20150808 Nokia R, Anita Al-Bachy
FI55081/14 Bernirannan Champion Caius-Cain JUN EH2
9kk. Keskikokoinen, keskivoimakas vielä pentumaisen vaikutelman antava nuori herra. Hyvä
purenta. Vahvat hampaat. Hyvä pään muoto. Tummat silmät, hieman näkyvää sidekalvoa. Hyvä
kaula. Tasainen selkä. Hieman suora olkavarsi. Eturinnan tulee täyttyä. Sopiva luusto.
Tasapainoisesti kulmautunut takaa. Hyvät käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Voisi liikkua
tehokkaammin. Tarvitsee aikaa.
FI55083/14 Bernirannan Cheek JUN H
pkk. Vielä kovin pentumaisen vaikutelman antava juniori. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Hyvä
kallo ja kuono-osa. Suupigmentti voisi olla parempi. Tummat silmät. Hyvät korvat. Lyhyt kaula.
Köyryyttä lanneosassa ja luisu lantio. Hyvä rintakehän muoto. Etuosan tulee täyttyä. Pysty lapa ja
suora olkavarsi. Kokoon sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Kinnerahdas takaa ja liikkeiden
tulisi olla kauttaaltaan tehokkaammat. Hyvä väritys, mutta liian pehmeällä pohjavillalla oleva karva.
FI55085/14 Bernirannan Commander Casimiro JUN EH3
9kk. Keskikokoinen, keskivoimakas. Hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä purenta. Suupigmentin
tulisi olla parempi. Löysyyttä alahuulissa. Tummat silmät, sidekalvoa näkyvissä. Hyvät korvat.
Hyvä kaula, vahva selkä. Oikea rintakehän muoto. Eturinnan tulee täyttyä. Sopivasti kulmautunut.
Riittävä luusto. Hyvät käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Tasapainoisesti kulmautunut.
Välikämmen voisi olla viistompi. Erinomainen karvanlaatu ja hyvä väritys.
FI51644/14 Bernoban Ah Armaani JUN EH4
9.. Hyvät mittasuhteet omaava juniori. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Hyvä kallo ja kuono-osa.
Tummat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Tasainen selkä. Aavistuksen luisu lantio. Hieman
pysty lapa ja suora olkavarsi. Hyvä rintakehän pituus. Eturinnan tulee täyttyä. Sopiva luusto. Hyvät
käpälät. Liikkuu vielä löysästi edestä ja askelmitan tulisi olla ulottuvampi. Erinomainen
karvanlaatu. Hyvä väritys.
FI50582/14 Chic Choix Domino Von Zwiss JUN H
10kk. Tänään turhan pulkassa ja löysässä kunnossa esitetty juniori. Aavistuksen matalaraajainen.
Hyvä päänmuoto. Tummat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hyvä rintakehän muoto. Eturinnan
tulee täyttyä. Hyvä luusto. Hyvin kulmautunut takaa. Aavistuksen pysty lapa ja suora olkavarsi.
Liikkuu kovin voimattomasti takaa ja löysästi edestä johtuen osin ylipainosta. Erinomainen karva ja
hyvä väritys. Kotiin kiinteytymään.
FI42666/14 Vinkizz Standard JUN ERI1
13kk Aavistuksen pitkärunkoinen uros, jolla erinomainen sukupuolileima. Hyvä purenta. Vahvat
hampaat. Hyvä kallo ja kuono. Keskiruskeat silmät. Erinomainen kaula. Vahva selkä. Lupaava
eturinta. Hyvä rintakehän pituus. Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Oikein
kulmautuneet raajat. Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla, mutta vielä leveästi edestä. Hyvä
karva ja värimerkit.
FI46008/12 Bernirannan Albert AVO ERI1 SA PU4 SERT MVA
3v. Tanakka, voimakas, oikeat mittasuhteet omaava uros. Oikeailmeinen uroksen pää. Hyvä kallo ja
kuono. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Vahva selkä. Hyvä eturintaa. Lyhyehkö rintakehä.
Tasapainoisesti kulmautunut. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Hyvä
karva ja värimerkit. Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla.
FI51482/09 Life Spring’s Peacemaker AVO H
6v. Pieni, matalaraajainen, tänään kovin löysässä kunnossa esitetty uros. Hyvä pään muoto. Hyvä
purenta. Tummat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Pehmeyttä selässä. Hyvä eturinta ja
rintakehän pituus. Keskivoimakas luusto. Löysyyttä välikämmenissä. Liikkuu tehottomasti. Hyvä
väritys. Kuntoutuskuurille.
FI60232/10 Zweierteam Scandens AVO EH3

4v. Oikeat mittasuhteet omaava uros, joka hyvässä tiiviissä kunnossa. Oikeailmeinen uroksen pää.
Hyvät korvat. Tummat silmät. Erinomainen kaula. Tasainen selkä. Riittävä eturinta ja hyvä
rintakehän pituus. Kokoon nähden sopiva luusto. Tiiviit käpälät. Korkea hännänkiinnitys mikä
näkyy myös liikkeessä korkeana hännän asentona. Oikea karva. Hyvät värimerkit. Liikkuu kovin
lyhyellä sivuaskeleella, muuten hyvin.
FI42051/13 Zweierteam Vulgaris AVO ERI2 SA VASERT
2v. Maskuliininen, oikeat mittasuhteet omaava uros. Oikeailmeinen uroksen pää. Hyvä purenta.
Hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkä. Erinomainen eturinta ja rintakehän pituus. Vahva luusto. Tiiviit
käpälät. Sopivasti kulmautunut. Hyvä häntä myös liikkeessä. Mustassa värissä pronssin vivahde.
Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä sivuaskeleella.
FI30174/12 Bom Bom’s Deinhart VAL ERI3 SA PU3
3v. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pään muoto. Suurehkot vaaleat silmät
häiritsevät ilmettä. Suupigmentin tulisi olla parempi. Hyvä kaula. Vahva selkä. Hyvä eturinta.
Oikea rintakehän pituus. Keskivahva luusto. Tiiviit käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä
häntä myös liikkeessä. Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla. Hyvä karva ja väri.
FI19319/12 Riccarron Rolls Royce VAL ERI2 SA PU2
3vuotis tanakka, tiiviissä kunnossa esitetty uros. Oikeanmallinen uroksen pää. hyvät silmät ja
korvat. Hyvä purenta. Suupigmentin tulisi olla parempi. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Erinomainen
eturinta ja rintakehän pituus. Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla.
Hyvä häntä. Erinomainen karva ja hyvä väritys.
FI38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI1 SA PU1 ROP
3. tanakka, voimakas, erinomaiset mittasuhteet omaava uros joka erinomaisessa näyttelykunnossa.
Urosmainen pää. Tummat silmät. Hyvät korvat. Suupigmentti tulisi olla parempi. Erinomainen
kaula. Vahva selkä. Erinomainen rintakehän syvyys ja pituus. Erinomaisesti kulmautuneet
vahvaluustoiset raajat. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Liikkuu erinomaisella
askelmitalla yhdensuuntaisesti edetä ja takaa. Erinomainen karva ja väritys.
FI55088/14 Bernirannan Ciia-Chasity JUN H
9kk. Kevytrakenteinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat, mutta
vielä kapealinjainen pää. Lyhyt kaula. Vahva selkä. Hyvä rintakehän pituus, mutta eturinta puuttuu.
Pysty lapa ja olkavarsi. Korkeahko kinner. Kevyt luusto. Hyvät tiiviit käpälät. Hyvä häntä
liikkeessä. Peitsaa kokoajan. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. Hyvä karvanlaatu ja värimerkit.
FI52595/14 Kotivainion Safiiri JUN H
10kk. Kevyt, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta. Tummat silmät. Hyvät korvat, mutta
vielä kovin kapealinjainen pää. Riittävä kaula. Tasainen selkä. Hyvä rintakehän pituus, mutta
eturinta puuttuu. Suora lapa ja olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Hyvä häntä myös liikkeessä. Kevyt
luusto. Tiiviit käpälät. Liikkuu riittävällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. Hyvä karva ja
värimerkit. Tarvitsee lisää voimaa.
FI42670/14 Vinkizz Supreme JUN ERI1 SA PN4
13kk. Erinomaisen tiiviissä kunnossa esitetty juniori. Oikeanmuotoinen nartun pää. Tummat hieman
pyöreät silmät. Erinomainen pigmentti. Hyvä purenta. Erinomainen kaula. Vahva selkä.
Erinomainen rintakehän pituus ja lupaava eturinta. Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Oikein
kulmautuneet raajat. Hyvä häntä myös liikkeessä. Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla edestä ja
takaa. Kuiva karva. Hyvät värimerkit.
FI15013/14 Bernarossa Odella NUO H
19kk. Seistessä kauniit ääriviivat omaava narttu, joka valitettavan epävarma kehässä.
Kapealinjainen pää, vaaleat hieman pyöreät silmät. Hyvä purenta. Suurehkot korvat. Hyvä kaula.
Tasainen selkä. Luisu lantio. Hyvä rintakehän pituus. Eturinnan tulee täyttyä. Suora olkavarsi,
muuten ok kulmaukset. Hyvä häntä. Kauniissa kunnossa oleva hyvälaatuinen turkki. Hyvät
värimerkit. Liikkuu hyvin tehottomasti takaa.
FI54341/13 Funatic Happy Dance NUO ERI1 SA PN2 SERT

1v 10kk. Hyvin kaunislinjainen feminiininen narttu, jolla erinomainen nartun pää. Tummat silmät,
hyvät korvat. Hyväpurenta. Hyvä pigmentti. Erinomainen kaula. Vahva selkä. Erinomainen
rintakehän pituus. Erinomainen eturinta. Vahva luusto. Hyvä häntä myös liikkeessä. Tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu erinomaisella askelmitalla yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Erinomainen
karva ja värimerkit.
FI13497/14 Sonza’s Black Magic Woman NUO ERI2 SA
19kk Erinomaiset mittasuhteet omaava seistessä kaunislinjainen narttu. Oikeailmeinen nartun pää.
Tummat silmät. Kaunis kaula. Vahva selkä. Lupaava eturinta. Hyvä rintakehän pituus ja muoto.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Tiiviit käpälät. Liikkuu joustavasti hyvällä askelmitalla,
vielä hieman löysästi edestä. Hyvälaatuinen karva ja hyvät värimerkit.
FI17616/14 Swissdreams Ahsoka NUO ERI3
18kk. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä kallo. Kuono-osa voisi olla
täyteläisempi silmien alta. Tummat hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Hyvä
rintakehän pituus ja lupaava eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyväluustoiset raajat. Tiiviit
käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Liikkuu hyvällä askelmitalla yhdensuuntaisesti edestä ja
takaa. Hyvä karva ja värimerkit.
VDH/53207 Charlene Vom Rummelsbach AVO ERI3
5v. Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava narttu. Oikeanmuotoinen nartun pää. Kuluneet
hampaat ja etuhampaat epätasaisessa rivissä. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. Vahva selkä.
Erinomainen eturinta ja rintakehän pituus. Vahva luusto. Välikämmenet voisivat olla joustavammat.
Hyvin kulmautunut takaa. Hieman suora olkavarsi. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi, muuten
liikkeet ok. Erinomainen karva ja värimerkit.
FI50550/12 Eoszline Shakira AVO ERI1 SA PN3 VASERT
3vuotias. Vahva, suuri, mutta silti narttumainen. Hyvä purenta. Tummat silmät, hieman näkyvät
sidekalvot. Hyvät korvat. Suupigmentti voisi olla parempi. Hyvä kaula. Vahva selkä. Hieman luisu
lantio. Hyvä eturinta ja rintakehän pituus ja muoto. Vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut.
Hyvä häntä myös liikkeessä. Voisi liikkua tehokkaammalla takatyönnöllä, muuten ok. Hyvä karva
ja värimerkit.
FI49864/11 Fearless Heart Cimberly AVO EH
5,5v. Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvänmuotoinen nartun pää. Vaaleat
silmät. Hyvät korvat. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Pehmeä selkä. Hyvä rintakehän pituus ja muoto.
Riittävä eturinta. Luuston tulisi olla voimakkaampi. Hyvät käpälät. Hyvä karvanlaatu, mutta
eturaajojen värimerkit tulisi olla puhtaammat. Selän pehmeys näkyy liikkeessä. Etuaskeleen tulisi
olla ulottuvampi.
FIN19168/08 Funatic Qt-Ness AVO ERI2
7,5v Erinomaisessa kunnossa esitetty narttu. Oikeat mittasuhteet. Hyvä raajakorkeus. Hyvä purenta.
Kallo-osa voisi olla leveämpi. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula, vahva selkä. Hieman luisu lantio.
Tasapainoisesti kulmautuneet vahaluustoiset raajat. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä.
Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Erinomainen karva ja
värimerkit.
FI11316/15 Venyim Gyöngye Fatime AVO ERI4
2v. Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta. Hyvä pigmentti. Vaaleat
silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Hyvä rintakehän pituus ja muoto. Eturinnan tulisi
olla täyteläisempi. Suora olkavarsi muuten hyvin kulmautunut. Keskivahva luusto. Hyvä häntä
myös liikkeessä. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi, muuten liikkeet ok. Hyvä karva ja väritys.
FI26230/13 Vuorenpeikon Gismet AVO EH
2v. Vielä kovin kapealinjainen narttu. Oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta, silmät ja korvat, mutta
pään tulee voimistua. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Luisuutta lantiossa. Kovin lyhyt rintakehä ja
pitkä lanne. Eturinnan tulee täyttyä. Hyvin kulmautunut takaa. Suora olkavarsi. Kevyt luusto. Tiiviit

käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, mutta takatyönnön tulisi olla voimakkaampi.
Erinomainen karvanlaatu ja värimerkit.
FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI3 SA
6v. Keskikokoinen, erinomaisessa lihaskunnossa esitetty narttu. Oikeanmuotoinen nartun pää. Hyvä
purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Oikea rintakehän muoto ja pituus.
Aavistuksen pitkärunkoinen. Hyvä luusto ja kulmaukset. Korkea hännänkiinnitys, mutta ei nosta
liikkeessä. Hyvä karvanlaatu ja väri. Liikkuu erinomaisella askelmitalla joustavasti.
FI14126/11 Funatic Mulberry VAL ERI2 SA
4,5v. Tanakka, vahva narttu, jolla tänään hieman ylipainoa. Vahva nartun pää. Hyvä purenta.
Erinomainen pigmentti. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. Pehmeyttä selässä. Vahva luusto.
Tasapainoisesti kulmautunut. Tiiviit käpälät. Hyvä rintakehän pituus. Erinomainen eturinta. Hyvä
häntä myös liikkeessä. Tiiviit käpälät. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten ok.
FI36501/11 Zweierteam Tazetta VAL ERI1 SA
Vahva, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Oikeanmuotoinen nartun pää. Hyvä purenta.
Erinomainen pigmentti. Tummat hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula, vahva selkä. Hieman luisu
lantio. Hyvä rintakehän pituus ja muoto. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman
löysyyttä välikämmenissä. Liikkuu riittävällä askelpituudella hieman ahtaasti takaa. Hyvä
karvanlaatu ja värimerkit.
FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VET ERI1 SA PN1 ROP-VET VSP
Lähes 10v. Erinomaisessa kunnossa esitetty oikeat mittasuhteet omaava veteraaninarttu.
Erinomainen pään muoto. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvät korvat. Erinomainen kaula. Tiivis
selkä. Tilava runko. Hieman suora olkavarsi muuten erinomaiset kulmaukset. Upeat liikkeet.
Erinomainen karva ja värimerkit.
FIN50881/07 Gunhild Vom Gipfelfeuer VET ERI2
8,5v. Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet omaava, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani.
Oikeanmuotoinen nartun pää. Hieman pyöreät silmät. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä kaula ja selkä.
Hyvärintakehän pituus ja muoto. Riittävä eturinta. Luusto voisi olla vahvempi. Hyvä häntä myös
liikkeessä. Hyvä karva ja värimerkit. Erinomaiset liikkeet.
Kennel Zweierteam KASV1 KP
Scandens, Vulgaris, Ulmus, Tazetta
Neljästä eriyhdistelmästä koostuva ryhmä, jossa tyypillisiä rodun edustajia. Oikeailmeiset päät,
parilla turhan korkeat hännät. Hyvät rungon ja luuston vahvuudet. Kauniit karvapeitteet.

