20140503 Mikkeli R, Kirsi Tevalin
PKR.II-115070 Batman Bertosz JUN ERI4
Hyväluustoinen mittasuhteilta oikea 10kk vanha juniori. Hyvä ylälinja ja rungon tilavuus. Hyvät
pään mittasuhteet, kuono voisi olla vankempi ja silmät tummemmat. Vaivattomat liikkeet. Hyvät
käpälät. Mukava käytös.
FI16946/13 Bernoban Lumimyrsky JUN EH
14kk. Vahva raajaluusto ja tilava runko. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Vaatimattomasti
kulmautunut takaa. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Hyvä uroksen pää. Kauniit tummat silmät.
Vahvat leuat. Liikkuu tänään melko lyhyin askelin, takaa hieman ahtaasti. Mukava vilkas käytös.
FI20872/13 Bernoban Supermafia JUN ERI2
14kk. Vankkaluustoinen, nyt jo melko tilavarunkoinen juniori, joka voisi olla aavistuksen lyhyempi
lanteesta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä nuoren koiran ylälinja. Vahva uroksen pää ja
hyvä ilme. Liikkuu reippaasti, mutta takaa kovin kapeasti. Hyvät sivuliikkeet. Mukava käytös.
FI20873/13 Bernoban Supermarket JUN ERI1 SA
14kk. Tasapainoisesti kehittynyt mittasuhteiltaan oikea juniori. Keskivahva raajaluusto. Normaalit
kulmaukset. Hyvä ylälinja ja kaunis väritys. Hyvä pään vahvuus ja kauniit linjat. Vaivattomat
liikkeet joihin saa tulla vielä tehoa. Mukava käytös.
FI16514/14 Hevellus Astrum Felix JUN ERI3
11kk vilkas temperamentikas juniori. Keskivahva luusto. Iän mukaisesti vielä kapea ja litteä runko.
Hyvä ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä pää ja ilme. Reippaat iloiset
liikkeet.
FI56915/12 Bernarossa Marwin NUO ERI2
16kk keskivahvaluustoinen, hyväraaminen nuori uros, jolla tilava runko. Hyvin kulmautunut. Hyvä
eturinta. Vahva pää jossa hieman pitkä kuono. Hyvät silmät ja korvat. Maatavoittavat liikkeet ja
mukava käytös.
FI22040/13 Muddlehead’s Easy To Be The Best NUO ERI1 SA PU4
Tyypiltään erinomainen kaunis nuori uros. Hyvä raajaluusto ja normaalit kulmaukset. Vahva
hyvälinjainen pää ja kaunis ilme. Hyvä eturinta, tilava runko. Erinomaiset liikkeet.
FI36984/09 Bernarossa Io AVO EH
Hyväluustoinen, mutta hieman pitkärunkoinen uros. Rungossa hyvä tilavuus ja hyvä ylälinja.
Hieman kapealinjainen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvin kulmautunut edestä, vaatimattomasti
takaa. Seistessä ja liikkeessä kyynärpäät kiertyvät sisään ja etutassut ulos. Hyvä askelpituus, mutta
kovin löysät etuliikkeet. Mukava käytös.
FI28850/10 Bernarossa Kiril AVO EH
Luustoltaan keskivahva uros, jolla melko lyhyt runko. Seistessä pitenee hieman liikkeessä. Kokoon
sopiva tilavuus rungossa. Syvä rintakehä. Ylälinja saisi olla tiiviimpi. Hyvät pään linjat, mutta voisi
olla vahvempi. Hyvät silmät ja korvat. Liikkeessä etumatala. Takaliikkeessä saisi olla enemmän
tehoa. Mukava käytös.
FI16315/13 Hobbit Od Trotinského Potoka AVO ERI
Hyväluustoinen mittasuhteiltaan oikea vankka uros, jonka ylälinja saisi olla tiiviimpi. Hyvin
kulmautunut edestä turhan voimakkaasti takaa. Hyvä häntä. Hyvä pään profiili ja sopiva vahvuus.
Maatavoittavat liikkeet. Takaraajat voisivat tehdä enemmän työtä. Mukava käytös.
FI48475/11 Jukuripään Apollo AVO ERI
Keskivahva vielä hieman kapearunkoinen uros, jolla hyvä rinnan syvyys ja ylälinja.
Yleisvaikutelma vielä melko nuoren koiran. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvin
kaunis väritys ja hyvä karvapeite. Hyvät pään linjat. Reippaat vaivattomat liikkeet. Mukava käytös.
FI48476/11 Jukuripään Ares AVO ERI4

Mittasuhteiltaan varsin mukava vielä nuori uros, jolla keskivahva luusto ja kaunis ylälinja. Hyvä
rungon tilavuus. Hyvät käpälät. Turhan pyöristynyt kallo. Kuono-osa voisi olla hieman vankempi.
Hyvät silmät ja korvat. Liikkuu erittäin hyvin. Mukava käytös.
FI59944/10 Life Spring’s Qasimir AVO ERI2 SA PU3 VASERT
Tyypiltään erinomainen, luustoltaan keskivahva tilavarunkoinen uros. Hyvin kulmautunut edestä,
melko vahvasti takaa. Hyvä väritys ja karvapeite. Hyväilmeinen pää. Liikkuu hyvin edestä,
takaliikkeissä voisi olla enemmän tehoa. Mukava käytös.
FI59695/10 Matildan Obladii Oliver AVO EH
Mittasuhteiltaan hyvä, luustoltaan keskivahva uros. Riittävästi kulmautunut edestä melko
voimakkaasti takaa. Tilava runko. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä pään profiili. Huulet voisivat olla
tiiviimmät. Etuliikkeet kovin löysät. Vispaavat liikkeet eivät aivan tasapainossa tänään. Miellyttävä
köytös.
FI59694/10 Matildan Obladii Oscar AVO ERI3
Tilavarunkoinen luustoltaan keskivahva uros, jolla sopiva rungon pituus. Hyvä eturinta.
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä leveä reisi. Vahva hyvänmallinen pää.
Vaivattomat liikkeet. Takaliikkeet voisivat olla tehokkaammat. Mukava käytös.
FI19318/12 Riccarron Rockefeller AVO ERI1 SA PU2 SERT
Tyypiltään erinomainen, pieni, mutta maskuliininen uros, jolla hyvä rungon pituus. Hyvä ylälinja ja
normaalit kulmaukset. Kaunis väritys ja normaali karvanlaatu. Hyvä pää ja ilme. Erinomaiset
liikkeet. Miellyttävä käytös.
FIN40632/06 Bernarossa Cherokee VAL ERI2 SA
Hyvin maskuliininen tilavarunkoinen lähes 8v uros. Vahva raajaluusto, normaalit kulmaukset
edessä ja takana. Hyvä leveä reisi. Hyvä pää ja ilme. Kaunis profiili. Voimakkaat tasapainoiset
liikkeet. Ylälinja voisi olla hieman tiiviimpi. Mukava käytös.
FI59562/09 Bernarossa Juventus VAL ERI3 SA
Hyvin tilavarunkoinen uros, jolla sopiva rungon pituus ja hyvä ylälinja. Hieno voimakas eturinta.
Vankka raajaluusto. Normaalit kulmaukset. Hyvät pään linja. Päässä hieman nokinen väritys. Hyvät
silmät ja korva. Tehokkaat voimattomat liikkeet.
FI31636/11 Bernoban Cuunari VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-2
Tyypiltään erinomainen. Hyvin kaunis uros. Kauniit rungon ääriviivat ja erinomainen raajaluusto.
Kaunis väritys. Vahva kaunislinjainen pää ha hyvä ilme. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.
FIN13920/05 Alpigiano Beato Baran VET ERI1 SA ROP VET
Keskikokoinen keskivahva 9v, joka esitetään erinomaisessa kunnossa. Kaunis ylälinja. Normaalisti
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä pää ja ilme. Hampaat hyvin kuluneet, purenta ok. Hyvät
sivuliikkeet. Takaa hieman kapea. Mukava käytös.
FIN28347/06 Bendoran Athos VET ERI2
8-vuotias hyvin tilavarunkoinen uros, jolla keskivahva luusto. Hyvä rinta ja rinnan syvyys. Ylälinja
voisi olla tiiviimpi. Hyvin kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa. Hyvä leveä reisi. Hyvät pään
linjat. Naamassa hieman nokisuutta. Liikkuu reippaasti, mutta hieman löysästi.
FI19661/13 Alpigiano Juvel Josefina JUN EH
14kk. Hyvin feminiininen juniori, jonka lanneosa voisi olla hieman lyhyempi. Kokoon sopiva
raajaluusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Leveä reisi. Kaunisilmeinen pää. Hyvä väritys ja
karvapeite. Reippaat liikkeet. Miellyttävä käytös.
FI38453/13 Alpweiden You Are Jewel JUN ERI4
Tyypiltään erinomainen junior 10kk. Nyt jo tilava runko. Hyvä raajaluusto ja normaalit kulmaukset.
Hieno leveä reisi ja hyvät käpälät. Kaunis väritys. Hyväilmeinen pää. Liikkuu vaivattomasti iän
mukaisesti, hieman löysä. Mukava käytös.
FI59739/12 Bernarossa Nahla JUN ERI1 SA PN2 SERT
Hyvin feminiininen mittasuhteiltaan oikea juniori narttu 1 1/2v. Kauniit rungon ääriviivat. Hyvin
kulmautunut edetä, vaatimattomammin takaa. Hyvä häntä. Hyvä kallonmuoto. Hieman kevyt

kuono-osa. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvin tasapainoisesti
kehittynyt.
FI16948/13 Bernoban Lumia JUN ERI3
Hyvin miellyttävä juniorinarttu 14kk. Kaunis ylälinja. Hyvä rinnan syvyys. Normaalisti
kulmautunut edestä ja takaa. Kaunis niskalinja. Hyvä häntä ja reisi. Hyväilmeinen pää. Vaivattomat
reippaat liikkeet. Hyvä käytös.
FI20876/13 Bernoban Supermiina JUN ERI2 SA PN3 VASERT
Tilavarunkoinen mittasuhteiltaan hyvä juniori, 14kk. Hyvä nuoren koira ylälinja ja sopiva
raajaluusto. Löysät kyynärpäät häiritsevät liikkeistä. Normaalit kulmaukset edessä ja takana.
Feminiininen pää, jossa sopiva otsapenger. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Sujuvat
liikkeet. Miellyttävä käytös.
PKR. II-115069 Brigitte Bertosz JUN EH
11kk. Keskikokoinen nyt jo melko tilavarunkoinen junior, jolla riittävä raajaluusto. Hyvä eturinta ja
riittävä raajaluusto. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Hyvät pään linjat. Silmät saisivat
olla tummemmat ja alaluomet tiiviimmät. Hyvä sivuaskel. Takaliikkeet hieman kapeat, tarvitsevat
lisää tehoa. Mukava käytös.
FI43488/13 Matildan Madeleine Å JUN EH
10kk. Hieman pitkärunkoinen, jolla riittävä raajaluusto ja nyt jo melko tilava runko. Tasapainoisesti
kulmautunut edestä ja takaa. Tiiviit käpälät, mutta pysty välikämmen. Hyvä pään profiili. Pyöreät
silmät. Hyvä karvapeite ja häntä. Liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi. Mukava käytös.
FI43487/13 Matildan Magdalena Å JUN ERI
Tilavarunkoinen 9kk vanha juniori, jolla kokoon sopiva raajaluusto ja kaunis väritys. Esiintyy
tänään etumatalasti seistessä ja liikkuessa. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Leveä eturinta.
Hyvät pään linjat. Alaluomet saavat tiivistyä. Liikkuu reippaasti mutta ei tänään parhaassa
tasapainossa.
FI18848/13 Xantran Effulgent Eleonora JUN EH
14kk. Hyvin tilavarunkoinen junior, joka voisi olla kauttaaltaan tiiviimmässä kunnossa. Hyvä
raajaluusto, hieman etuasentoiset lavat. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvä häntä. Kovin pehmeä
selkä seistessä ja liikkeessä. Hyvät pään linjat. Tummat silmät. Liikkuu sujuvasti, mutta kaipaa
ryhtiä.
FI56917/12 Bernarossa Mermaid NUO ERI1
Mittasuhteiltaan varsin hyvä nuori narttu, jolla kokoon sopiva raajaluusto ja normaalit kulmaukset
edessä ja takana. Voimakas eturinta. Hyvä rinnan syvyys. Hieman luisu lantio. Hyvät pään linjat.
Tummat silmät. Vaivattomat liikkeet. Miellyttävä käytös.
FI50638/12 Kuunarin Birttihirmu NUO EH2
Pieni, hyvin feminiininen narttu, jolla hyvä ylälinja ja lähes neliömäinen runko. Kokoon sopiva
raajaluusto. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa. Hyvä kallo, hieman lyhyt
kuono. Hyvä väritys. Sujuvat reippaat liikkeet raesateesta huolimatta. Mukava käytös.
FI54478/09 Alpigiano Felice Flaviana AVO EH3
Mittasuhteiltaan varsin hyvä. Hyväluustoinen narttu, jolla hyvä ylälinja ja riittävät kulmaukset
edessä ja takana. Hieman löysät ranteet, muuten hyvät raajat. Kaunis väritys. Päässä voimakas
otsapenger. Alaleuka voisi olla vankempi. Edestä hieman löysät liikkeet, takaa hieman kinnerahtaat.
Miellyttävä käytös.
FI30177/12 Bom Bom’s Dimple AVO EH3
Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan mukava 2-vuotias. Riittävä raajaluusto ja hyvä ylälinja. Esiintyy
liikkeessä reippaasti ja seistessä, ja vieraan kosketellessa kovin jännittynyt. Normaalisti
kulmautunut edestä ja takaa. Ranteet voisi olla tiiviimmät. Hyvä pään muoto, vaaleat silmät.
Liikkuu sujuvasti, edestä hieman löysin rantein. Jännityksestä huolimatta ei väistele.
FI28679/12 Lystinallen Ensi Unelma AVO ERI2

Tyypiltään varsin mukava 2-vuotias. Tilava runko. Normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä
ylälinja. Kauniinmallinen hyväilmeinen pää. Tummat silmät. Hyvät korvat. Vaivattomat liikkeet.
Kaunis väritys. Hyvä karvapeite.
FI39819/12 Milbu Qiannah AVO EH4
Pieni hyvin tilavarunkoinen matalaraajaisen vaikutelman tekevä narttu, jolla syvä rintakehä ja leveä
eturinta. Kaunis väritys. Voimakas, mutta feminiininen pää. Kauniit tummat silmät.
Matalaraajaisuus korostuu liikkeessä, jotka kuitenkin sujuvat. Mukava käytös.
FI41220/13 Milbu Wanted AVO ERI1 SA PN4
Mittasuhteiltaan oikea hyväraaminen 2-vuotias, jolla tilava runko. Hyvä eturinta. Normaalit
kulmaukset edessä ja takana. Hyvä väritys. Kaunisilmeinen pää ja hyvä profiili. Tasapainoiset
liikkeet, joissa selkä voisi olla tiiviimpi.
FI14229/09 Bernoban Bistä Baremmaks VAL ERI1 SA PN1 VSP
Tyypiltään erinomainen ääriviivoiltaan hyvin kaunis narttu. Hyvä raajaluusto. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvä karvapeite. Kaunis väritys. Hyvät käpälät ja häntä. Hyvin kaunisilmeinen pää.
Vaivattomat liikkeet. Miellyttävä käytös.
Kennel Bernoban KASV1 KP BIS KASV2
Supermarket, Cuunari, Supermiina, Bistä Baremmaks
Tyypiltään hyvin tasainen kasvattajaryhmä. Mittasuhteiltaan ja luustoltaan varsin mallikkaita koiria.
Selvät sukupuolileimat ja kauniit väritykset, kaikilla hyvin samanlaiset ilmeet. Käytökseltään iloisia
ja reippaita koiria. Onnittelut kasvattajalle.

