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Bernaisen Boom Bastic 11170/15 PEN1 KP VSP-Pentu
Takakorkeassa vaiheessa esiintyvä urospentu, jolla selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet.
Ikäisekseen hyvä pään vahvuus, tyypillinen ilme. Hyvin kehittynyt runko. Voisi olla hieman
voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu vielä kinnerahtaasti
takaa, hieman löysästi edestä.
Bernaisen Betty Woman 11173/15 PEN1 KP ROP-Pentu
Selvän sukupuolileiman omaava narttupentu jolla hyvät mittasuhteet. Tyypilliset ääriviivat.
Tyypillinen ilme. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Hyvä
karvapeite ja värimerkit. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, etuosa saa tiivistyä ja etuliike parantua.
Bernbear’s Amadeus 26472/14 JUN ERI3
Selvän sukupuolileiman omaava uros. Hyvin kehittynyt rungoltaan. Hyvä pään vahvuus. Hyvät
pään mittasuhteet, tyypillinen ilme. Voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa.
Hyvä luuston vahvuus. Hieman korkealla kannettu häntä. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä karvapeite ja
värimerkit. Hieman ahtaat takaliikkeet ja hieman löysyyttä etuliikkeessä.
Matildan Louis W 17942/14 JUN ERI2
Koon alarajoilla oleva uros. Sopusuhtaisesti rakentunut. Hyvät pään mittasuhteet. Tyypillinen ilme.
Hyvin kulmautuneet raajat. Ikäisekseen riittävä runko. Hyvä luuston vahvuus. Karvapeite ei
parhaimmassa kunnossa. Hyvä ylälinja. Hyvin kannettu häntä. Hyvät värimerkit. Hyvät sivuliikkeet
ja takaliikkeet. Vielä löysät etuliikkeet.
Soo-Soo Enrique Iglesias 40007/14 JUN ERI1 SA ROP-JUNIORI
Koon alarajoilla oleva uros. Hyvin kehittynyt rungoltaan. Sopusuhtaisesti rakentunut. Riittävä
raajakorkeus. Hyvä luuston vahvuus. Hyvät pään mittasuhteet ja pään vahvuus. Tyypillinen ilme.
Hyvä runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeite. Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä.
Hieman kinnerahtaat takaliikkeet. Hyvät etu- ja sivuliikkeet.
Bernarossa Omar 15911/14 NUO ERI1 SA VASERT
Selvän sukupuolileiman omaava hyvän kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään vahvuus
ja mittasuhteet. Hyvin kehittynyt runko ja luuston vahvuus. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä
karvapeite ja väritys. Hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet sekä sivuliikkeet.
Bernirannan Brutus 52666/13 NUO EH2
Takakorkeassa vaiheessa esiintyvä uros jolla selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään
vahvuus. Tyypillinen ilme. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät käpälät. Hyvin
kannettu häntä. Sivuliikkeessä taka-askel jää lyhyeksi ja takaliikkeet ovat kinnerahtaat.
Alpweiden Forget Me Not 47458/08 AVO EH
Vahvaluustoinen- ja runkoinen uros, joka saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Selässä pehmeyttä.
Hyvä pään vahvuus ja mittasuhteet. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvät käpälät. Hyvät
värimerkit, karvapeite ei parhaassa kunnossa. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu voimattomasti sivulta.
Hyvät takaliikkeet. Saisi liikkua paremmin edestä.
Berndream’s Copy Of My Fun-Dad 19648/10 AVO ERI2 SA
Hyvä luustoinen ja runkoinen, mutta hieman pitkän vaikutelman antava uros. Riittävä raajakorkeus
ja koko. Hyvät pään mittasuhteet. Tummat silmät. Tyypillinen ilme. Kirsupigmentti voisi olla
parempi. Hyvin kulmautuneet raajat. Pehmeyttä selässä. Hyvät sivu- ja takaliikkeet ja etuliikkeet.
Bernoban Kermavaahto 35218/13 AVO H
Oikean kokoinen uros saisi olla kokoon nähden rungoltaan voimakkaampi. Antaa hieman ilmavan
yleisvaikutelman. Hyvä pään vahvuus, hieman vaaleat silmät. Eturinta ja etuosa saisi olla
voimakkaampi. Hieman ulospäin kääntyneet etukäpälät. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja
takaa. Turhan korkealla kannettu häntä. Hyvät värimerkit. Hieman kapeat takaliikkeet, löysät
etuliikkeet.
Bernoban Lumimyrsky 16946/13 AVO ERI4

Oikean kokoinen, hyvä luustoinen ja runkoinen sopusuhtaisesti rakentunut uros. Selvä
sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään vahvuus. Tyypillinen ilme. Hyvä runko,
sopusuhtaiset kulmaukset. Hyvä ylälinja. Hyvin kannettu häntä. Hyvät sivuliikkeet. Hieman ???
esiintyjä. Karvapeite ei parhaimmillaan. Hyvät etu- ja takaliikkeet.
Bruno Vom Schuettebom 49444/12 AVO ERI3
Hyvä luustoinen ja runkoinen oikean kokoinen uros. Selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet.
Hyvä pään vahvuus. Tyypillinen ilme. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeite ja
värimerkit. Turhan korkealla kannettu häntä. Hyvät liikkeet takaa, etuliikkeet tulisi olla paremmat.
Hyvät sivuliikkeet.
Douglas From Balihara Ranch 11371/10 AVO ERI
Oikean kokoinen, hyvä runkoinen uros. Selvä sukupuolileima. Hyvä pään vahvuus ja mittasuhteet.
Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Turhan korkealla kannettu häntä.
Sivuliikkeessä taka-askel jää lyhyeksi. Hyvät edestakaiset liikkeet.
Funatic Jon Stoppable 15082/13 AVO ERI1 SA PU3 SERT VARACA
Sopusuhtainen, kaunislinjainen uros. Hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Hyvä pään vahvuus
ja mittasuhteet. Hieman vaaleat silmät. Hyvä eturinta, hyvä karvapeite ja värimerkit. Hyvä runko.
Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Erittäin hyvät sivu- ja takaliikkeet. Etuliikkeissä hieman
toivomista.
Ragdolls Gorgeous 51423/12 AVO ERI
Hyvä runkoinen ja luustoinen uros jolla selvä sukupuolileima. Hyvä pään vahvuus, tummat silmät.
Tyypillinen ilme. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät. Hieman pehmeä selkä liikkeessä.
Turhan korkealla kannettu häntä. Sivuliikkeessä voisi olla enemmän ulottuvuutta. Hyvät etu- ja
takaliikkeet.
Vuorenpeikon Ice Follies 46439/13 AVO H
Selvän sukupuolileiman omaava raajakkaan vaikutelman antava uros, jolla tulisi olla voimakkaampi
runko kokoon nähden. Hyvät pään mittasuhteet. Tyypillinen ilme. Tulisi olla paremmin
kulmautunut edestä. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvät käpälät. Kovin korkealla kannettu häntä.
Sivuliikkeessä tulisi olla parempi ulottuvuus, ahtaat takaliikkeet. Etuliikkeessä kääntää käpäliä
sisäänpäin.
Soo-Soo Casillero Del Diablo 30995/12 VAL ERI2 SA PU4
Sopusuhtainen uros. Hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Hyvä pään vahvuus. Tyypillinen
ilme. Hyvä runko. Sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja, turhan korkealla kannettu
häntä. Hyvät sivu- ja takaliikkeet. Edestä saisi liikkua paremmin.
Berndream’s Dark Dancer 35381/11 VAL ERI3 SA
Vahvaluustoinen ja runkoinen selvän sukupuolileiman omaava uros. Hyvät mittasuhteet.
Tyypillinen pää ja ilme. Hyvä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvät käpälät.
Turhan korkealla kannettu häntä. Sivuliikkeessä voisi olla enemmän ulottuvuutta. Hyvät
takaliikkeet. Turhan löysät etuliikkeet, pehmeyttä ranteissa.
Bernoban Supermarket 20873/13 VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Kaunislinjainen sopusuhtaisesti rakentunut vahvaluustoinen uros, jolla selvä sukupuolileima.
Tyypillinen pää ja ilme. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät. Tyypillinen
karvapeite, hyvät värimerkit. Tyypillinen ylälinja. Hyvin kannettu häntä. Erinomaiset sivuliikkeet.
Hyvät etu- ja takaliikkeet.
Bernarossa Cherokee 40632/06 VET ERI1 SA PU2 VET-ROP
9v. Veteraaniuros, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Hyvät mittasuhteet. Hyvä runko ja luusto.
Hyvät pään mittasuhteet. Sopusuhtaiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu erittäin hyvin sivulta.
Hyvät takaliikkeet. Varsin hyvät etuliikkeet.
Alpweiden Änd I’m Jackpot 43069/14 JUN EH
Koon alarajoilla oleva narttu. Selvä sukupuolileima, saisi olla luustoltaan voimakkaampi. Runko
tarvitsee aikaa. Oikeat mittasuhteet. Hieman takakorkeassa vaiheessa. Hyvät pään mittasuhteet.

Ikäisekseen riittävä pään vahvuus. Tummat silmät. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa.
Hyvät värimerkit, turhan korkealla kannettu häntä. Hyvät sivu- ja takaliikkeet ja etuliikkeet.
Bernbear’s Afrodite 26476/14 JUN ERI3
Tänään hieman ilmavan yleisvaikutelman antava narttu jolla hyvät mittasuhteet. Sopusuhtaiset
ääriviivat, selvä sukupuolileima. Hyvät pään mittasuhteet. Tummat silmät, tyypillinen ilme. Hyvä
runko. Riittävästi kulmautunut. Hyvät värimerkit. Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Liikkuu
hyvin sivulta. Hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet. Tänään melko niukassa karvapeitteessä mikä
korostaa ilmavaa yleisvaikutelmaa.
Chic Choix Dayanara Von Zwiss 50587/14 JUN ERI4
Koon alarajoilla oleva narttu. Oikeat mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Luusto voisi olla hieman
voimakkaampi runkoon nähden. Vielä kapea kuono-osa. Tummat silmät, hyvät pään mittasuhteet.
Hyvin kehittynyt runko ikäisekseen. Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Varsin tasapainoiset
kulmaukset. Hyvät liikkeet takaa ja edestä.
Joypaws Hot Hilary 40843/14 JUN EH
Koon alarajoilla oleva narttu. Hyvin kehittynyt runko. Luusto voisi olla hieman voimakkaampi
runkoon nähden. Oikeat pään mittasuhteet, mutta pää kauttaaltaan vielä hieman pieni. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Turhan korkealla kannettu häntä. Hyvät sivuliikkeet, hyvät liikkeet takaa.
Edestä saisi liikkua paremmin.
Monte Perosan Emily 46821/14 JUN ERI2
Hyvä runkoinen ja luustoinen sopusuhtaisesti rakentunut narttu. Hyvät mittasuhteet. Oikeat pään
mittasuhteet, mutta pää antaa runkoon nähden hieman pienen vaikutelman tässä vaiheessa. Varsin
sopusuhtaisesti kulmautunut. Turhan korkealla kannettu häntä. Liikkuu hyvin sivusta, leveät
etuliikkeet.
Tuwa Dervisha 5556/14 JUN ERI1 SA
Sopusuhtainen, tasapainoinen, hyvärunkoinen ja luustoinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään
vahvuus ja pään mittasuhteet. Hieman vaaleat silmät. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Hyvä ylälinja ja
hyvin kannettu häntä. Hyvät sivu ja –takaliikkeet. Hieman laiska liikkumaan.
Fortuneia North Windonia 17368/14 NUO EH2
Tänään hoikassa kunnossa esiintyvä narttu. Selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet. Ei parhaassa
karvapeitteessä. Oikeat pään mittasuhteet, pää saa vahvistua. Runko tarvitsee massaa. Riittävä
luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä ylälinja, hieman korkealla
kannettu häntä. Hieman kapeat taka ja löysät etuliikkeet. Hyvät värimerkit.
Goldbern’s Dior Princess Edith 17236/14 NUO ERI1 SA
Hyvä luustoinen ja runkoinen sopusuhtainen narttu, selvä sukupuolileima. Hieman takakorkeassa
vaiheessa. Oikeat pään mittasuhteet, tyypillinen ilme. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvät
käpälät. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Hyvät sivuliikkeet,
hieman kapeat takaliikkeet. Hyvät etuliikkeet.
Alpigiano Juvel Josefina 19661/13 AVO ERI1 SA PN2 SERT VARACA
Sopusuhtainen narttu. Hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Hyvä runko ja luuston vahvuus.
Hyvä vahva nartun pää, tyypillinen ilme. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä ylälinja,
hyvin kannettu häntä. Hyvät sivuliikkeet ja etuliikkeet, hieman ahtaat takaliikkeet.
Alpweiden You Are Lovely 38454/13 AVO EH
Selvän sukupuolileiman omaava narttu. Hyvät mittasuhteet. Tulisi olla vahvempi luusto. Hieman
kapea kuono-osa. Oikeat pään mittasuhteet. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin
kulmautunut takaa. Runko saisi olla voimakkaampi. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Hyvä
ylälinja ja hyvin kannettu häntä. Hyvät sivu- ja takaliikkeet. Edestä saisi liikkua paremmin. Hyvät
värimerkit.
Labanc-Völgyi Tamara 51494/11 AVO ERI2 SA PN3 VASERT

Sopusuhtaisesti rakentunut narttu. Hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Ei tänään parhaassa
karvapeitteessä. Hyvä pään vahvuus ja mittasuhteet. Tyypillinen ilme. Hyvä eturinta ja kulmaukset.
Tyypillinen ylälinja, hyvin kannettu häntä. Hyvät sivu- ja etuliikkeet. Hieman kapea takaa.
Ragdolls Goldilocks 51425/12 AVO H
Tänään epävarmasti esiintyvä narttu jolla selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Hyvä runko. Ei
parhaassa karvapeitteessä. Hyvät pään mittasuhteet ja vahvuus. Vaaleat silmät. Tänään pehmeä
selkä ja liikkeessä antaa takakorkean vaikutelman. Liikkuu hyvin takaa, edestä saisi liikkua
paremmin. Hyvät sivuliikkeet. Käytös vaikuttaa palkintosijaan.
Suhtautuminen tuomariin: Väistää
Rajaköörin Halla Farfalla 42855/13 AVO ERI3
Selvän sukupuolileiman omaava narttu. Hyvät mittasuhteet, hyvä pään vahvuus. Hyvät pään
mittasuhteet. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä karvapeite, värimerkit ja
käpälät. Hyvät edestakaiset liikkeet. Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Sivuliikkeessä askel jää
lyhyeksi.
Soo-Soo Darling Daisy 17871/13 AVO ERI4
Hyvä runkoinen ja luustoinen hieman takakorkean vaikutelman antava narttu. Selvä
sukupuolileima. Hyvä pään vahvuus ja mittasuhteet. Kirsupigmentti voisi olla mustempi. Hyvät
käpälät. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Turhan korkealla kannettu häntä. Riittävä
ulottuvuus sivuliikkeessä. Hyvät takaliikkeet, hieman kapeat etuliikkeet. Hyvät värimerkit.
Thelma 43481/11 AVO EH
Sopusuhtaisesti rakentunut, mutta tänään hoikassa kunnossa ja niukassa karvapeitteessä esitetty.
Luusto saisi olla voimakkaampi. Runko tarvitsee massaa. Oikeat mittasuhteet. Tyypillinen ilme.
Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Erittäin hyvät sivuliikkeet ja
hyvät edestakaisin liikkuvat. Ei tänään parhaassa näyttelykunnossa.
Bernarossa Mermaid VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Sopusuhtainen kaunislinjainen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Selkeä sukupuolileima. Hyvä luuston
vahvuus. Hyvät pään mittasuhteet. Tyypillinen ilme. Sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat. Hyvät
käpälät. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Hyvät etu- ja
takaliikkeet. Erinomaiset sivuliikkeet.
Bernoban Lumia 16948/13 VAL ERI2 SA
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, hyvä runko ja luusto. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä.
Hyvä pään vahvuus. Hieman vaaleat silmät. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin takaa.
Hyvät värimerkit. Hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Erittäin hyvät sivuliikkeet, Hyvät etu- ja
takaliikkeet.
Bernarossa Dimare 25515/07 VET ERI1 SA PN4 VET-VSP
8v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaninarttu. Hyvä runko ja luusto. Hieman pitkä
lanneosaltaan. Hyvät pään mittasuhteet. Tyypillinen ilme. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautuneet
raajat. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin sivulta. Hyvät edestakaiset liikkeet. Häntä nousee välillä
turhan korkealle.
Kennel Bernarossa (Omar, Cherokee, Mermaid, Dimare) KASV1 KP ROP-KASV
Hyvä luustoisia ja runkoisia rotunsa edustajia. Kaunisilmeiset, vahvat päät. Liikkuvat hyvin sivulta.
Kauniissa näyttelykunnossa esitetty. Onnittelut kasvattajalle!

