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Alpweiden Änd I’m Arctic Power 43067/14 PEN1 KP ROP-pentu
Erinomaista rotutyyppiä oleva urospentu. Oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme
kokonaisuudessaan. Olkavarsi voisi olla hieman viistompi. Erinomainen runko ja rintakehä. Vahva
raajaluusto. Erinomainen leveä reisi. Oikea hännänkanto liikkeessä. Miellyttävä käytös. Liikkuu
hyvin takaa, etuosan liikkeiden tulee vielä vakiintua.
Bernarossa Pajazzo 50427/14 PEN2
Hyvänkokoinen urospentu. Oikeat rungon mittasuhteet. Vielä kapealinjainen pää. Toivoisin
erityisesti täyteläisemmän kuono-osan silmien alta. Samoin alaleuka saisi olla hieman vankempi.
Erinomainen eturinta. Kokonaisuudessaan hyvin rakentunut edestä. Hyvä raajaluusto. Riittävä
rintakehän pituus. Hyvä karvapeite. Hieman jyrkkä lantio ja korkeahko hännänkanto liikkeessä.
Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin edestä. Takaliikkeiden tulee vielä lisää jäntevöityä.
Alpweiden Änd I’m Jackpot 43069/14 PEN1 KP VSP-pentu
8kk. Feminiininen kokonaisuus. Oikeat rungon mittasuhteet. Ikäisekseen hyvä kallo-osa. Kaunis
ilme. Toivoisin korostuneemman eturinnan, muuten riittävät kulmaukset edestä. Erinomainen runko
ja rintakehän pituus. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin. Ihastuttava käytös. Oikea ylälinja liikkeessä.
Chic Choix Dayanara Von Zwiss 50587/14 PEN2
7kk. Narttumainen kokonaisuus. Kokonaisuudessaan vielä kapealinjainen pää. Erityisesti kuono-osa
voisi olla vankempi ja voimakkaampi. Vahva kaula. Toivoisin korostuneemman eturinnan. Kokoon
riittävä raajaluusto. Esitetään tänään turhan hoikassa kunnossa. Rintakehän tulisi olla huomattavasti
pidempi. Hyvä karvapeite. Liikkeiden tulee vielä vakiintua. Miellyttävä käytös.
Bernbear’s Amadeus 26472/14 JUN H
Kookas maskuliininen uros. Hyvä kallo-osa ja otsapenger. Huulet saisivat olla tiiviimmät. Vahva
kaula. Niukasti kulmautunut edestä. Kokonaisuudessaan vielä kapea edestä. Kokoon sopiva runko.
Toivoisin korostuneemman polvikulmauksen. Kookkaat korvat. Hyvä karvapeite. Miellyttävä
käytös. Korkea kinner. Hieman korkeahko häntä liikkeessä. Palkintosija määräytyy tänään
kulmausten puutteesta samoin kuin epävakaista etuliikkeistä.
Bernbear’s Antoonio 26474/14 JUN H
Riittävän maskuliininen oikean raajakorkeuden omaava uros. Hyvä kallo-osa. Kuono-osa saisi olla
täyteläisempi silmien alta. Toivoisin korostuneemman eturinnan ja pidemmän rintakehän. Esitetään
tänään hoikassa kunnossa. Kokoon sopiva raajaluusto. Ei parhaassa karvapeitteessä, mutta laatu
oikea. Tarvitsee lisää itseluottamusta. Korkea kinner. Liikkuu kovin ahtaasti ja epävakaasti takaa.
Palkintosija määräytyy tänään takaraajojen liikkeestä.
Bernoban Concorde 22160/14 JUN H
Riitävän raajakorkeuden omaava tilavarunkoinen uros jolle toivoisin hieman pidemmän rintakehän.
Voimakas kallo-osa. Vahvat posket. Olkavarsi saisi olla viistompi. Kokoon sopiva raajaluuston
voimakkuus. Vahva kaula. Taipumusta kääntää hieman eturaajoja ulospäin. Kaunis karvapeite olisi
enemmän edukseen jäntevämmässä kunnossa. Hyvä käytös. Takaraajojen liike saisi olla
yhdensuuntaisempi, samoin eturaajojen liike viedä enemmän eteen. Palkintosija määräytyy tänään
takaraajojen liikkeestä.
Alpweiden You Are Handsome 38450/13 JUN H

Maskuliinisen yleisvaikutelmaltaan hieman matalaraajainen uros, jonka tulisi olla selkeästi
lyhyempi lanneosaltaan. Hyvät korvat. Riittävä kallo-osan leveys. Hieman avonaiset silmät.
Toivoisin tiiviimmät huulet. Vahva raajaluusto. Olkavarsi saisi olla viistompi samoin rintakehä
hieman pidempi. Runsas kihara karvapeite. Olisi enemmän edukseen jäntevämmässä kunnossa.
Hyvä häntä. Liikkuu hyvin sivulta, ulkokierteisesti edestä.
Bernirannan Brutus 52666/13 NUO ERI1
Oikean raajakorkeuden omaava maskuliininen uros. Hyvä kallo-osa ja ilme. Vahva kaula. Etuosan
tulee vielä tiivistyä. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Toivoisin hieman korostuneemman
eturinnan. Kaunis karvapeite. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Liikkuu hyvin sivulta, lievää
ulkokierteisyyttä etuliikkeessä. Toivoisin yhdensuuntaisemman ja jäntevämmän takaraajojen
liikkeen. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
Bernirannan Abraham 46004/12 AVO H
Yleisvaikutelmaltaan pitkärunkoinen uros jolle toivoisin hieman enemmän raajakorkeutta. Hyvä
kallo-osa ja otsapenger. Toivoisin leveämmän alaleuan. Hyväksyttävä purenta. Vahva kaula.
Eturinta saisi olla korostuneempi, samoin olkavarsi viistompi. Hyvä raajaluusto ja karvapeite.
Korkeahko häntä liikkeessä. Liikkuu hyvin sivulta, hieman ulkokierteisyyttä etuliikkeessä. Hyvä
käytös. Palkintosija määräytyy rungon mittasuhteista.
Berondan Cause I’m Worth It 56484/12 AVO ERI2 SA
Oikeat rungon mittasuhteet omaava hyvän kokoinen uros. Selvä sukupuolileima. Hyvä kallo-osa ja
kuono-osan vankkuus. Kookkaat korvat. Hyvä eturinta. Erinomainen pitkä rintakehä. Erinomainen
runko ja raajaluusto. Olkavarsi voisi olla viistompi. Hyvä takaosa. Oikeanlaatuinen karvapeite.
Hyvä tiivis yleiskunto. Liikkuu hyvin sivulta. Hyvä ryhti.
Eoszline Stephen 50546/12 AVO EH3
Vahva maskuliininen uros. Voimakas kallo-osa, vahva otsapenger. Huulet voisivat olla tiiviimmät.
Toivoisin korostuneemman eturinnan. Hyvä raajaluuston voimakkuus. Rintakehä saisi olla pidempi.
Hyvä leveä reisi. Toivoisin yhdensuuntaisemman eturaajojen liikkeen, samoin takaraajojen
liikkeessä saisi olla jäntevyyttä. Olisi enemmän edukseen jäntevämmässä kunnossa. Taipumusta
kääntää melko voimakkaasti takaraajojaan ulospäin.
Eoszline Stewart 50548/12 AVO ERI1 SA PU2 SERT
Erinomaista rotutyyppiä oleva hyvänkokoinen uros. Hyvä pää ja ilme kokonaisuudessaan. Leveä
alaleuka. Hyvä eturinta ja riittävän viisto olkavarsi. Erinomainen pitkä rintakehä. Tasapainoisesti
kulmautunut takaa. Hyvä karvapeite ja lihaskunto. Hyvä leveä reisi. Liikkuu hyvin, tiivis ylälinja
liikkeessä. Miellyttävä käytös.
Bernoban Supermarket 20873/13 VAL ERI1 SA PU1 ROP
Koira siirtynyt valioluokkaan. 26kk. Erinomaista rotutyyppiä oleva hyvärunkoinen uros.
Oikeailmeinen pää. Vahva kaula. Erinomainen eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto. Riittävä
rintakehän pituus. Erinomaisesti rakentunut edestä. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen
karvapeite, viimeistelty näyttelykunnostus. Hyvä käytös. Liikkuu erinomaisesti, oikea hännänkanto
liikkeessä.
Fridkullas Åiva 58586/11 VAL ERI2 SA PU3
Yleisvaikutelmaltaan riittävän maskuliininen uros jolle toivoisin hieman lisää raajakorkeutta. Hyvä
kallo-osa, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta, samoin kuin alaleuka hieman
korostuneempi. Kaunis vahva kaula. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Erinomainen karvapeite.

Leveä reisi. Liikkuu tasapainoisesti takaa, mutta hieman leveästi ja ulkokierteisesti edestä.
Miellyttävä käytös.
Bernarossa Cherokee 40632/06 VET ERI1 SA PU4 ROP-VET
Erinomaista rotutyyppiä oleva oikean raajakorkeuden omaava uros. Vahva kallo-osa. Hyvä
otsapenger. Riittävä huulipigmentti. Hyvin rakentunut edestä, hyvä rintakehä. Hyvä runko ja
raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomaiset tasapainoiset liikkeet ikäisekseen. Hieman
pehmeä karvapeitteen laatu. Miellyttävä käytös. Erinomainen lihaskunto.
Merry Mistel’s Sancho 39375/06 VET ERI2 SA VASERT
Erinomaista rotutyyppiä oleva veteraaniuros. Erinomainen pää ja ilme kokonaisuudessaan.
Toivoisin hieman korostuneemman eturinnan. Vahva raajaluusto. Rintakehä voisi olla pidempi.
Hyvä takaosa ja karvapeite. Miellyttävä käytös. Lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeessä, kauniit
sivuliikkeet. Hyvä lihaskunto.
Bernbear’s Afrodite 26476/14 JUN EH
Feminiininen kokonaisuus. Oikeat rungon mittasuhteet. Hieman kapealinjainen pää, erityisesti
toivoisin täyteläisemmän kuono-osan silmien alta, samoin kuin voimakkaamman alaleuan. Kaunis
vahva kaula. Riittävä raajaluusto. Toivoisin hieman pidemmän rintakehän ja massaa runkoon.
Kaunis karvapeite. Miellyttävä käytös. Takaraajojen liikkeen tulee vakiintua. Toivoisin
matalamman kintereen.
Bernissimo Giada 31594/14 JUN EH
Erinomaista rotutyyppiä oleva tasapainoisesti sivulta liikkuva narttu, jolla oikeat rungon
mittasuhteet sekä raajakorkeus. Kaunis vahva kaula. Tasapainoisesti rakentunut runko.
Valitettavasti lievä alapurenta. Oikeanlaatuinen karvapeite. Miellyttävä käytös. Hyvä häntä. Kaunis
ylälinja liikkeessä. Palkintosija putoaa johtuen purennasta.
Bernissimo Gisella 31596/14 JUN EH4
Feminiininen kokonaisuus. Melko neliömäiset rungon mittasuhteet. Hyvä kallo-osa. Toivoisin
täyteläisemmän kuono-osan silmien alta, samoin kuin alaleuka saisi olla voimakkaampi. Kokoon
sopiva runko, etuosan tulee vielä kokonaisuudessaan kehittyä. Taipumusta kääntää eturaajoja
ulospäin. Olkavarsi saisi olla viistompi. Riittävä raajaluusto, miellyttävä käytös. Runkoturkki saisi
olla sävyltään vielä mustempi. Liikkuu hyvin takaa.
Berntiers It’s Incredible JUN ERI1 SA PN4
9kk vanha tasapainoisesti rakentunut narttu. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä kallo-osa ja
otsapenger. Vahva alaleuka. Vahva kaunis kaula. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto.
Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen leveä reisi. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin. Oikea
hännänkanto liikkeessä. Miellyttävä käytös.
Janis Joplin Astrum Felix PKR.II-117851 JUN H
Lyhytrunkoinen tässä kehitysvaiheessa hieman matalaraajainen narttu. Hyvä kallo-osa. Kookkaat
korvat. Hyvä ilme. Vahva raajaluusto. Toivoisin pidemmän rintakehän. Runkoturkin musta väri
saisi olla selvemmin musta. Hyvä ranteet ja käpälät. Korkea häntä liikkeessä. Liikkuu melko
leveästi ja aavistuksen länkisäärisesti takaa, samoin eturaajojen liike saisi olla yhdensuuntaisempi.
Miellyttävä käytös.
Latoya Vom Schmiedegärtchen 11632/15 JUN ERI3 SA
Tasapainoisesti rakentunut hyvänkokoinen narttu jolla oikea raajakorkeus ja rungon mittasuhteet.
Vielä kapealinjainen pää, erityisesti toivoisin täyteläisemmän kuono-osan ja vankemman alaleuan.
Hyvä häntä. Liikkuu hyvin. Erinomainen leveä reisi.

Sonza’s Black Widor Spider 13498/14 JUN ERI2 SA
Feminiininen oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu. Oikeanlainen pää hyvällä kallo-osalla.
Pigmentti voisi olla voimakkaampi. Tasapainoisesti rakentunut edestä. Toivoisin hieman pidemmän
rintakehän. Hyvä takaosa ja karvapeitteen laatu. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin. Erinomainen
lihaskunto.
Funatic In The Afterglow 3556/13 NUO H
Feminiininen narttu. Yleisvaikutelmaltaan hieman matalaraajainen. Hyvä kallo-osa ja otsapenger.
Toivoisin tummemmat silmät, samoin kirsupigmentti voisi olla voimakkaampi. Kokoon riittävä
raajaluusto. Pitkä lanneosa. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Oikeanlaatuinen karvapeite, mutta ei
esitetä tänään parhaassa karvapeitteessä. Korkea häntä liikkeessä. Lievää ulkokierteisyyttä
etuliikkeessä. Erinomainen käytös.
Hope Swobodne Zycie 11477/15 NUO ERI1 SA
Erinomaista rotutyyppiä oleva kaunislinjainen narttu, jolla ideaalit rungon mittasuhteet ja raajojen
korkeus. Hyvä kallo-osa, alaleuka voisi olla korostuneempi. Kaunis ylälinja. Erinomaisesti
rakentunut kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä karvapeite.
Liikkuu hyvin takaa. Oikea ulottuvuus sivuliikkeessä.
Bernarossa Illusia 36989/09 AVO EH
Hyvänkokoinen tilavarunkoinen narttu. Yleisvaikutelmaltaan kapealinjainen pää, jossa oikea pituus,
mutta toivoisin leveämmän kallo-osan. Vahva kaula. Taipumusta kääntää hieman eturaajojaan
ulospäin. Toivoisin hieman pidemmän rintakehän. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä, mutta laatu
oikea. Miellyttävä käytös. Liikkuu riittävällä ulottuvuudella sivulta, saisi olla kokonaisuudessaan
tiiviimmässä kunnossa.
Bernarossa Mermaid 56917/12 AVO EH
Hyvänkokoinen lanneosaltaan pitkä narttu, jolle toivoisin tiiviimmän ylälinjan. Kokonaisuudessaan
kapealinjainen pää. Kookkaat korvat. Kirsu ja huulipigmentti voisivat olla tummemmat. Hyvä
raajaluusto. Toivoisin pidemmän rintakehän. Kaunis karvapeite. Erinomaiset ranteet ja käpälät.
Lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeessä. Antaa itsestään hieman pehmeän kokonaisvaikutelman.
Bernarossa Nahla 59739/12 AVO EH
Tilavarunkoinen yleisvaikutelmaltaan hieman matalaraajainen narttu, jonka ei tule saada lisää
massaa ja volyymia runkoon. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä kallo-osa, samoin kirsupigmentti
saisi olla vahvempi. Vahva kaula ja raajaluusto. Toivoisin korostuneemman eturinnan ja
viistomman olkavarren. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin takaa. Olisi enemmän edukseen
jäntevämmässä kunnossa.
Bernissimo Dolce 14355/10 AVO ERI2 SA PN2 VASERT
5v. Oikeat rungon mittasuhteet omaava tilavarunkoinen narttu. Oikealinjainen pää, hyvä ilme. Hyvä
kuono-osa. Riittävät kulmaukset edestä. Erinomainen raajaluusto. Kauniisti rakentunut takaosa.
Kaunis karvapeite, kauttaaltaan feminiininen. Hyvä häntä ja ylälinja. Erinomainen käytös.
Tasapainoiset erinomaiset liikkeet. Hyvä leveä reisi.
Bernissimo Florentina 22722/13 AVO EH
Hyvän kokoinen oikean raajakorkeuden omaava narttu jonka toivoisin hieman lyhyemmäksi
lanneosaltaan. Hieman pyöreä ja kapeahko kallo-osa. Korkea otsapenger. Kuono-osa saisi olla
täyteläisempi silmien alta. Kokoon sopiva raajaluusto. Toivoisin viistomman olkavarren. Ei tänään
parhaassa karvapeitteessä, mutta laatu oikea. Korkeahko häntä liikkeessä. Hieman tottumaton
kehätilanteeseen. Liikkuu hyvin sivulta.

Bernoban Supermiina 20876/13 AVO EH
Narttumainen kokonaisuus. Oikeat rungon mittasuhteet. Toivoisin tummemmat silmät. Alaleuka
saisi olla korostuneempi. Riittävä eturinta, vahva kaula. Kokoon sopiva raajaluusto. Toivoisin
hieman pidemmän rintakehän ja viistomman olkavarren. Kaunis karvapeite. Hyvät takaraajat.
Liikkuu hyvin takaa, oikea ulottuvuus sivuliikkeessä. Toivoisin hieman enemmän itseluottamusta.
Honey Moon Tai Brizo 16509/13 AVO EH
Oikean raajakorkeuden omaava tilavarunkoinen narttu. Kapealinjainen pää jossa saisi olla
selkeämpi otsapenger, samoin alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Tilava runko.
Toivoisin viistomman olkavarren. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä, joka myös laadullisesti
melko laineikas. Liikkuu ulkokierteisesti edestä. Hyvä takaraajojen liike.
Labanc-Völgyi Tamara 51494/11 AVO ERI3 SA PN3
Tasapainoisesti rakentunut hyvärunkoinen narttu, jolla erinomainen sukupuolileima. Erinomainen
kallo-osa, ilme ja otsapenger. Vahva kaula, hyvä eturinta. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto.
Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen karvapeite. Liikkuu hyvin. Oikea ylälinja liikkeessä.
Monte Perosan Diandra 28603/12 AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP
Erinomaista rotutyyppiä oleva oikean raajakorkeuden omaava narttu. Vahva kallo-osa, voimakkaat
posket. Toivoisin hieman feminiinisemmän ilmeen. Lyhyt vahva kaula, voimakas raajaluusto.
Erinomainen rintakehä ja runko. Kaunis karvapeite. Hyvä käytös. Hyvä häntä. Liikkuu
tasapainoisesti. Erinomainen lihaskunto.
Tassupihan Eponine 12377/13AVO ERI4 SA
Oikeat rungon mittasuhteet omaava hyvän kokoinen narttu. Erinomainen kallo-osa ja otsapenger.
Kaunis vahva kaula. Olkavarsi saisi olla viistompi. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto.
Erinomainen pitkä rintakehä. Hyvä karvapeite ja takaosa. Erinomainen leveä reisi. Liikkuu
tasapainoisesti.
Thelma 43481/11 AVO EH
Feminiininen lanneosaltaan hieman pitkähkö narttu. Toivoisin hieman leveämmän kallo-osan
samoin kuin alaleuka saisi olla voimakkaampi. Kokoon sopiva raajaluusto. Olkavarsi saisi olla
viistompi. Laadullisesti hieman pehmeä karvapeite. Rauhallinen käytös. Liikkuu hyvin sivulta.
Bernoban Lumia 16948/13 VAL ERI1 SA
Hyvän kokoinen. Oikea raajakorkeus. Toivoisin tiiviimmät huulet ja vankemman alaleuan
kokonaisuudessaan. Ilme saisi olla feminiinisempi. Hyvä vahva kaula. Kokoon sopiva raajaluusto.
Toivoisin viistomman olkavarren ja hieman pidemmän rintakehän. Kaunis karvapeite. Erinomaiset
ranteet ja käpälät. Hyvä häntä, liikkuu hyvin.
Kennel Bernarossa (Cherokee, Illusia, Mermaid, Nahla) KASV1 KP ROP-kasv
Neljä eri yhdistelmää. Selvät sukupuolileimat. Hyvät kallo-osat. Osalle ryhmän koirista toivoisin
voimakkaammat alaleuat. Kokoon sopivat raajaluustot. Tilavat rungot. Oikeanlaatuiset
karvapeitteet. Ryhmän koirat liikkuvat tasapainoisesti sivulta. Kaikilla miellyttävät käytökset.

