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FI34479/15 Bernarossa Ring Of Fire JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
Sopivan vahva uros, jolla erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä
kaula, hieman pehmeä ylälinja. Erinomainen luusto ja käpälät. Ikäisekseen erinomainen runko.
Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin joskin selkä rullaa vielä hieman.
FI37612/15 Ridon Hennet Uffe JUN H
Hieman pitkärunkoinen, vielä kapea uros, jolla hyvä purenta ja silmät. Kaula voisi olla hieman
pidempi ja selkä tiiviimpi. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset, puutteellinen eturinta ja rintakehän
leveys. Iän mukainen karvapeite ja hyvä väritys. Liikkuu erittäin epävakaasti takaa ja edestä,
riittävällä sivuaskeleella. Häntä ei loppuosastaan täysin suora. Saisi käyttäytyä huomattavasti
reippaammin.
FI49909/14 Goldbear´s ZZ Top NUO EVA
Kooltaan riittävä ja mittasuhteiltaan oikea. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvä purenta,
silmät ja korvat. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja, luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys. Ei
anna tutkia kiveksiään ja käyttäytyy epäluuloisesti.
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
NO47818/13 Absolut Av Milkcreek AVO ERI1 SA PU2 VASERT
Pienehkö mittasuhteiltaan oikea, kaunisilmeinen uros. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula
ja ylälinja. Oikein kulmautunut. Ikäiselleen riittävä eturinta ja runko. Hyvä karvapeite ja väritys.
Liikkuu hieman löysästi edestä erinomaisella sivuaskeleella.
FI35560/13 Funatic Infinity and Beyond AVO EH2
Riittävän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros, jolla muuten hyvä pää, mutta otsapenger on turhan
voimakas ja kallo takaluisu. Hyvä purenta ja silmät. Kookkaat korvat. Hieman lyhyt kaula, hyvä
ylälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu
yhdensuuntaisesti riittävällä sivuaskeleella. Hieman takakorkea liikkuessaan.
FI46442/13 Vuorenpeikon Ice Cream AVO T
Turhan pieni ja kapearunkoinen uros, jolla vaalea kirsupigmentti. Ilmettä pilaavat hieman suuret
silmät ja alaskiinnittyneet korvat. Hyvä purenta. Lyhyt kaula. Puutteellinen eturinta ja rintakehän
syvyys ja leveys. Hyvä luusto. Niukasti kulmautunut. Tänään avoin karvapeite. Väritys ok. Liikkuu
kovin epävakaasti takaa ja hieman kerien edeestä. Riittävällä sivuaskeleella, häntä nousee turhan
korkealle.
FI22724/13 Bernissimo Filippo VAL ERI1 SA PU3
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea erittäin kaunisilmeinen uros. Hyvä purenta, silmät ja korvat,
kaula voisi olla hieman pidempi. Hieman lyhyt lantio. Erinomainen luusto. Hyvä väritys. Hieman
avoin karvapeite. Liikkuu hyvin.
FI34482/15 Bernarossa Reason to Believe JUN ERI2
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea ikäisekseen riittävän kehittynyt narttu. Hyvä kallo, kuono,
purenta ja silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä
karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin mutta ylälinja tällä hetkellä liikkeessä hieman takakorkea.
FI36339/15 Fast´s Glamour Afrodite JUN T
Pienehkö mittasuhteiltaan oikea, vielä kovin kehittymätön narttu. Hyvä kallo ja kuonon pituus,
mutta kallo vielä kapea. Hyvä purenta, hieman lyhyt kaula. Erittäin niukasti kulmautunut takaa
hieman paremmin edestä kääntää käpäliä voimakkaasti ulos. Karvapeite tänään kovin lyhyt. Hyvä
väritys. Erittäin kapea runko ja puutteellinen rintakehän syvyys. Liikkuu löysästi edestä ja riittävällä
sivuaskeleella ylälinja saisi olla liikkeessä parempi. Takaosa määrää palkinnon.
FI31974/15 Goldbear´s Angelina Jolie JUN ERI1 SA PN2 SERT
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen sopivan vahva narttu, jolla hyvä purenta ja silmät.
Kookkaat hieman alhaalla olevat korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto ja käpälät.
Oikein kulmautunut. Hyvä karvapeite ja väritys. Erinomaiset liikkeet.
FI11405/15 Albern Unihiekka NUO EH3

Riittävän kokoinen. Kovin lyhyessä karvassa esitetty narttu, jolla vielä kapea pää. Hyvä purenta,
silmät ja korvat. Lyhyt kaula, joka saisi kiinnittyä kauniimmin. Ikäisekseen riittävä eturinta ja
runko. Riittävät etukulmaukset, niukka polvikulma. Riittävä luusto. Liikkuu löysästi edestä,
sivuaskel saisi olla pidempi ja ylälinja vakaampi liikkeessä.
FI43718/14 Berningtons Victoria NUO ERI2
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt narttu. Hyvä purenta, silmät
ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävät
etukulmaukset, niukat takakulmaukset. Ei tänään parhaassa karvassa. Liikkuu hyvin.
FI43595/14 Riccarron Shangri La NUO ERI1 SA PN3 VASERT
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, riittävän vahva narttu. Kaunisilmeinen pää. Hyvä purenta, silmät
& korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Erinomainen luusto, hyvät käpälät. Hyvä
karvapeite ja väritys. Liikkuu vielä hieman löysästi edestä ja takaa, erinomaisella sivuaskeleella.
Kirsupigmentti voisi olla tummempi.
FI15916/14 Bernarossa Oprah AVO ERI2
Oikean kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea. Tänään niukassa karvassa esitetty narttu. Hyvä purenta,
silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta ja runko. Hyvä väritys. Hyvä luusto.
Oikein kulmautunut. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvin.
FI28003/14 Goldbear´s Yippee AVO EH4
Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava vahva narttu, jolla kaunisilmeinen pää. Hyvä kaula ja
ylälinja. Riittävä eturinta ja runko. Hyvä luusto. Oikein kulmautunut. Karvapeite ei parhaimmillaan.
Hyväväritys. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja riittävällä askeleella, mutta selkä rullaa voimakkaasti ja
häntä kiertyy ja nousee.
ER49332/15 Gretel Vom Grossen Plöner See AVO H
Pienehkö hieman kevytluustoinen oikeat kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvä purenta, silmät ja
korvat. Pysty kaula. Hyvä ylälinja. Pysty lapa ja olkavarsi. Riittävät takakulmaukset. Puutteellinen
eturinta, rintakehän leveys ja syvyys. Ei parhaassa karvassa tänään. Liikkuu ahtaasti takaa. Erittäin
löysästi edestä. Lyhyellä sivuaskeleella. Ylälinja saisi olla parempi.
FI2688/13 Moravian Hurricane Fantasia AVO H
Oikean kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea. Hieman pieni pää suhteessa runkoon. Hyvä purenta.
Lyhyt kaula ja hieman pehmeä selkä. Puutteellinen eturinta. Alalinja saisi olla tiiviimpi. Niukasti
kulmautunut edestä & takaa. Hyvä luusto. Taipuneet ranteet ja litteät käpälät. Hyvä karvapeite ja
väritys. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja riittävällä askelpituudella, mutta ylälinja on voimakkaasti
takakorkea ja häntä nousee liikkeessä.
FI29537/14 Vuorenpeikon Josephine AVO ERI3
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea vahva narttu, oikeat pään mittasuhteet. Kirsupigmentti tulisi olla
tummempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Vahva luusto ja hyvät käpälät. Riittävät
kulmaukset. Liikkuu hyvin.
FI18851/13 Xantran Enchanting Elisabeth AVO ERI1 SA PN4
Riittävän kokoinen mittasuhteiltaan oikea sopivan vahva narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat.
Riittävä eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys, oikein kulmautunut.
Liikkuu hyvin.
FI56917/12 Bernarossa Mermaid VAL EVA
Erittäin vahva mittasuht oikea narttu, jolla kaunisilmeinen pää. Kirsupigmentti saisi olla tummempi.
Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula. Hieman pehmeä selkä. Vahva eturinta ja runko.
Erinomainen luusto ja käpälät. Oikein kulmautunut. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hieman
löysin kyynärpäin. Valitettavasti koira ontuu vasenta takajalkaa.
FI51625/12 Ridon Hennet Norah Jones VAL ERI1 SA PN1 ROP
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea sopivan vahva narttu. Kaunisilmeinen pää. Kirsupigmentti saisi
olla parempi. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. Riittävä eturinta ja runko, hyvä luusto ja käpälät. Oikein
kulmautunut. Hyvä karvapeite ja väritys. Erinomaiset liikkeet.
FIN25515/07 Bernarossa Dimare VET ERI1 ROP-VET

Vahva hieman pitkärunkoinen narttu, jolla hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Vahva eturinta ja runko. Hyvä luusto. Riittävät etukulmaukset. Hyvät takakulmaukset. Hyvä
karvapeite ja väritys. Liikkuu ikäisekseen hyvin.

