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Bernaisen Boom Bastic 11170/15 PEN3
Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt (7kk) urospentu, jolla hyvät pään linjat ja ilme. Hyvä kaula.
Selässä vielä pennun pehmeyttä. Riittävä raajaluusto. Ikä huomioiden hyvin kehittynyt runko.
Liikkeet ok.
Bernirannan Champion Caius-Cain 55081/14 PEN1 KP ROP-pentu
Ikäisekseen hyvin kehittynyt (7kk) uros, jolla tänään vielä kovin kapea pää. Hyvät rungon
mittasuhteet mutta runko vielä kovin kapea. Hyvä raajaluusto. Kaunis väritys. Hyvä karva.
Tasapurenta.
Bernirannan Cheek 55083/14 PEN2
Ikäisekseen hyvin kehittynyt (8kk). Hyvät pään linjat ja ilme. Hyvä kaula ja selkälinja, sekä rungon
mittasuhteet. Vahva raajaluusto. Hyvä häntä. Karvapeite osittain pentukarvaa. Liikkuu hieman
ahtaasti takaa, muuten ok.
Kultaruskan Baltic Bear 42461/14 JUN ERI1
Hyvät rungon mittasuhteet omaava kaunislinjainen uros. Hyvät päänlinjat, mutta kallon tulisi vielä
levitä. Hyvänmallinen runko, mutta vielä kovin kapea. Vahva raajaluusto. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Kaunis väritys, hyvä karva. Hyvä häntä. Vapaat vetävät liikkeet.
Bernarossa Omar 15911/14 NUO EH1
Erinomainen tyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet, mutta kuono-osa voisi
olla aavistuksen lyhyempi ja silmien alta täyteläisempi. Tiivis hyvänmallinen runko. Hyvät raajojen
kulmaukset, mutta raajaluusto koko huomioiden tulisi olla järeämpää. Hieman liian jyrkkä risti.
Liikkeessä korkea häntä.
Bernirannan Benny 52669/13 NUO EH2
Melko hyvä rotutyyppi. Hyvä maskuliininen pää, ilmettä häiritsevät vaaleat silmät. Vahva kaula.
Hyvä selkä. Eturinta ja koko rintakehä vielä täysin kehittymätön. Myöskin runko malliltaan hyvä,
mutta se tarvitsee lisää tilavuutta. Riittävä raajaluusto. Hieman lyhyt olkavarsi. Liikkuu hieman
löysästi edestä. Takaa ok.
Bernirannan Bertil 52668/13 NUO H
Rotutyypiltään melko hyvä. Vielä hieman ilmavan vaikutuksen tekevä uros. Toivoisin
täyteläisemmän kuono-osan. Kovin ”tyhjä” eturinta. Raajaluusto tulisi olla järeämpää. Niukasti
kulmautunut takaosa. Korkea häntä. Liikkuu edestä ulkonevin kyynärpäin. Ahtaasti takaa. Vaaleat
silmät.
Bernirannan Brutus 52666/13 NUO H
Melko hyvää rotutyyppiä oleva uros, jonka kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula ja
selkälinja. Hyvänmallinen runko. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hieman lyhyt olkavarsi.
Korkea häntä. Toivoisin lisää driveä liikkeeseen.
Goldbear’s Yahoo 28002/14 NUO H
Rotutyypiltään erittäin hyvä. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja selkälinja. Korkea häntä. Hyvä
raajaluusto. Aavistuksen matalat eturaajat. Kaunis väritys.
Tuiskutien Cissus Morse 44880/13 NUO H
Erinomainen tyyppi. Hyväilmeinen pää, joskin toivoisin lisää maskuliinisuutta. Hyvä kaula ja
selkälinja. Hyvä runko. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu löysästi edestä. Ahtaasti
takaa. Sivulta ok. Korkea häntä. Hieman villava turkki. Väritys ok.

Alpweiden Forget Me Not 47458/08 AVO EH3
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvät rungon ääriviivat. Toivoisin hieman lisää järeyttä kalloon ja aavistuksen
täyteläisemmän kuono-osan. Hyvä kaula ja selkälinja. Erinomainen runko. Riittävät raajojen
kulmaukset. Aavistuksen matalaraajainen tänään. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Epävakaasti
edestä. Laineikas turkki. Hyvä väri.
Alpweiden You Are Hopeful 38451/13 AVO ERI4
Erinomainen tyyppi. Kauniit rungon ääriviivat. Hyvät pään linjat. Kauniit silmät ja korvat.
Erinomainen vahva kaula. Hyvä runko ja raajojen kulmaukset. Hyvä väritys. Tarvitsee lisää
kehätottumusta. Koiran käytös alentaa kilpailuluokassa sijaa.
Bernirannan Abraham 46004/12 AVO H
Rotutyypiltään melko hyvä. Hieman kapea kallo, muuten hyvä pää. Hyvä kaula ja selkä. Rungosta
puuttuu täysin rodunomainen massa. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Raajojen luuston tulisi
olla järeämpää. Korkea häntä. Liikkuu epävakaasti edestä, hieman ahtaasti takaa. Karva laadultaan
hyvä, mutta lyhyttä tänään.
Bernoban Kermavaahto 35218/13 AVO H
Rotutyypiltään erittäin hyvä. Hyvät päänlinjat, mutta vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, mikä on
pistävä. Hyvä runko. Lyhyt risti ja korkea häntä. Hyvä raajaluusto. Hieman etuasentoiset lavat.
Niukka polvikulma takana. Liikkeet ok.
Monte Rosan Wili 44750/09 AVO ERI2 SA VASERT
Erinomainen tyyppi. Hyvä kallo, kuono-osa erityisesti silmien alta tulisi olla hieman
täyteläisempää. Erinomainen kaula ja selkälinja. Täyteläinen runko, joka malliltaan hyvä. Hyvä
raajaluusto ja kulmaukset. Hyvä häntä. Pyrkii seisomaan eturaajat ulospäin. Vapaat vetävät liikkeet.
Kaunis karva ja väri.
Ragdolls Gorgeous 51423/12 AVO ERI1 SA PU4 SERT
Erinomainen tyyppi. Hyvä uroksen pää. Kokonaisuudessaan hyvä runko ja raajarakenne. Olkavarsi
hieman lyhyt, mikä näkyy etuliikkeessä. Hyvä häntä. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä väri ja
karva.
Soo-Soo Casillero Del Diablo 30995/12 VAL EH
Rotutyyppi erinomainen. Hyvä uroksen pää, erinomainen ilme. Erittäin kauniit rungon ääriviivat.
Runko malliltaan erinomainen. Hyvä eturinta. Hyvä takaosa ja kulmaukset. Korkea häntä. Liikkuu
löysästi edestä. Takaa ok. Kaunis karva ja väritys.
Berndream’s Dark Dancer 35381/11 VAL ERI3 SA PU3
Rotutyypiltään erinomainen. Kauniit rungon ääriviivat omaava maskuliininen uros. Hyvä pää.
Erinomainen ilme. Malliltaan erinomainen rintakehä ja koko runko, jossa rodunomainen sopiva
massa.
Berondan Asgeir Olasson 50808/08 VAL ERI4 SA
Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunislinjainen uros, jolla hyvä pää ja erinomainen ilme. Vahva kaula.
Hyvä selkälinja. Koirassa yhdistyvät erittäin hyvin jalous ja voima. Liikkuu löysästi edestä, hieman
ahtaasti takaa. Turkki laadultaan hyvää, muttei tänään parhaassa näyttelykunnossa.
Doremis Quarter Mcd SE47587/2012 VAL ERI
Rotutyypiltään erinomainen. Aavistuksen kapea ja pitkä pää. Ryhdikäs kaula. Hyvä selkälinja.
Riittävä rungon ja eturinnan syvyys. Hyvä raajaluusto ja raajojen kulmaukset. Hyvälaatuinen turkki,
ei tänään parhaassa mahdollisessa kunnossa. Liikkuu hyvin ja erinomainen selkälinja.
Kultaruskan Ace-Of-Spades 19089/12 VAL ERI

Rotutyyppi erinomainen. Hieman kapea kallo ja kuono-osan tulisi olla täyteläisempi, erityisesti
silmien alta. Hieman etuasentoiset lavat, mistä johtuen uros vaikuttaa hieman pitkärunkoiselta.
Riittävästi kulmautunut takaosa. Hyvä rungon syvyys. Kaunis karva ja väritys. Riittävä raajaluusto,
liikkeet ok.
Lipasun Luckyman 38109/09 VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Erinomainen tyyppi. Toivoisin täyteläisemmän kuono-osan. Hyvä kallo. Erinomainen kaula ja
selkälinja. Erinomainen rungon malli ja syvyys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen
turkki.
Ridon Hennet Newman 45489/13 VAL ERI2 SA PU2 VARACA
Erinomainen rotutyyppi. Hyvät pään mittasuhteet, ilmettä häiritsee vaaleahkot silmät. Ryhdikäs
kaula. Hyvä selkä. Eturinnan tulisi vielä vahvistua. Runko erinomainen malliltaan. Hyvä takaosa.
Kaunis väritys. Liikkuu hyvin.
Bernarossa Cherokee 40632/06 VET ERI1 SA VET VSP
Erinomaisessa näyttelykunnossa esitetty 9-vuotias veteraani. Hyvä uroksen pää. Erittäin hyvä runko
ja raajarakenne. Hyvä häntä. Vetävät liikkeet.
Alpweiden Änd I’m Jackpot 43069/14 JUN ERI1
Erinomainen tyyppi. Ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt juniorinarttu (11kk). Hyvä nartun pää,
joskin hieman pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja selkälinja. Vielä kovin kehittymätön
runko. Hyvä raajaluusto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erityisen lupaava rotunsa edustaja,
joka liikkuu erittäin hyvin.
Joypaws Hot Huberta 40840/14 JUN EH3
Rotutyypiltään melko hyvä. Hyvät rungon mittasuhteet, hieman pitkä ja kapea pää. Hyvä kaula ja
selkälinja. Rintakehä ja koko runko vielä kovin puutteellinen, minkä takia koira antaa hieman
ilmavan vaikutelman. Karva on laadultaan hyvä, muttei tänään parhaassa näyttelykunnossa. Kokoon
nähden raajaluuston tulisi olla järeämpää. Hyvä häntä. Liikkeet ok.
Swissdreams Ahsoka 17616/14 JUN EH2
Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu. Hyvä feminiininen pää. Kaunis kaula ja selkälinja.
Rintakehä ja koko runko vielä täysin kehittymätön. Niukasti kulmautunut takaosa. Toivoisin
hieman enemmän driveä liikkeeseen. Karva on laadultaan ok, muttei tänään parhaassa
näyttelykunnossa. Narttu tarvitsee aikaa.
Tuiskutien Cissus Hetty 44885/13 NUO ERI1 SA VASERT
Erinomainen tyyppi. Kaunis feminiininen pää. Hyvänmallinen runko. Hyvin kulmautunut takaosa.
Pyrkii seisomaan etutassut ulospäin. Erinomainen häntä. Liikkuu vetävin askelin, joskin hieman
ahtaasti takaa.
Alpweiden Very Golden Jackpot 24495/12 AVO H
Hyvä nartun pää. ERinomainen tyyppi. Vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, joka on pistävä. Ryhdikäs
kaula, hyvä selkälinja. Erittäin lyhyt olkavarsi, mikä näkyy leveinä huiskivina etuliikkeinä.
Hyvänmallinen runko. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä takaosa. Liikkuu hieman ahtaasti takaa.
Kaunis karva. Hyvä väritys.
Fearless Heart Cimberly 49864/11 AVO ERI2
Rotutyyppi erinomainen. Hyvä pää, joskin kuono-osa voisi olla aavistuksen lyhyempi. Vahva kaula.
Hyvä selkä. Syvä tilava runko ja etuosa. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen häntä.
Liikkuu hyvin.
Matildan Obladii Olivia 59698/10 AVO ERI1 SA PN4 SERT

Kookkaan puoleinen, erinomaista rotutyyppiä oleva narttu. Toivoisin hieman enemmän
otsapengertä. Hieman pyöreät silmät ja kookkaat korvat häiritsevät ilmettä. Erinomainen rungon
tilavuus ja syvyys. Liikkuu hieman löysästi edestä, takaa ok. Hyvä raajaluusto.
Ronetta’s Charonjen Girl 29331/12 AVO H
Rotutyypiltään melko hyvä narttu, jolla hieman pitkä kuono-osa. Hyvänmallinen runko, mutta se
kaipaa ehdottomasti massaa ja voimaa koko huomioiden. Korkea häntä. Liikkuu edestä
epävarmasti. Takaa ok. Kaunis väritys.
Soo-Soo Bridget Jones 42976/11 AVO H
Erinomainen tyyppi. Hyvä pään malli, mutta otsapenger saisi olla selvempi. Hieman vaaleat silmät.
Vahva, mutta lyhyt kaula. Hyvä selkä. Hyvä rungon tilavuus. Liikkeet ok. Korkea häntä.
Soo-Soo Darling Daisy 17871/13 AVO ERI3
Erinomainen tyyppi. Hyvä nartun pää ja ilme. Vahva kaula, hyvä selkä. Kauniisti kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvä rungon syvyys. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin.
Berondan Belicia 60526/09 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Pää ja luusto
riittävän järeä. Erinomainen rotunsa edustaja. Kaunis väritys. Erittäin vapaat vetävät liikkeet.
Doremis Himla Sefin Uwa SE42219/2009 VAL ERI2 SA PN2 VARACA
Erinomainen tyyppi. Hyvät rungon ääriviivat. Hyvä pää ja ilme. Riittävä kaulan pituus. Vahva
selkä. Hyvä rungon malli. Hyvä häntä. Liikkuu edestä ulkonevin kyynärpäin, takaa hyvin.
Fridkullas Ultra Bra 10069/06 VET ERI1 SA PN3 VET-ROP
Erinomainen näyttelykunnossa oleva veteraani 10v. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja
takaa. Raajaluusto, koko huomioiden voisi olla järeämpää. Erinomainen rungon malli. Ryhdikäs
kokonaisuus, josta ikä ei näy. Liikkuu hyvin.

