20160117 Lahti R, JOKISILTA HANNELE
FI34478/15 Bernarossa Racing In The Street PEN3
Maskuliininen kokonaisuus, pienehkö. Hyvin voimakas kallo ja turhan selvä otsapenger. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta ikäisekseen. Kokoon sopiva luusto, ikäisekseen sopiva
runko. Seisoo mielellään takakorkeana. Kaunis karva ja hyvä väri. Reipas luonne. Liikkuu kapeasti
ja hieman ponnettomasti takaa, hyvin edestä.
FI34479/15 Bernarossa Ring Of Fire PEN1
Erinomainen tyyppi. Vahva maskuliininen kokonaisuus. Voimakas kallo. Hyvä ilme. Erinomainen
eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto, hyvät käpälät. Voimakas runko, tulee
kasvaa raajakorkeutta. Kaunis karva, hyvä väri. Liikkuu ikäisekseen hyvin, tosin vielä hieman leveä
edestä.
FI50989/15 Thunderball From Balihara Ranch PEN4
Vankka maskuliininen kokonaisuus, tässä kehitysvaiheessa kovin matalaraajainen. Riittävän vahva
pää, loiva otsapenger. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas runko. Runsas turkki.
Kovin korkea ja jo hieman käyrä häntä liikkeessä. Liikkuu kapeasti takaa ja löysä edestä. Hyvä
luonne.
FI38413/15 Xantran Hooligan PEN2
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pään pituus mutta tulee vankistua iän myötä. Miellyttävä ilme.
Riittävästi kulmautunut edestä. Takakulmauksia saisi olla enemmän. Hieman luisu lantio. Sopiva
luusto. Hyvä rungon malli. Kaunis karva, riittävän tummat tan-merkit, reipas luonne, selkälinjan
tulee tiivistyä iän myötä. Liikkuu löysästi vielä edestä, muuten hyvin.
FI34482/15 Bernarossa Reason To Believe PEN1
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Riittävä koko. Oikealinjainen mutta vielä kapea pää.
Tasapainoisesti kulmautunut. Keskivahva luusto ja runko. Hyvä karvanlaatu, erinomainen tumma
tan-väri. Hieman pehmeä luonne. Hyvät sivuliikkeet, hieman kapea takaa.
FI30706/15 Goldbern´s Feel This Glory PEN2
Vankka narttu, joka ei anna käsitellä itseään. Purentaa ei saada tarkistettua. Pitkä pää, jossa hyvä
vahvuus. Erinomainen eturinta. Riittävät etukulmaukset, sopivat takana. Voimakas luusto. Erittäin
vankka, valmis runko ikäisekseen. Hieman pehmeä selkä. Hyvä karva ja väri. Liikkuu etumatalana,
mutta erinomainen sivuaskel.
FI54860/14 April Sky Boom Kah JUN ERI
Maskuliininen kokonaisuus. Oikean mallinen pää, jonka tulee vahvistua erityisesti kuono-osasta.
Vinoasentoiset silmät häiritsevät ilmettä. Toivoisin tummemman huulipigmentin. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Kokoon sopiva luusto, ikään sopiva runko. Hyvä karva, hieman
vaalea tan-väri. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin sivusta, hieman kapea takaa.
FI53718/14 Bernario Joyous JUN EH
Vankka maskuliininen kokonaisuus. Hyvin voimakas, kauttaaltaan hyvin lyhyt pää. Vahva luusto.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta. Löysät huulet ja hieman kaulanahkaa
Voimakas runko. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Selkälinjan tulee tiivistyä iän myötä. Liikkuu kovin
kapeasti takaa. Kovin levoton, mutta ystävällinen luonne.
FI11504/15 Bernarossa Qstone JUN EH
Keskikokoinen uros, jolla urosmainen pää. Hyvin korostunet kulmakaaret häiritsevät ilmettä.
Toivoisi selvemmät etukulmaukset ja vielä kovin kapea edestä. Keskivahva luusto. Hieman
pehmeät ranteet. Vielä kapea runko. Sopivat takakulmaukset. Tänään turkki vaihtumassa, mutta
laatu hyvä. Hyvä väritys. Hyvä luonne. Erittäin lupaavat takaliikkeet, vielä löysä edestä.
FI55081/14 Bernirannan Champion Caius-Cain JUN ERI1 SA PU3 SERT
Erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pään malli, hieman vinoasentoiset silmät. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen eturinta. Hyvä luusto, vankka ja oikeanmallinen runko.
Hyvä karva ja väri. Erinomainen luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. Taka-askel saisi olla
pidempi. Hieman löysä edestä.
FI55083/14 Bernirannan Cheek JUN ERI2 SA PU4 VASERT

Erinomainen tyyppi. Voimakas hyvä uroksen pää. Hieman lyhyt kaula. Riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvä eturinta. Voimakas luusto. Vankka, hyvä lyhyt runko. Oikeanlaatuinen karva,
joka ei täydessä pituudessa. Hyvä luonne. Liikkuu hieman kapeasti takaa, leveä edestä.
FI15672/15 Cheerful Black Captain Morgan JUN EH
Maskuliininen kokonaisuus. Kauttaaltaan vielä hieman kapea pää, jossa hyvät mittasuhteet. Vielä
kapea edestä. Sopivat takakulmaukset. Hyvä luusto. ? käpälät. Vielä kapea runko. Karva ei täydessä
pituudessa, tan-väri saisi olla tummempi. Ystävällinen, mutta hieman levoton käytös. Liikkuu
matalana, liikkuu hieman kapeasti takaa, muuten hyvin.
FI15673/15 Cheerful Black Colbert Napoleon JUN ERI3
Keskikokoinen oikealinjainen, mutta vielä pentumainen kokonaisuus, ikään sopiva. Hyvä pään
malli, mutta tulee vankistua iän myötä. Hieman loiva otsapenger. Lupaava eturinta. Riittävästi
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä luusto. Ikään sopiva runko, tulee täyttyä iän myötä. Liikkuu
hyvin sivusta, hieman etumatalana. Liikkeiden tulee tiivistyä.
FI10429/15 Helmilän Harmless Charmer JUN ERI
Voimakas maskuliininen kokonaisuus. Hyvä koko. Vahva, hieman lyhyt pää. Hieman ? huulet.
Erinomainen eturinta, riittävät etukulmaukset, sopivat takana. Sopiva luusto, hieman pehmeät
ranteet. Vankka, valmis runko, joka voisi olla hieman lyhyempi. Runsas turkki. Hyvä luonne.
Hieman korkea häntä liikkeessä. Liikkuu kapeasti ja hieman löysä edestä.
FI56255/14 Teddypark´s Badding Showman JUN H
Riittävän kokoinen vielä pentumainen kokonaisuus. Pään tulee kauttaaltaan vankistua. Turhan
pyöreät silmät. Vielä kapea edestä. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa.
Toivoisin vahvemman luuston. Kapea runko. Ei tänään parhaassa karvassa, kaunis tan-väri.
Erinomainen luonne. Hyvin korkealla ja kippurassa kannettu häntä. Liikkuu sivulta hyvin, mutta
edestä ja takaa tulee tiivistyä.
FI56259/14 Teddypark´s Brutus Showman JUN EH
Voimakas maskuliininen kokonaisuus. Pään kehitys vielä kesken, tule vankistua iän myötä. Silmät
saisivat olla tummemmat. Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvä eturinta. Hyvä luusto. Voimakas,
hieman pitkä runko. Erinomainen vahva takaosa. Runsas turkki, hieman vaalea tan-väri. Levoton,
mutta ystävällinen käytös. Vielä kovin kapeat ja hontelot takaliikkeet.
FI56254/14 Teddypark´s Buster Showman JUN ERI4
Maskuliininen kokonaisuus. Oikeanmallinen pää, miellyttävä ilme. Hyvä eturinta ikäisekseen. Saisi
seisoa varmemmin eturaajoillaan. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Keskivahva luusto. Hyvä
rungon malli. Ei aivan parhaassa karvassa. Riittävän tumma tan-väri. Hyvä luonne. Selkälinjan tulee
tiivistyä iän myötä. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, löysä edestä.
FI29207/15 Vuorenpeikon Monnet JUN EH
9 ja ½ kk, näyttää vielä ikäänsä sopien kovin pentumaiselta. Pienikokoinen. Pää saisi olla
kauttaaltaan vankempi ja silmät tummemmat. Toivoisin selvemmät etukulmaukset, riittävät takana.
Riittävä luusto ja runko. Kaunis karva, hyvä väri. Hyvä luonne. Liikkeiden tulee tiivistyä sekä
edestä että takaa.
FI29208/15 Vuorenpeikon Monopol JUN ERI
9 kk. Hyvät mittasuhteet ja koko. Oikealinjainen pää, jonka tulee täyttyä iän myötä. Hieman
avoimet huulet. Ilme saisi olla pehmeämpi. Riittävästi kulmautunut edestä, sopivasti takaa.
Eturinnan tulee täyttyä. Sopiva luusto, lupaava rinta. Hyvä karva. Liikkuu takaa erittäin hyvin, vielä
löysä edestä.
FI29219/15 Vuorenpeikon Napoleon JUN EH
Maskuliininen kokonaisuus. Voimakas, hieman lyhyt pää. Ilmettä häiritsee pyöreät silmät. Hieman
avoimet huulet. Hyvä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Keskivahva luusto,
voimakas runko. Saa hieman laihtua. Hyvä karvan laatu ja väri. Hyvä luonne. Liikkuu erittäin
lyhyellä ja voimattomalla taka-askeleella, löysä edestä.
FI17942/14 Matildan Louis W NUO EH1
Keskikokoinen uros. Päässä hyvät linjat, mutta vielä hieman kapea ja turhan pyöreät silmät. Hieman
lyhyt kaula. Vielä kapea edestä. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Keskivahva luusto. Saisi

seistä vankemmin eturaajoille. Riittävä runko. Tänään hieman lyhyt karva. Tan-väri saisi olla
tummempi. Reipas luonne. Hyvä taka-askeleen pituus, mutta hieman levottomat kintereet. Löysä
edestä.
FI17787/14 Jenkki Vom Burgseeli AVO T
Riittävän kokoinen, selvästi maskuliininen kokonaisuus. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja
silmät hieman tummemmat. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon sopiva luusto. Saisi
olla hieman raajakkaampi. Hyvä rungon malli. Oikeanlaatuinen, hieman lyhyt karva, hyvä tan-väriHyvä luonne. Kantaa häntäänsä erittäin korkealla, lähes selkään kaartuen. Erittäin kapeat
takaliikkeet, löysä edestä.
FI13023/13 Tjofselinas Z Dicastillo AVO ERI1
Voimakas maskuliininen kokonaisuus. Vahva pää, hyvä ilme. Hyvä eturinta. Riittävästi kulmautunut
edestä, sopivasti takaa. Vahva luusto. Voimakas, syvä runko. Voisi olla hieman raajakkaampi.
Runsas turkki, hieman vaalea tan-väri. Hieman korkealla kannettu häntä. Liikkuu sivusta hyvin,
hieman kapea takaa.
FI28848/10 Bernarossa Kevin VAL ERI3
Vankka maskuliininen kokonaisuus. Keskikokoinen. Lyhyt pää, saisi olla parempi huulipigmentti ja
hieman tummemmat silmät, mutta ilme kuitenkin ystävällinen. Voimakas eturinta. Sopiva luusto.
Riittävät kulmaukset. Vahva runko. Oikeanlaatuinen, hieman lyhyt karva tänään. Riittävä tan-värin
syvyys. Hieman lyhyt taka-askel, aavistuksen löysä edestä.
FI56915/12 Bernarossa Marwin VAL ERI2 SA PU2
Erinomainen tyyppi. Suurikokoinen, vahva maskuliininen kokonaisuus. Hyvä pään malli. Sopiva
kaula. Riittävä eturinta. Voimakas luusto. Vankka, hieman pitkä runko. Erinomainen, vahva takaosa.
Hieman nokisuutta eturaajoissa, muuten hyvä tan-väri. Näyttävät sivuliikkeet. Hieman kapea takaa.
FI22724/13 Bernissimo Filippo VAL EH
Maskuliininen, pienehkö kokonaisuus. Turhan kaartuva kallo. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi.
Tummat, mutta pyöreät silmät. Kokoon sopiva luusto. Hyvä eturinta. Riittävät etukulmaukset, hyvät
takana. Vankka runko. Ei parhaassa karvassa tänään. Liikkuu hyvin.
EST-00611/13 Fortuneia Uncle Aramis VAL ERI4
Sopivan kokoinen, maskuliininen kokonaisuus. Hyvä pään malli. Saisi olla paremmin kulmautunut
edestä, riittävästi takaa. Hyvä luusto. Pystyt ranteet. Pienet käpälät. Ikään sopiva runko. Ei tänään
parhaassa karvassa. Hieman nokisuutta eturaajoissa, muuten hyvä tan-väri. Liikkuu riittävän
vetävällä taka-askeleella.
FI59694/10 Matildan Obladii Oscar VAL ERI1 SA PU1 VSP
Erinomainen tyyppi. Voimakas, maskuliininen kokonaisuus. Vahva, hyvä uroksen pää. Hyvä ilme.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta. Vankka luusto. Oikeanmallinen, vahva runko.
Runsas turkki, hyvä väri. Laiska liikkuja, taka-askel saisi olla pidempi.
FI53721/14 Bernario Joyful JUN ERI
Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikealinjainen nartun pää. Hyvä ilme.
Riittävästi kulmautunut edestä. Eturinta saa täyttyä iän myötä. Keskivahva luusto. Hyvä rungon
malli. Sopivat takakulmaukset. Oikeanlaatuinen, vielä lyhyehkö karva. Tan-väri voisi olla hieman
syvempi. Liikkuu hyvin sivuta, takaa kapeasti. Hieman korkea häntä.
FI15666/15 Cheerful Black Cointreau JUN H
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Vielä kapea pää, jossa hyvin loiva otsapenger. Puutteellinen
huulipigmentti. Riittävästi kulmautunut edestä. Vielä kapea etuosa. Keskivahva luusto. Rintakehä
saisi olla pyöreämpi. Sopivat takakulmaukset. Lyhyt karva, hyvä tan-väri. Lupaavat sivuliikkeet,
kerivä edestä.
FI31974/15 Goldbear´s Angelina Jolie JUN ERI1 SA PN2 VASERT
9 kk. Erittäin lupaava kokonaisuus. Hyvä pään malli, hieman vinoasentoiset silmät. Hyvä eturinta.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Oikeanmallinen, hyvä runko ikäisekseen.
Oikeanlaatuinen, vielä lyhyt karva. Hyvä väri, hyvä luonne. Liikkuu erittäin hyvin ikäisekseen.
FI20289/15 Goldbern´s Evia Afrodite JUN ERI
Voimakasrunkoinen narttu. Hyvä pään malli. Lyhyt kaula. Hyvä eturinta. Riittävästi kulmautunut

edestä ja takaa. Voimakkaat reidet. Saa hieman laihtua. Hyvä karva ja väri. Erinomainen luonne.
Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, löysä edestä.
FI20435/15 Lystinallen Iki Onnellinen JUN ERI3 SA
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen, mutta vielä kapea pää. Hyvä kaula ja
selkälinja. Erinomainen eturinta. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto.
Oikeamallinen runko. Vielä kihartuva karva, tan-väri saisi olla syvempi. Taka-askel saisi olla
pidempi ja hieman voimakkaampi, löysä edestä.
SLRBS-001580 Misty Mask From Orsina´s Land JUN EH
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Vielä hieman kapea pää. Silmät saisivat olla tummemmat.
Kokoon sopiva luusto. Riittävä eturinta, samoin kulmaukset. Hyvä rungon malli. Sopivat
takakulmaukset. Ei aivan parhaassa karvassa tänään, hyvä väri. Liian korkealla kannettu häntä, joka
jo hieman kaartuu. Liikkuu riittävästi suoralla taka-askeleella, löysästi edestä.
FI43595/14 Riccarron Shangri La JUN ERI2 SA PN3
Erinomainen tyyppi. Oikealinjainen, tosin hieman kapea pää. Silmät voisivat olla tummemmat.
Hyvä eturinta. Sopiva luusto. Hyvä rungon malli. Polvikulmauksia tulisi olla enemmän.
Erinomainen lihaskunto. Kaunis karva, joka voisi olla hieman pidempi. Hyvä väri. Erinomainen
liikkuja.
FI56261/14 Teddypark´s Bibi Geisha JUN ERI
Vankka narttu, joka käytökseltään hieman aristeleva. Vielä kapea pää. Ilme saisi olla pehmeämpi.
Hyvä eturinta ikäisekseen. Sopiva luusto. Sopivat kulmaukset. Oikeanmallinen runko. Hieman
korkea häntä liikkeessä. Liikkuu sivusta hyvin, löysä edestä.
FI56263/14 Teddypark´s Bea Geisha JUN H
Narttumainen kokonaisuus. Tässä kehitysvaiheessa takakorkea ja antaa hieman matalaraajaisen
vaikutelman. Hieman pyöristyvä kallo, muuten hyvä pää. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa.
Hyvä luusto. Hyvä karvanlaatu. Korkealla ja turhan kaartuvana kannettu häntä liikkeessä.
Liikkeiden tulee tiivistyä, erityisesti edestä.
SE55962/2014 Tjofselinas F Jessica JUN ERI4
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään malli. Lupaava eturinta. Riittävät
etukulmaukset. Polvikulmauksia tulisi olla enemmän. Hyvä luusto. Hyvä rungon malli. Hieman
luisu lantio. Kaunis karva, joka vielä lyhyt, hyvä väri. Hyvä luonne. Liikkuu hieman takakorkeana,
mutta hyvä askelpituus, hieman löysä edestä.
FI29224/15 Vuorenpeikon Noora JUN ERI
9 kk. Narttumainen, vielä kapea pää. Vähän lyhyt kaula. Lupaava eturinta. Riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa. Sopiva luusto. Pyöreä runko, hieman ylipainoa. Oikealaatuinen karva, tan-väri saisi
olla syvempi. Erinomainen luonne. Hieman korkea häntä liikkeessä. Liikkuu kapeasti takaa, hieman
löysä edestä.
FI17948/14 Matildan Lauren W NUO ERI1
Erittäin narttumainen hyvän kokoinen kokonaisuus. Hyvä pään malli, mutta turhan pyöreät silmät.
Riittävä eturinta, samoin etukulmaukset. Hyvä luusto, vankka runko. Voimakkaat polvikulmaukset,
hieman korkea kinner. Ei parhaassa karvassa tänään, raaka tan-väri. Liikkuu kinnerahtaasti takaa,
hyvin edestä. Esiintyy rauhallisesti, vaikka ei viihdy kehässä.
FI29537/14 Vuorenpeikon Josephine NUO ERI3
Vankka narttu. Voimakas, miellyttävä ilmeinen pää. Vahva luusto. Riittävät kulmaukset edessä ja
takana. Hyvä eturinta. Voimakas runko. Hyvä karva. Hieman vaaleat silmät. Selkälinja tulisi olla
suorempi liikkeessä. Turhan korkea häntä. Riittävän pitkä taka-askel, löysä edestä.
FI33651/14 Xantran Fata Morgana NUO ERI2
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hyvä pään malli, turhan pyöreät silmät. Saisi olla paremmin
kulmautunut edestä. Riittävä eturinta. Hyvä luusto. Oikeanmallinen runko. Hyvä, vahva takaosa.
Hieman pehmeä karva, tan-väri voisi olla syvempi. Ajoittain korkeahko häntä liikkeessä. Taka-askel
saisi olla suorempi. Etuliikkeet tulee tiivistyä.
FI56424/12 Bernario Ijada Zhen Yu AVO H
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hyvä pään malli, joskin aika voimakas. Tulisi olla

voimakkaampi eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Hyvä luusto, riittävä runko.
Antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Ei tänään parhaassa karvassa, hyvä väritys. Korkealla,
jo hieman kippuralla kannettu häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta hieman etumatalana?
FI56916/12 Bernarossa Malia AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP
Erinomainen tyyppi, vankka narttu. Hyvä pään malli, hieman pyöreät silmät. Kaunis kaula. Hyvä
eturinta. Hieman avoimet kyynärpäät. Vankka luusto. Hyvä runko, sopivat takakulmaukset. Hyvä
karva ja väri. Hyvä luonne. Erinomainen liikkuja.
FI59739/12 Bernarossa Nahla AVO ERI3
Voimakas narttu. Päässä hyvät linjat. Hyvä eturinta. Eturaajat tulisi olla suoremmat. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Vahva luusto. Voimakas, erittäin syvä runko. Hyvät reidet. Kaunis
karva ja hyvä väri. Liikkuu takaa hyvin, kovin löysä edestä.
FI15914/14 Bernarossa Odessa AVO H
Erinomainen tyyppi, voimakas narttu. Hyvä pää ja ilme. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa.
Vankka luusto. Vahva, hyvä runko. Kaunis karva ja riittävän tumma tan-väri. Hyvä luonne. Kovin
korkealla, jo kippuralla kannettu häntä. Taka-askel tulisi olla pidempi ja vahvempi. Löysä edestä.
FI15487/14 Cei-Cei Hanni Wenzel AVO ERI
Mittasuhteiltaan erinomainen, erittäin narttumainen, mutta kapea pää. Toivoisin selvemmän
eturinnan. Riittävät etukulmaukset. Keskivahva luusto. Hyvä rungon malli. Sopivat takakulmaukset.
Tänään hieman lyhyt karva, hyvä väri. Aavistuksen korkea häntä liikkeessä. Erinomaiset
takaliikkeet, kovin löysä edestä.
FI49941/15 Charming Bear Patricia AVO ERI
Erinomainen tyyppi. Hieman kapea kuono, turhan suuret silmät. Sopiva luusto. Toivoisin
selvemmän eturinnan. Riittävä runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karvanlaatu ja kaunis väri.
Korkea häntä liikkeessä. Liikkuu leveästi edestä, muuten hyvin.
FI49940/15 Charming Bear Zendi AVO EH
Erinomainen tyyppi. Riittävän vahva pää, jossa ilmettä häiritsee pyöreät silmät. Hyvä eturinta.
Vankka luusto. Riittävät etukulmaukset. Hyvä, vahva takaosa. Voimakas runko. Hyvä karva ja väri.
Kantaa häntäänsä hieman korkealla ja kippuralla. Liikkuu löysästi edestä.
FI35561/13 Funatic In The Afterglow AVO EH
Riittävän kokoinen. Voimakas pää, jossa turhan pyöreät silmät. Hyvä kaula. Sopiva eturinta.
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hyvä
rungon malli. Oikeanlainen, hieman lyhyt karva. Tan-väri saisi olla syvempi. Turhan korkealla
kannettu häntä. Liikkuu kapeasti ja hieman lyhyellä taka-askeleella. Löysä edestä.
FI17230/14 Goldbern´s Ciel Cesarina AVO ERI
Vankka narttu. Voimakas pää. Hyvä eturinta. Toivoisin selvemmät etukulmaukset, riittävät takana.
Hyvin vahva luusto ja runko. Hyvä karva, kaunis väri. Hyvä luonne. Liikkuu kinnerahtaasti takaa,
hieman leveä edestä.
FI16872/13 Kleine Sonn Elbereth AVO ERI
Vankka narttu, suurehko. Voimakas pää. Erinomainen eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä ja
takaa. Hyvä luusto. Voimakas runko. Hyvälaatuinen karva, hyvä väri. Liikkuu oikealla asenteella,
hieman kapeasti takaa, löysä edestä.
FI43507/13 Vuorenpeikon Hania AVO ERI
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hyvä pään malli, joskin kuono-osa voisi olla hieman
täyteläisempi. Riittävä eturinta ja etukulmaukset. Hyvä luusto. Oikeanmallinen runko. Sopivat
takakulmaukset. Hieman pehmeä karva, riittävän tumma tan-väri. Hyvä luonne. Hieman korkea
häntä liikkeessä. Liikkuu oikealla askeleella, hieman ahdas takaa, korkea edestä.
FI18849/13 Xantran Elysium Estelle AVO ERI
Erinomainen, erittäin narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen eturinta. Riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas luusto. Hyvä runko. Kaunis karva ja väri. Hyvä luonne.
Hyvät sivuliikkeet, hieman löysä edestä.
FI18852/13 Xantran Endearing Eudoxia AVO ERI2 SA PN4
Erinomainen tyyppi. Hyvä nartun pää. Miellyttävä luonne. Hyvä eturinta. Vankka luusto.

Sopusuhtaisesti kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Hyvä rungon malli. Oikeanlaatuinen karva,
kaunis väri. Liikkuu hyvin edestä, hieman kapea takaa.
FI45046/11 Funatic Kiss And Tell VAL ERI1 SA
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikealinjainen, hieman kapea pää. Toivoisin selvemmät
etukulmaukset. Hieman avoimet kyynärpäät. Keskivahva luusto, samoin runko. Hyvät
takakulmaukset. Ei parhaassa karvassa tänään. Hyvät sivuliikkeet. Liikkuu korkeasti edestä.
FI55127/07 Fonacot´s Ice Crystal VET ERI1 SA ROP VET
Erinomainen veteraaninarttu. Kaunis pää, hieman pyöreät silmät. Voimakas eturinta. Hyvä luusto.
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Syvä rintakehä. Kaunis karva, hyvä väri. Erinomaisessa
kunnossa ikäisekseen. Erittäin hyvät sivuliikkeet, hieman ahdas, löysä edestä.
Kennel Bernarossa KASV1 KP
(Qstone, Marwin, Malia, Nahla)
Erinomaisen tyyppisiä koiria, eri kehitysvaiheissa. Oikeanmalliset päät. Hyvät luustot ja rungon
mallit.
Kennel Vuorenpeikon KASV2 KP
(Monopol, Noora, Josephine, Hania)
Tasainen ryhmä. Vahvoja koiria. Oikeanmalliset päät, hyvät luustot. Tasapainoiset rakenteet.
Hännänkantoihin tulee kiinnittää huomiota.

