20150725 Helsinki KV; HORSWELL JEFF
Räyhähenki Jippikayjei PEN1 KP ROP-pentu
Ihana luonne hyvin kasvanut. Hyvä luusto ja tassut. Ihana silmien ilme. Korrektit mittasuhteet.
Melko hyvä etuosan rakenne. Hyvä runko. Liian korkealla kannettu häntä. Takaosan tulee parantua.
Goldbear’s Zambuca 49908/14 JUN ERI1
Hyvin kehittynyt runko 10kk ikään nähden. Erinomaiset ääriviivat. Hyvä pää ikäisekseen, mutta
kallo saisi olla leveämpi ja otsapenger on hieman liian syvä. Oikea kaula hyvät lavat, syvä rinta.
Riittävät takakulmaukset, kinner voisi olla parempi. Liikkuu erittäin hyvin. Hännän kanto pilaa
ääriviivat. Etuosassa saisi olla hieman enemmän valkoista.
Goldbear’s Zz Top 49909/14 JUN ERI2
Hyvin kehittynyt urosmainen. Hyvän tyyppiset mittasuhteet. Pään, takaosan ja rinnan tulee levitä
iän myötä. Ihana silmien ilme. Riittävä kaula. Hyvät etukulmaukset ja rinnan syvyys.
Takakulmauksia voisi olla hieman enemmän. Hännän tulee asettua. Etutassuissa voisi olla
enemmän valkoista.
Werner Wix Texas 38553/14 JUN EH3
Urosmainen. Miellyttävä pää, hyvä silmien ilme, pidän kallon leveydestä. Lyhyt kaula, turhan
pyöristynyt ylälinja. Tarvitsee enemmän takakulmauksia. Melko miellyttävä rinnan leveys ja
syvyys. Melko hyvät etuliikkeet, takaliikkeiden tulee parantua.
Dzhuta Haus Linkolns Klassik RKF3851056 NUO ERI1
Melko hyvät mittasuhteet ja tyyppi. Turhan tuhdissa kunnossa ja turkki voisi olla parempi. Hyvä
pää ihana silmien ilme. Liian lyhyt kaula, ok etuosa. Hyvät kylkikaaret. Tarvitsee enemmän
takakulmauksia. Voisi käyttää takaosaansa paremmin liikkeessä.
Absolut AV Milkcreek NO47818/13 AVO ERI2 SA VASERT
Urosmainen. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, oikea otsapenger, tummat silmät. Juuri riittävä kaulan
pituus, erittäin hyvät lavat. Rinnan tulisi olla hieman leveämpi. Hyvät kylkikaaret, lyhyt lanneosa.
Hyvä ylälinja. Hyvä polvikulma. Etuosa voisi olla tiiviimpi liikkeessä. Profiililtaan erittäin ruskea.
Valkeakoivun Frodo 13519/13 AVO ERI1 SA PU3 SERT
Erittäin hyvin liikkuva urosmainen koira. Hieman lyhyt kuono-osa, hyvä kallon leveys. Miellyttävä
kaula, melko hyvä etuosa jossa korostunut rinta. Hyvät kylkikaaret tasainen ylälinja. Hyvin
rakentunut takaosa. Etutassussa voisi olla enemmän valkoista. Ihanat ääriviivat.
Bernissimo Filippo 22724/13 VAL ERI3 SA
Erittäin hyvä tyyppi ja ääriviivat. Kallo voisi edelleen levitä. Ok kaula, etuasentoinen leveä lapa,
loistava runko ja tasainen ylälinja. Hyvin rakentunut takaosa. Yhdessä tassussa voisi olla enemmän
valkoista. Liikkuu hyvin.
Bernoban Supermarket 20873/13 VAL ERI4 SA
Erinomaiset mittasuhteet. Loistavat värimerkit ja erittäin hyvin esitetty. Haluaisin hieman
pidemmän pään. Hyvä leveys, riittävä kaula hyvin asettunut lapa, pitkä olkavarsi. Loistava runko,
tasainen ylälinja. Hyvin rakentunut takaosa. Ei liiku niin hyvin kuin rakenne antaisi myöten.
Black Amiikos Rigobert Redert 44698/09 VAL ERI2 SA PU2 VARACA
Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet sekä tyyppi. Erittäin hyvä pää ja erinomainen silmien ilme.
Miellyttävä rinnan leveys. Keskivahvat mutta tasapainoiset kulmaukset. Tasainen ylälinja. Voisi
liikkua paremmin edestä. Hyvä sivuliike. Haluaisin enemmän valkoista etutassuihin.
Vuorenpeikon Famous 25700/12 VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP

Todella loistava koira. Erinomaiset mittasuhteet ja tyyppi. Erittäin hyvä pää. Oikea kaulan pituus.
Hyvä etuosa erinomainen runko. Hyvä polvikulma. Oikea lantion kulmaus. Kinner voisi olla
voimakkaampi. Loistava liikkuja. Erinomaiset värimerkit.
Bernarossa Cherokee 40632/06 VET ERI1 SA PU4 ROP-VET
Erittäin hyvä tyyppi. Erinomainen luonne ja liikkuu hyvin. Hyvä kallon leveys. Ok kaula. Hyvät
tasapainoiset kulmaukset. Loistava ihanan mallinen runko.
Bernoban Ah Impi Ihana 51645/14 JUN ERI2
Narttumainen, erinomainen tyyppi. Erittäin hyvä pää, oikea kaula. Keskivahvat etukulmaukset.
Rinta liian ???kyynärpäät. Hyvin pyöristyneet kylkikaaret. Hyvin rakentunut takaosa jonka tulee
levitä iän myötä. Liikkeet ok.
Berntiers It’s Incredible JUN ERI1 ROP-JUN
Narttumainen, erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää, tummat silmät. Hieman lyhyt kaula. Melko hyvä
etuosan rakenne. Valkoinen rinta hyvä kylkikaaren pyöreys. Hieman pyöristynyt ylälinja. Voimakas
takaosa. Oikea hännän kiinnitys ja kanto. Erittäin hyvä liikkuja.
Riccarron Shangri La 43595/14 JUN EH4
Hänellä on erittäin hyvä ääriviivat. Hyvät sivuliikkeet. Turhan kapea kauttaaltaan. Riittävä kaula.
Ok etuosa, voimakas lanneosa. Melko hyvät takakulmaukset. Tassut voisivat olla paremmat.
Hieman pronssinen tan-väri.
Unique Goldenbear’s Amazing Dream JUN ERI3
Loistava liikkuja. Vain 9kk, tarvitsee hieman enemmän itseluottamusta. Narttumainen pää, hyvä
silmien ilme. Riittävä kaula. Hyvä rinnan leveys, tasainen ylälinja liikkeessä. Voimakas takaosa.
Muddlehead’s Salli McQueen 48233/13 NUO ERI1
Erittäin tyypillinen. Loistava liikkuja. Narttumainen pää. Kaulaa voisi olla hieman enemmän. Hyvä
rinnan leveys. Hyvät lavat. Hyvät kylkikaaret. Ylälinja voisi olla parempi. Riittävä polvikulma,
matala kinner. Luonne voisi olla hieman rohkeampi.
Venyim Gyöngye Fatime 11316/15 AVO ERI3
Feminiini narttu ja tyyppi. Erittäin hyvä pää, ilme voisi olla parempi. Riittävä kaula. Hyvin
asettunut lapa, rintaa voisi olla enemmän. Loistavat kylkikaaret, tasainen ylälinja. Hyvä takaosa.
Etutassuissa saisi olla enemmän valkoista. Hyvä liikkuja.
Vuorenpeikon Gismet 26230/13 AVO ERI2 SA VASERT
Narttumainen. Hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Kallo saisi olla leveämpi. Hyvä kaula Ok lavat.
Tarvitsee enemmän eturintaa, pitkät kylkikaaret, voimakas lanneosa. Hyvä ylälinja hyvin
rakentunut takaosa. Etuliikkeen tulee tiivistyä.
Xantran Enchanting Elisabeth AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
Erittäin hyvä tyyppi. Loistava pää. Hyvä kaula hyvin asettunut lapa. Rinnan tulisi vielä levitä
hieman. Hyvä ylälinja. Voimakas takoa. Hyvä liikkuja. Etuosa voisi olla tiiviimpi ja siinä voisi olla
enemmän ruskeita värimerkkejä.
Bernoban Lumia 16948/13 VAL ERI1 SA PN2 VARACA
Hyvät ääriviivat ja mittasuhteet. Vielä nuori, runko saa vielä levitä. Hyvä silmien ilme. Oikea kaula
hieman etuasentoinen lapa. Tasainen ylälinja, riittävät kulmaukset. Hieman kapea takaa.
Erinomainen sivukuva.
Bernoban Supermiina 20876/13 VAL ERI2 SA PN4
Narttumainen. Miellyttävä pää, hyvä kaula. Etuasentoinen lapa. Kyynärpäät voisivat olla paremmat.
Hyvät kylkikaaret, tasainen ylälinja. Loistavat takakulmaukset.

Bernarossa Dimare 25515/07 VET ERI1 SA PN3 VSP-VET
Voimakas, narttumainen narttu. Ihana pää. Hieman matalaraajainen runkoon nähden. Todella vapaa
liikkuja jonka selkä pitää myös liikkeessä. Erinomainen rinnan leveys. Miellyttävä takaosa.
Erinomainen turkki ja lihakset.
Kennel Bernoban KASV1 KP
Erittäin yhdenmukainen tyyppi, erinomaiset värimerkit ja esittäminen kaikilla neljällä. Erittäin
helppoa nähdä, että kaikki ovat samasta kennelistä.

