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Bearessence Imlach 13371/15 PEN2
8kk vanha ystävällinen maskuliininen pentu, hyvä väritys. Sopiva kallo, hieman pitkä kuono-osa,
purenta ja hampaat ok. Silmien tulisi olla tummemmat. Sopiva luusto, hieman suora edestä. Hyvä
runko, tässä vaiheessa hieman löysät kintereet ja takaosan ja liikkeiden tulee vahvistua.
Manicero 12634/15 PEN1 KP ROP-pentu
8kk vanha kaunisvärityksinen hyvin tasapainoinen ja tyypikäs urospentu. Erinomainen kokonaisuus
ikäisekseen. Erinomainen ilmeikäs pää, hieman tiukka purenta, hampaat ok. Kaunis luusto, hyvät
käpälät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut niin edestä kuin takaa ja ikäisekseen
erittäin hyvin liikkuva.
Bearessence Ialantha 13381/15 PEN2 KP
8kk vanha miellyttävän tyyppinen, sopivan vahva tasapainoisesti kehittynyt narttupentu. Hyvä
päänmuoto, oikea purenta, hyvät hampaat. Hyvä luusto, sopivasti kulmautunut niin edestä kuin
takaa. Hyvä runko ikäisekseen. Turkki on hieman turhan kiharainen selässä. Hyvä väritys, liikkuu
hyvin askelin.
Bearessence Ilsevel 13377/15 PEN3
8kk vanha narttupentu joka esiintyy hieman levottomasti, pää on vielä varsin kehittymätön ja tässä
vaiheessa liian kapea niin kallosta kuin kuono-osasta. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta, huulissa
on pigmenttipuutosta. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Vielä kevyt runko, hieman jäykät takaraajojen
liikkeet.
Bearessence Ilyrana 13379/15 PEN4
8kk vanha, kovin varautuneesti käyttäytyvä narttupentu, joka esitetään hyvin olemattomassa
turkissa, yleisvaikutelma on siten kevyt ja ilmava. Riittävä kallo, liian vaaleat silmät, hieman kevyt
kuono-osa. Purenta ja hampaat ok omistajan esittämänä. Hyvä luusto ja käpälät. Pehmeä ylälinja,
kovin ahtaat takaliikkeet. Useista yrityksistä huolimatta en pääse käsittelemään pentua.
Suhtautuminen tuomariin: Väistää
Yleisesti: Pelokas
Macarena 12636/15 PEN1 KP VSP-pentu
8kk vanha, ystävällinen, reippaasti esiintyvä narttupentu. Erittäin hyvä tyyppi, sopusuhtaisesti
kehittynyt ja sopivan vankka. Hyvä ilmeikäs pää, purenta ja hampaat ok. Hyvä ilme, vahva luusto,
hyvät käpälät. Hyvä runko ja kauniisti kulmautunut takaosa. Liikkuu ikäisekseen hyvin, kauniit
värimerkit.
Alpweiden Änd I’m Arctic Power 43067/14 JUN ERI1 SA PU4
Erinomaisesti esiintyvä hyvin kauniin tyyppinen ikäisekseen tasapainoisesti kehittynyt vankka
juniori. Erinomainen sukupuolileima, kaunis ilmeikäs pää. Tummat silmät. Hyvä purenta ja
hampaat. Pieni valkoinen niskatäplä. Vahva luusto, etuosan kulmaukset tulisi olla hieman
paremmat. Erinomainen runko, jo hieman voimakkaat takakulmaukset. Liikkuu sivusta ja takaa
hyvin. Etuliikkeen tulee vielä vakaantua.
Kultaruskan Baltic Ice 42462/14 JUN ERI2
13kk vanha maskuliininen monella tapaa. Miellyttävä juniori, erinomainen koko, hyvä
sukupuolileima. Kaunis pään muoto, erittäin hyvät silmät ja ilme. Oikea purenta, hampaat ok.
Kaunis luusto, hyvin kulmautunut etuosa. Sopiva runko, hyvät takakulmaukset. Ei täydessä turkissa
ja ajoittain hieman liian iloinen hännänkanto. Hyvät sivuliikkeet, oikea väritys.
Bouncy Buffoon’s Bart 36544/12 AVO ERI2 SA PU2 VASERT
3-vuotias, erinomaisen tyyppinen, sopivan kokoinen vahva maskuliininen uros. Erinomainen
kokonaisuus ja hyvä ryhti. Erinomainen päänmuoto, kauniit tummat silmät. Hyvät korvat,
kriittisesti arvostellen kuono-osan valkoinen väri ulottuu hieman pitkälle suupielen yli. Hyvä
purenta, pienet alahampaat. Erinomainen luusto, riittävä runko. Kaunis hyvin kulmautunut takaosa.
Erinomaiset sivuliikkeet, mutta etuliike voisi olla hieman tiiviimpi. Erinomainen turkinlaatu.

Lionheart 37894/13 AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP
2-vuotias, hyvin miellyttävä tasapainoinen vankka uros. Esitetään mallikelpoisessa kunnossa.
Kauniit ääreet ja sopiva ryhti. Hyvä sukupuolileima. Ilmeikäs, erittäin hyvänmuotoinen pää. Purenta
ja hampaat ok. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto, tiiviit käpälät. Hyvä runko ja
erinomainen takaosa. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu hyvällä askelmitalla.
Monte Rosan Wili 44750/09 AVO ERI4
6-vuotias, vankka voimakas uros, erittäin hyvä pään muoto. Hieman haalistunut kirsupigmentti.
Keskiruskeat silmät. Purenta ja hampaat ok. Vahva luusto, hyvät käpälät. Hyvä runko, jo hieman
voimakkaat takakulmaukset ja aavistuksen luisu lantio. Hieman ahdas takaliike. ”Hiihtää” hieman
takaraajoillaan, hyvä väritys ja turkki.
Ragdolls Gorgeous 51423/12 AVO ERI3
3-vuotias, erinomaisen tyyppinen vankka uros. Hyvin maskuliininen kauttaaltaan, varsin kaunis
ilmeikäs uroksen pää. Hyvä purenta ja hampaat. Hieman lyhyt kaula. Hyvä luusto, vankka runko.
Takaosa saisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut. Koiran liikkeessä tulisi olla enemmän
pontta, hieman vaatimaton kinnerkulma. Kaunis väritys.
Berndream’s Dark Dancer 35381/11 VAL ERI2 SA
4-vuotias, kookas vankka maskuliininen uros, jolla hyvä ryhti. Ei parhaassa turkissa. Hyvä vahva
pää, haalistunut kirsupigmentti. Hyvä purenta ja hampaat. Vahva luusto. Hieman lyhyt kaula, tilava
runko. Hyvin kulmautunut takaosa, huolimattomat etuliikkeet, mutta sujuvat sivusta. Hyvä väritys.
Goldbear’s Wallander 53751/11 VAL ERI3
3-vuotias, keskikokoinen riittävän urosmainen. Tasapainoinen uros, hyvä pään muoto joskin
toivoisin hieman voimakkaamman otsapenkereen. Keskiruskeat silmät, purenta ja hampaat ok.
Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko, hieman pitkä lanne, hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin
askelin, edestä epävakaasti, ajoittain turhan korkea hännänkanto. Kaunis väritys.
Ridon Hennet Newman 45489/13 VAL ERI1 SA PU3
3-vuotias erittäin hyvän tyyppinen vankka ja voimakas uros. Taiten esitetty. Miellyttävä
kokonaisuus. Selvä sukupuolileima. Erinomainen ilmeikäs uroksen pää. Purenta ja hampaat ok.
Hyvä kaula ja riittävä ylälinja. Vahva luusto, hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Tyypillinen
bernin hännänkäyttö. Hyvä askelmitta ja liikunta. Hyvät värimerkit.
Zahiria’s Blow Me A Kiss 40826/14 JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP
14kk vanha, reippaasti esiintyvä erittäin hyvän kokoinen ja ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori.
Feminiininen, soma pää. Hyvät silmät ja ilme. Purenta ja hampaat ok. Hyvä ryhti ikäisekseen, hyvä
luusto, runko ja riittävästi kulmautunut takaosa. Kauniit värimerkit, asettuessaan liikkuu hyvin
askelin.
Vuorenpeikon Eela 34955/11 AVO T
4v5kk, pitkärunkoinen, pieni narttu. Erinomainen ystävällinen käytös. Sievä pää, keskiruskeat
silmät. Haalistunut kirsupigmentti. Purenta ok. Hieman matalaraajainen, ryhtiä pitäisi olla
enemmän. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Reilusti alle alarajan säkäkorkeudeltaan ja pituus
häiritsee yleisvaikutelmaa. Nämä vaikuttavat palkintosijaan.
Vuorenpeikon Havanna 43506/13 AVO EH1
Kooltaan juuri alarajalla, hieman yli 2v narttu jolla erinomainen luonne. Hyvät mittasuhteet.
Riittävä ryhti, hyvä pää. Oikea purenta. Sopiva luusto, riittävä kaula, hyvä ylälinja. Liikkuu sivusta
hyvin. Etuliike voisi olla hieman vakaampi. Runsaasti valkoista peräaukon ympärillä sekä hieman
laajasti valkoista toisessa eturaajassa.

