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FI54627/15 Algrand Berni Cassius Cay JUN ERI
Hyvänkokoinen, nuori uros, jolla voimakas pää. Hieman pyöreät silmät. Hyväasentoinen kaula,
rintakehän etuosan tulee täyttyä. Hieman reilu lanneosa. Ylälinjassa pehmeyttä. Sopiva raajaluuston
voimakkuus. Normaalit kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä kovin löysästi. Saisi
olla runsaanmassa karvassa. Hieman jyrkkä lantio. Hyväasentoinen häntä. Oikea väritys.
Ystävällinen käytös.
FI34479/15 Bernarossa Ring Of Fire JUN EH
Muhkeaturkkinen pienehkö uros, jolla hyvä pää tulollaan. Miellyttävä ilme. Vahva kaula ja ikää
vastaava rintakehän tilavuus. Toivoisin paremmin kulmautuneet etu- ja takaraajat. Ylälinjassa
pehmeyttä, jota hienoinen ylipaino korostaa. Liikkeessä oikea askelpituus, etu- ja takaliikkeiden
tulee vakiintua. Kauniit värit. Hyväntuulinen olemus. Häntä nousee liikkeessä.
FI47314/15 Berndante Angel Armand JUN ERI4
Keskikokoinen, mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla kaunis pään profiili. Hieman pitkä kuono. Hyvin
kauniit silmät. Rodunomainen ylälinja. Hyvä rintakehän syvyys, eturinta vielä vaiheessa. Sopiva
raajaluuston voimakkuus. Liikkeessä hyvä askelpituus, etuliike hieman holtiton. Oikea karvanlaatu.
Kauniit värit. Miellyttävä käytös.
FI49012/15 Black Amiikos Kamillus Kermit JUN ERI3
Kovasti pentumainen, mittasuhteiltaan lupaava uros. Hyvä pää tulollaan. Ystävällinen ilme. Ikää
vastaava rintakehän tilavuus ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen askelpituus,
etuliike turhan leveä. Karva vielä osittain pentuturkki, oikea laatu. Selkeät värit. Ystävällinen.
FI17526/15 Cordial Amie Chamonix JUN EH
Hieman matalan vaikutelman antava nuori uros, jolla hyvä pään profiili. Ilmettä häiritsee turhan
vaaleat, hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula- ja ylälinja. Rintakehä vielä kovin kehittymätön.
Hyväasentoiset tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Vauhdikas, tehokas sivuliike, edessä löysyyttä.
Oikealaatuinen, tänään hieman niukka turkki. Selkeät värit. Miellyttävä käytös.
FI31971/15 Goldbear´s Al Pacino JUN ERI2 SA PU4 VASERT
Keskikokoinen, tasapainoisesti kehittynyt juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas otsapenger,
muutoin kiva uroksen pää tulollaan. Kaunis ylälinja. Ikäisekseen täyteläinen rintakehä.
Hyväasentoiset, sopivan voimakkaat raajat. Tehokas sivuliike. Ok karva. Kauniit värit. Hyvin
ystävällinen.
FI31973/15 Goldbear´s Antinio Banderas JUN ERI1 SA PU3 SERT
Erinomaisen vahva, hyvin tyypikäs rungoltaan. Hivenen pitkä uros, jolla hyvin kaunisilmeinen
liioittelematon uroksen pää tulollaan. Rodunomainen ylälinja. Lupaava rintakehä. Vahva raajaluusto
ja tasapainoiset kulmaukset. Sujuva sivuliike, edessä löysyyttä ja myös ylälinja liikkuessa vielä
löysä. Erinomainen karva. Kaunis selkeä väri. Miellyttävä käytös.
FI43783/15 Mettänpeikon Le Genda Arinen JUN EH
Hyvänkokoinen, vielä kauttaaltaan kovin kapea juniori. Pää saa leventyä. Riittävä otsapenger. Tiivis
ylälinja ja kauttaaltaan hyvä perusrakenne. Rintakehä saa voimistua kauttaaltaan. Erinomaiset
sujuvat ja tehokkaat sivuliikkeet, etuliikkeessä kyynärpäiden tulee tiivistyä. Oikealaatuinen, tänään
hyvin niukka karva. Hyvä väri. Miellyttävä käytös.
FI20350/15 Soo-soo Gallant Aragorn JUN H
Vahva, tänään kauttaaltaan kovin löysässä kunnossa esitetty uros. Hyvä kallo-osa, kuono saa
leventyä, hieman niukka otsapenger. Hyvä kaula. Rintakehän etuosa vielä kovin kehittymätön.
Vahva raajaluusto. Niukat etukulmaukset ja kääntää etukäpäliä ulospäin. Tässä vaiheessa voimaton,
kinnerahdas takaosa. (Isot tuplakannukset) Riittävä askelpituus, etuliike kovin holtiton. Hyvä
karvanlaatu. Ystävällinen käytös.
FI55085/14 Bernirannan Commander Casimiro NUO ERI2
Mittasuhteiltaan erinomainen, keskivahva, hyväkuntoinen uros. Hyvä pään malli ja riittävä rungon
voimakkuus. Eturinta saa vielä täytelöityä. Rodunomainen ylälinja. Sopiva raajaluusto. Liikkuu
mielellään hyvällä asenteella, takapotku saisi ulottua vielä paremmin rungon alle. Hyvälaatuinen,

riittävä karvapeite. Selkeät värit. Varma käytös.
FI49908/14 Goldbear´s Zambuca NUO EH4
Keskivahva, hyväntyyppinen uros, jolla kivailmeinen, kuono-osaltaan hieman kevyt pää. Kaunis
kaula. Hyvä rintakehän syvyys ja leveys. Turhan jyrkkä lantio ja häntä nousee liikkeessä
häiritsevästi. Erinomainen raajaluusto. Liikkeessä hyvä askelpituus, etuliike kovin löysä.
Oikealaatuinen karva. Perusvärin musta rusehtaa. Ystävällinen käytös.
FI49909/14 Goldbear´s ZZ Top NUO EH3
Hyvällä asenteella ja pitkin askelin liikkuva, hieman pitkä uros. Sopiva, voimakas kallo. Hieman
pitkä kuono-osa ja otsapenger voisi olla merkitympi. Hyvä rintakehä, joskin etuosa saa vielä täyttyä.
Vahva raajaluusto. Välikämmenissä pehmeyttä. Saisi olla kauttaaltaan hieman tiiviimpi.
Erinomainen karva ja väri. Ystävällinen käytös.
FI40417/15 Mount Magic´s Xtra Fun NUO ERI1 SA
Hyvät mittasuhteet. Vahva, ihanan ilmeikäs uroksen pää. Rodunomainen ylälinja. Täyteläinen
rintakehä. Vahvat raajat. Sujuvat sivuliikkeet. Takana kapeutta. Erinomainen karvan ja hyvin kauniit
värit. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyväntuulinen käytös.
FI21458/13 Bicculammukan Elämänicasper AVO ERI2
Hyvänkokoinen, varsin voimakas uros, jolla vahva oikeanmallinen pää. Leikkaava purenta, jossa
ala? voisivat olla isommat. Hyvä ylälinja ja rintakehän syvyys. Eturinta saisi olla täyteläisempi.
Hieman pitkä lanneosa. Pitkä askelinen liikunta, edestä kovin löysä. Oikealaatuinen karva ja väri.
Vilkas, ystävällinen poika.
FI1137/10 Douglas From Balihara Ranch AVO EH
Vahvarunkoinen, hieman laiskasti esiintyvä uros. Vahva pää. Otsapenger voisi olla merkitympi ja
huulet tiiviimmät. Vahva kaula. Ajoittain takakorkeutta. Riittävästi kulmautunut. Vahvat raajat.
Liikkuu hyvällä askelpituudella. Erinomainen vahva karva. Hyvät värit. Hieman pitkä lanneosa.
Varma käytös.
FI53196/14 Funatic Game On AVO ERI1 SA
Tasapainoisesti rakentunut, hyvällä asenteella ja sujuvin pitkin askelin liikkuva uros. Vahva uroksen
pää, hieman pyöreä kallo. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Rodunomainen ylälinja. Hyvä rintakehä.
Hieman pitkä lanneosa. Vahva raajaluusto. Etuliikkeessä löysyyttä. Erinomainen karva ja hyvä väri.
Varma käytös.
FI48392/12 Lucas Van´t Pachthof AVO ERI3
Hyvin voimakas, kookas, muhkeaturkkinen uros, jolla vahva pää. Huulet voisivat olla tiiviimmät.
Vahva kaula. Tyypillinen ylälinja. Leveä rintakehä. Vahvat hyväasentoiset raajat. Liikkuu sujuvasti
ja mielellään. Ok karva ja väri. Innokas kaveri.
FI37507/13 Maroussia Umbria Jazz AVO EH4
Vahva, hyvänkokoinen uros, jolla oikea päänmalli. Hyvä ylälinja. Vahva runko. Sopiva raajaluuston
voimakkuus. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Oikealaatuinen hieman kihartuva karva. Hyvä väri.
Vasemmassa eturaajassa reiluhko valkoinen sukka. Saisi esiintyä tänään vapautuneemmin kehässä,
mikä vaikuttaa palkintosijaan.
FI22724/13 Bernissimo Filippo VAL ERI
Hyvin liikkuva, hyvin tasapainoisesti rakentunut keskikokoinen uros, jolla erinomainen ylälinja ja
rintakehä. Lihaksikas takaosa. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Ok karva. Kaunis väri.
Varma käytös.
FI43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI2 SA PU2
Vahvarunkoinen, hyvin tyypikäs, muhkeaturkkinen nuori uros. Hyvä pään profiili. Kuono voisi olla
voimakkaampi. Kaunis ylälinja. Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset. Sujuvat liikkeet.
Erinomainen karva ja väri. Miellyttävä käytös.
FI53334/09 Goldbear´s Tic Tac VAL ERI4 SA
Mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla hyvä voimakkuus. Hyvä pää, joskin otsapenger voisi olla
merkitympi. Rodunomainen ylälinja. Täyteläinen rintakehä. Hyväasentoiset raajat. Sujuvat liikkeet,
joissa takapotku voisi olla hieman voimakkaampi. Karva ei ihan parhaimmillaan. Ok väri. Varma
käytös.

FI17517/14 Tulipanos Berni Newsmaker VAL ERI
Vahva, tyypiltään erinomainen uros. Voimakas pää voisi olla pehmeä piirteisempi. Hyväasentoinen
kaula. Erinomainen ylälinja. Hyvä rungon syvyys ja leveys. Sujuvat sivuliikkeet, etuliikkeet kovin
leveät. Ok karva. Kauniit selkeät värit. Ystävällinen.
FI13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI3 SA
Vahva, mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla kaunispiirteinen pää, jossa oikea ilme. Hyvä ylälinja
ja runko. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Tehokkaat sujuvat liikkeet. Erinomainen
karva. Ok väri. Miellyttävä käytös.
FI38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI1 SA VSP
Erinomaisen perusrakenteen omaava uros, jolla oikeanmallinen voimakas rintakehä. Hyvä
liioittelematon pää jossa huulet voisivat olla tiiviimmät. Tiivis ylälinja. Erinomainen raajaluusto.
Sujuva, tehokas liikunta kauttaaltaan. Oikealaatuinen kaunis karva. Selkeät puhdassävyiset värit.
Varma käytös.
WS27571501 Hickory´s All Steamed Up VET ERI1 SA VET VSP
Hyvärakenteinen, voimakas uros, joka saisi olla isompikin. Kaunis pehmeäpiirteinen pää, jossa
ystävällinen ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Tilava runko. Vahvat hyväasentoiset raajat.
Sujuvat liikkeet. Miellyttävä käytös. Erinomaisessa kunnossa kauttaaltaan.
FI17524/15 Cordial Amie Chantall JUN ERI
Mittasuhteiltaan erinomaisen lupaava narttu, jolla ikäisekseen sopiva voimakkuus. Feminiininen
pää, jossa otsapenger voisi olla merkitympi ja silmät tummemmat. Hyväasentoinen kaula. Hieman
luisu lantio. Riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset. Sopiva raajaluusto. Sujuvat liikkeet kauttaaltaan.
Kauniisti esitetty. Ystävällinen käytös.
FI17521/15 Cordial Amie Chantana JUN EH
Mittasuhteiltaan, tyypiltään hyvä, hyvin iloinen narttu. Hyvin feminiininen pää voisi olla
pehmeäpiirteisempi, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula. Ikää vastaava runko. Sopiva
raajaluusto. Kovin löysät etuliikkeet, muutoin tehokas liikkuja. Oikealaatuinen ”kesäturkki”. Pään
valkoinen saisi olla puhtaampi, muutoin hyvä väri. Valloittava luonne.
FI17522/15 Cordial Amie Chatillon JUN EH
Keskivahva, mittasuhteiltaan hyvä juniori, jolla hyvin sievä nartun pää. Köyristää hieman lanneosaa.
Ikää vastaava rintakehä. Sopiva raajaluusto. Liikkeessä hyvä askelpituus. Takaliike vielä kovin
ahdas. Hyvä karvanlaatu ja ok väri. Ystävällinen.
FI36339/15 Fast´s Glamour Afrodite JUN ERI
Mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen juniori, jolla hyvä pään profiili. Kuono voisi olla
voimakkaampi. Rodunomainen ylälinja. Hyvä rintakehä tuloillaan. Riittävät etu-, hyvät
takakulmaukset. Sujuvat liikkeet kauttaaltaan. Hyvä karva ja väri. Ok käytös.
FI34062/15 Goldbear´s Bridget Jones JUN ERI1 SA
Hyvin tasapainoisesti kehittynyt, tyypiltään erinomainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja hyvä
voimakkuus. Voimakkuudeltaan hyvä nartun pää. Rodunomaiset rungon ääriviivat. Sujuvat
sivuliikkeet. Edessä löysyyttä. Muhkea, vielä vaiheessa (pentu/aikuinen) oleva karva. Perusväri
rusehtaa paikoitellen. Selkeät merkit. Miellyttävä käytös.
FI41465/15 Kind Of Blue Astrum Felix JUN ERI
Mittasuhteiltaan, tyypiltään erinomainen narttu, jolla kaunisilmeinen ja piirteinen pää. Hyvä
rintakehä. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä askelpituus. Etuliike leveä. Erinomainen karva ja
kaunis väri. Ystävällinen.
FI20352/15 Soo-Soo Generous Arwen JUN ERI3 SA
Voimakkuudeltaan, tyypiltään erinomainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pään profiili.
Keskiruskeat silmät. Rodunomainen ylälinja. Lupaava rintakehä. Hyväasentoiset raajat. Sujuvat
sivuliikkeet. Etuliike saa vakiintua. Erinomainen karvanlaatu ja hyvä väri. Varma käytös.
FI38416/15 Xantran Hulabaloo JUN ERI4
Sopusuhtaisesti kehittynyt, hyvänkokoinen juniorinarttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä nartun pää
tulollaan. Hieman pyöreät silmät. Köyristää hieman lanneosaa. Hyvä rintakehä ja raajaluusto.
Sujuva sivuliikunta, edestä löysä. Hyvä karvanlaatu, väri ja käytös.

FI49395/15 Zweierteam Brexia JUN ERI2 SA
Hyvin tyypikäs, voimakkuudeltaan jo erinomainen 10 kk juniori. Kaunis pään profiili. Silmät
voisivat olla tummemmat ja kirsu mustempi. Kauniit rodunomaiset ääriviivat. Hyvä rungontilavuus
jo nyt. Sujuvat liikkeet. Mahtava karva tulollaan. Hyvä väri. Käsiteltävissä ok, saisi olla kuitenkin
vapautuneempi tilanteessa. Erinomaisen lupaava ulkonäöltään.
FI49914/14 Goldbear´s Zuffeli NUO ERI2
Näyttävän kokoinen, hyvärakenteinen, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla vahva hyvä nartun pää.
Hyvä rungon malli Hyvät etu- ja voimakkaat takakulmaukset. Hyvä raajaluusto. Tehokkaat
sivuliikkeet, etuliikkeissä löysyyttä. Hyvänlaatuinen, tänään niukka karva. Ok värit, voisi olla
paikoitellen puhtaammat. Ystävällinen käytös.
FI12961/15 Leniences Ileonora NUO ERI3
Melko pieni, mittasuhteiltaan muutoin erinomainen narttu, jolla somailmeinen, voimakkuudeltaan
hyvä nartun pää. Hyvä ylälinja, rintakehä ja raajaluusto. Sujuvat liikkeet, erinomainen karva.
Kauniit värit. Käsiteltävissä ok, mutta ripaus itsevarmuutta ei olisi pahitteeksi.
FI29429/15 Tza Tza Tzasmine NUO ERI1 SA
Mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen narttu, jolla tasapainoinen perusrakenne. Vahva nartun
pää, jossa oikea ilme. Hyvä ylälinja. Eturinta saa vielä täyttyä, muutoin hyvä rungontilavuus.
Vahvat raajat. Tehokkaat liikkeet. Hyvälaatuinen, ei ihan täydessä karvassa oleva turkki. Selkeät
värit. Ok käytös.
FI43944/14 Vuorenpeikon Louise NUO EH4
Hyvin feminiininen, hieman pitkärunkoinen, keskivahva narttu, jolla hieman kapeapiirteinen pää
jossa otsapenger voisi olla merkitympi. Tasapainoinen raajarakenne, riittävä raajaluusto. Eturinta
saa vielä kehittyä. Sujuvat, vaivattomat liikkeet. Oikealaatuinen, tänään niukka karva. Ok väri.
Miellyttävä käytös.
FI50250/14 Berntiers It´s Incredible AVO ERI1 SA PN4 SERT FI MVA
Kauniisti rakentunut, voimakkuudeltaan ja tyypiltään erinomainen narttu. Pehmeäpiirteinen,
voimakas nartun pää. Kaunis ylälinja. Erinomainen runko. Hyväasentoiset, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat. Erinomainen liikkuja. Hyvä karvanlaatu ja selkeä väri. Ystävällinen.
FI14571/11 Cordial Amie Altesse AVO ERI
Keskikokoa pienempi narttu, jolla hyvä perusrakenne ja riittävä voimakkuus. Feminiininen pää.
Hyvä ylälinja. Hyväasentoiset raajat. Sujuvat liikkeet kauttaaltaan. Melko pehmeä, hieman laineikas
karva. Ok väri. Hyväntuulinen käytös.
FI18066/13 Cordial Amie Biarrits AVO ERI
Riittävän voimakas, sujuvasti liikkuva narttu, jonka pää voisi olla voimakkaampi. Hyvä ylälinja.
Kokonaisuuteen sopiva raajaluusto. Karva ei tänään parhaimmillaan. Ok väri. Etuliike saisi olla
vakaampi. Varma käytös.
FI26461/13 Helmilän Dancing Cloudysky AVO H
Voimakkuudeltaan hyvä narttu jolla ok rungon mittasuhteet. Vahva nartun pää, jossa ilmettä
häiritsevät kevyet ilmavat korvat, vaaleat silmät. Hyvä rungon tilavuus. Köyristää lanneosaa. Luisu
lantio. Hyvä raajaluusto. Liikkeessä riittävä askelpituus. Etu- ja takaliikkeet saisi olla sujuvammat.
Hyvälaatuinen, hieman kihartuva karva. Käsiteltävissä, mutta tarvitsee kehäharjoittelua ja
itseluottamusta.
FI48164/11 Leniences Friderica AVO ERI2 SA
Erinomaisen voimakas, hyvärakenteinen narttu, jolla vahva nartun pää ja runko. Hyvä ylälinja.
Hyväasentoiset raajat. Hyvät, sujuvat liikkeet. Silmät voisi olla tummemmat. Hyvälaatuinen karva.
Ok väri. Varma käytös.
FIN51663/08 Plaudite Great Witty AVO H
Keskivahva, mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla kokonaisuuteen nähden voimakas runko. Pää voisi
olla piirteiltään pehmeämpi. Hyvä ylälinja. Riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset. Hyvä askelpituus,
mutta liikunta kauttaaltaan hieman epäpuhdasta ja takaliikkeen tulisi olla voimakkaampi. Karva ei
parhaimmillaan. Selkeät värit. Hyvin ystävällinen. Liikunta määrää palkintosijan.
FI33651/14 Xantran Fata Morgana AVO ERI4

Vahva, hyvärakenteinen narttu jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pään voimakkuus. Silmät voisi olla
tummemmat. Hyvä ylälinja ja tilava runko. Vahvat raajat. Hyvä liikkuja. Muhkea, pehmeä karva.
Ok värit. Saisi olla vapautuneempi käsiteltäessä.
FI43053/13 Zweierteam Vitellina AVO ERI3
Vahvarunkoinen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla voimakas nartunpää. Vahva kuono.
Tyypikäs ylälinja. Vahvat raajat. Tehokkaat sivuliikkeet. Etuliike voisi olla puhtaampi. Erinomainen
karva ja väri. Miellyttävä käytös.
FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI2 SA PN2
Upeassa kunnossa esitetty, kauttaaltaan hyvin rodunomainen narttu, jolla upeat sivuliikkeet.
Muhkea oikealaatuinen karva. Hyvin kaunispiirteinen, miellyttävä ilmeinen pää. Laadukas berni,
jolla varma ystävällinen käytös.
FI51625/12 Ridon Hennet Norah Jones VAL ERI1 SA PN1 ROP
Upeassa kunnossa esitetty, erinomaisen perusrakenteen omaava narttu, jolla erinomainen
voimakkuus. Kaunis pehmeäpiirteinen pää. Ihanat tummat silmät. Ihastuttava ilme. Tehokas, sujuva
liikunta. Erinomainen karvanlaatu. Kauniit värit. Ystävällinen, varma käytös. Ihastuttava
kokonaisuus.
FI26671/09 Vinkizz Original VAL ERI3 SA PN3
Vahva, hyvin laadukas narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Sopusuhtainen rakenne. Erinomaisessa
kunnossa. Vahva nartun pää. Liikkuu sujuvasti kauttaaltaan. Ystävällinen. Erinomainen karva ja väri.
FIN50881/07 Gunhild Vom Gipfelfeuer VET ERI1 SA VET ROP
Laadukas, voimakkuudeltaan erinomainen berniveteraani, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvin kaunis
nartun pää. Soma ilme. Hyvä ylälinja ja runko. Liikkeessä erinomainen askelpituus. Hyvä
karvanlaatu ja väri. Erinomaisessa kunnossa.
Kennel Cordial Amie KASV2 KP
(Chamonix, Chantall, Altesse, Biarrits)
Kolmesta yhdistelmästä koostuva ryhmä, jossa yhtenäinen leima tyypissä, joka saa voimistua
kauttaaltaan. Erinomaiset perusrakenteet ja hyvin liikkuvat koirat. Silmien värissä vaihteluita.
Hyvät liikunnat.
Kennel Goldbear´s KASV1 KP
(Al Pacino, Antonio Banderas, ZZ Top, Tic Tac)
Kolmesta yhdistelmästä koostuva bernipoikaryhmä, jossa erinomainen yhtenäinen voimatyyppi.
Yhtenäiset vahvat päät. Hyvät liikunnat. Kauniit värit. Onnittelut kasvattajalle!

