomainen eturinta,
hieman lyhyt olkavarsi. Erinomainen runko. Kinnerkulma voisi olla hieman voimakkaampi.
Liikkuu hyvin joka suunnasta. Ystävällinen käytös.

