20160724 Kemi KV, HAAPANIEMI ELINA
FI43311/15 Bicculammukan Goldenboy JUN EH2
12kk. Sopivan kokoinen, maskuliininen, mittasuhteiltaan hyvä junior. Turkki on tässä vaiheessa
liian kihara. Hyvä pään muoto, mutta silmien tulisi olla tummemmat. Purenta ja hampaat ok. Hyvä
luusto. Hieman lyhyt kaula ja etuosa tulisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä runko ja takaosa.
Liikkuu sivusta hyvin, mutta etuliike epävakaa. Hyvä väritys, hieman valkoista peräaukon
ympärillä.
FI26039/15 Monte Perosan Fridolf EVA
15kk. Tyypiltään hyvä, keskikokoinen sopivan vahvuinen juniori, joka valitettavasti ontuu toista
eturaajaa tänään. Erittäin hyvä pään muoto. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Ruskea
kirsupigmentti. Sopiva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu laiskasti kuin
massa jäällä. Ontumisen vuoksi palkintosija. Hyvät värimerkit.
FI47245/15 Ragdolls Jack-Of-All-Trades JUN ERI1
11kk. Iloinen, erittäin hyvätyyppinen juniori. Tässä vaiheessa hieman korkea otsapenger. Pää vielä
kesken kehityksen. Kaunis ilme. Hyvä purenta ja hampaat. Hyvä luusto. Tasapainoisesti
kulmautunut niin edestä kuin takaa. Liikkuu hyvin askelin, kantaa häntäänsä hyvin. Hyvä väritys.
FI39674/13 Alppitähden Mahtava Mauri AVO T
3v. Liian arasti käyttäytyvä uros. Maskuliininen, kookas. Hyvä pään muoto, epäluuloinen ilme.
Purenta ja hampaat ok. Sopiva kaula, riittävä luusto. Etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut.
Hyvä runko. Normaalit takakulmaukset. Kääntää oikeaa takaraajaa liikkeessä voimakkaasti ulos, ja
etuliikkeet ovat hontelot. Luonne ja takaosan liike vaikuttavat palkintosijaan.
FI21458/13 Bicculammukan Elämänicasper AVO EH
3v. Maskuliininen, hyväntyyppinen uros, jolla erittäin hyvä väritys. Erinomainen pää. Hyvät silmät
ja ilme. Oikea purenta, hampaat ok. Hyvä luusto. Hieman ahdas etuosa. Sopiva runko. Toivoisin
paremman takaosan. Kinnerahtaat takaliikkeet ja epävakaat etuliikkeet.
FI44750/09 Monte Rosan Wili AVO EH4
7v. Muhkea, maskuliininen uros, joka esitetään kesäturkissa. Hyvin voimakas pää. Purenta ja
hampaat ok. Vahva luusto. Ahdas edestä. Hyvä runko. Hieman neliömäinen. Hieman suorat
takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. Hieman laskeva ylälinja liikkeessä. Hyvä väritys.
FI40125/15 Sat Tao Santokh AVO ERI1 SA PU4 SERT FI MVA
2v. Miellyttävän tyyppinen, vielä selkeästi nuori uros. Kantaa itsensä hyvin. Sopiva koko. Hyvin
rakentunut. Miellyttävä oikeanmuotoinen pää. Korvat asettuvat oikein. Purenta ja hampaat ok.
Silmien tulisi olla tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä runko. Riittävästi kulmautunut
takaosa, liikkuu hyvällä askelmitalla ja tehokkaasti. Hyvä väritys, jalan valkea nousee etutassussa
hieman korkealle.
FI44880/13 Tuiskutien Cissus Morse AVO ERI3
Lähes 3v. Maskuliininen. Hyväntyyppinen uros, joka esitetään kesäturkissa. Hyvä kallo, riittävä
otsapenger. Kuono-osa voisi olla vahvempi. Purenta ja hampaat ok. Keskivahva luusto. Hieman
löysässä kunnossa, saa tiivistyä. Sopivasti kulmautunut takaosa. Hyvä väritys. Saisi liikkua
paremmin takaa, hyvä sivuliike.
FI44882/13 Tuiskutien Cissus Poirot AVO ERI2
Pienehkö, mutta erittäin hyvän tyyppinen lähes 3v uros. Maskuliininen kokonaisuus. Kaunis
ilmeikäs pää. Sopivan tummat silmät. Hyvä purenta ja hampaat. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva
luusto, runko ja riittävä takakulmaus. Hieman lyhyet ja kiireiset, mutta oikeansuuntaiset liikkeet.
Hyvä väritys. Hieman korkea häntä liikkeessä. Saa tyyppinsä ansiosta palkintosijan.
FI43505/13 Vuorenpeikon Hubert AVO EH
3v maskuliininen uros. Hieman pitkä kokonaisuus. Pää on kauttaaltaan hieman kapea ja erityisesti
kuono-osan tulee olla leveämpi ja vahvempi. Hyvä purenta ja hampaat. Riittävä kaula. Turhan

taipuneet välikämmenet. Hieman pehmeä selkä ja turhan pitkä lanneosa. Riittävät takakulmaukset.
Liikkuu takaa hyvin. Hieman korkea häntä liikkeessä ja löysät etuliikkeet.
FI36544/12 Bouncy Buffoon’s Bart VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
4v. Hyvin kaunis, tyypikäs, tasapainoinen, keskikokoinen uros, joka esitetään kauniissa kunnossa.
Erinomainen uroksen pää. Purenta ok. Pienet alahampaat. Tummat silmät. Hyvä ilme, sopiva luusto.
Kaunis kaula ja ylälinja. Vankka runko ja hyvin kulmautunut takaosa. Erinomainen turkin laatu ja
kaunis väritys. Liikkuu hyvin askelin, mutta etuliike on hieman huolimaton. Puhutteleva
kokonaisuus.
FI50700/10 Goldbear’s Val Kilmer VAL ERI2 SA PU2 VARACA
6v. Komea, kauniintyyppinen, hyvin esiintyvä uros. Aavistuksen kevyt rungoltaan. Erinomainen
pää, silmät ja ilme. Hyvä purenta ja hampaat. Hieman löysät suupielet. Kaunis luusto. Hyvä kaula ja
ylälinja. Erittäin hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin takaa ja sivusta, mutta etuliike hieman
epävakaa. Hyvä väritys.
FI53751/11 Goldbear’s Wallander VAL ERI3 SA PU3
4,5v. Erinomaisesti helteessä esiintyvä uros. Ei niin kookas, mutta tyypikäs. Hyvä kallo, mutta
toivoisin paremman otsapenkereen ja vahvemman kuono-osan. Keskiruskeat silmät. Purenta ja
hampaat ok. Tasapainoisesti rakentunut. Hyvä luusto, vankka runko ja takaosa. Liikkuu hyvin,
mutta häntä on turhan korkea. Kohtuullinen tan-väri.
FI42733/15 Bicculammukan Famous Cati Amore JUN EH4
Vuoden vanha junior, joka esitetään varsin kevyessä kesäturkissa, joka on myöskin auringosta
johtuen rusehtava. Hyvä kallo. Hieman kevyt kuono-osa. Purenta ja hampaat ok. Hyvät tummat
silmät. Sopiva luusto. Hyvä kaula, riittävä ylälinja. Lanneosa on hieman pitkä, mikä myös vaikuttaa
hieman pitkään yleisvaikutelmaan. Hyvä lihaksikas takaosa. Sujuva sivuliike, edestä hieman
epävakaa.
FI42735/15 Bicculammukan Famu’s Amore JUN EH3
Vuoden vanha. Hyvä koko. Feminiininen. Hyvin esiintyvä juniori. Esitetään varsin pestyssä
turkissa, joka on siksi selästä hieman turhan kihara. Hyvä kallo. Hieman pitkä ja kevyt kuono-osa.
Keskiruskeat silmät. Purenta ja hampaat ok. Keskivahva luusto. Hyvä runko. Hieman liian luisu
lantio. Vielä hieman löysät, mutta riittävän pitkät liikkeet.
FI43315/15 Bicculammukan Girlygirl JUN EH2
Vuoden vanha. Hieman turhan tuhti, mutta hyvän tyyppinen juniori. Esitetään pestyssä turkissa,
joka on siten turhan kihara. Hyvä pään muoto ja purenta sekä hampaat. Kauniit silmät ja ilme.
Sopiva luusto. Turhan lyhyt kaula. Etuosan kulmausten tulisi olla paremmat. Vankka runko.
Hieman luisu lantio. Liikkuu riittävin askelin, mutta tuhtius häiritsee. Hyvä väritys.
FI29426/15 Tza Tza Tzamel JUN ERI1
15kk. Miellyttävän tyyppinen. Hieman jalkava juniori, jolla on hyvät ääreet mihin kasvaa. Varsin
kaunis pää, silmät ja ilme. Hyvä purenta ja hampaat. Sopiva kaula. Hyvä ylälinja. Keskivahva
luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Nuoren koiran hieman löysät liikkeet, mutta
terveet.
FI13381/15 Bearessence Ialantha NUO ERI1 SA PN2 VARASERT VARACA
19kk. Vankka, erittäin hyvän tyyppinen ja hyvin esiintyvä nuori narttu. Erittäin hyvä koko ja
sukupuolileima. Hyvä kallo. Riittävä otsapenger. Hieman kevyt kuono-osa. Purenta ja hampaat ok.
Kauniisti rakentunut. Hyvä vankka luusto. Tilava, aavistuksen tuhti runko. Käyttää häntäänsä
bernimäisesti. Tan-väri voisi olla aavistuksen syvempi. Sujuva liikkuja.
FI13379/15 Bearessence Ilyrana NUO H
1,5v. Hyvä koko. Vilkas narttu, jolle toivoisin syvemmät tan-merkit. Hyvä kallo. Riittävä
otsapenger. Hieman vaaleat silmät ja pistävä ilme. Hyvät hampaat ja purenta. Riittävä kaula,
keskivahva luusto. Hyvä runko. Liian pysty lantio ja kovin niukat takakulmaukset. Ahtaat ja
voimattomat takaliikkeet ja toistaiseksi löysät etuliikkeet.
FI13380/15 Bearessence Ioelena NUO ERI2

19kk. Ystävällinen, hyvänkokoinen, vilkas narttu. Hyvä kallo. Hyvät silmät ja ilme. Hieman kevyt
kuono-osa. Purenta ja hampaat ok. Keskivahva luusto. Hyvä kaula ja ylälinja. Tilava runko.
Sujuvasti kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin askelin. Hyvä askelmitta. Hyvä väritys ja kaunis tanväri.
FI23381/13 Bearessence Dacosen Gemma AVO ERI4
3v. Monella tavalla miellyttävä, vahva narttu, joka ei ole parhaassa turkissaan ja aavistuksen
kevytrunkoinen. Erinomainen pää, silmät ja ilme. Hyvä purenta ja hampaat. Kauniisti asettuvat
korvat. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä tilava rintakehä. Hieman pitkä lanne. Liikkuu hyvin askelin.
Musta väri hieman auringon paahtama. Kaunis tan-väri.
FI26467/12 Bearessence Flaming Farrah AVO ERI2 SA PN3
4v. Hyvän tyyppinen. Ei niin kookas, mutta tasapainoinen narttu, jolla erinomainen käytös. Soma
nartun pää. Kauniit silmät ja ilme. Kevyt valkoinen piirto. Hyvä purenta, hampaat ja luusto. Hieman
pehmeät välikämmenet. Hieman pehmeä selkä. Hyvin kulmautunut takaosa. Sujuvat liikkeet,
hieman löysät etuliikkeet.
FI11557/15 Suni Ahyoka AVO EH
2v, turhan levottomasti esiintyvä narttu. Harmi, sillä koira on hyväntyyppinen. Hyvä pään muoto.
Silmien tulisi olla tummemmat. Purenta ja hampaat ok. Hieman lyhyt kaula. Hyvä luusto. Hieman
niukasti kulmautunut edestä. Hyvä runko. Kohtuullinen takaosa. Koira tulisi hallita paremmin
liikkeessä. Hieman luisu lantio. Hyvä väritys.
FI40112/15 Tarika Sona AVO ERI3
2v. Hivenen pitkä kokonaisuus ja aavistuksen tuhti. Hyvä kallo. Turhan loiva otsapenger. Hyvä
purenta ja hampaat. Keskiruskeat silmät. Ruskea kirsupigmentti. Vahva luusto. Hyvin rakentunut.
Vankka takaosa. Hyvä väritys. Sujuva liikkuja. Hieman löysä edestä. Hyvä turkin kunto.
FI40826/14 Zahiria’s Blow Me A Kiss AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
2v. Ystävällinen narttu. Vielä selvästi nuori. Esitetään vastapestyssä ja siten kiharassa turkissa.
Soma nartun pää. Kauniit silmät ja ilme. Hyvä purenta, hampaat, luusto ja käpälät. Hyvä runko, ei
saa tulla tuhdimmaksi. Sopivasti kulmautunut takaosa. Hyvä väritys. Kaunis liikkuja, vähän löysä
edestä.
FI28003/14 Goldbear’s Yippee VAL ERI1
2v2kk. Hyvän tyyppinen, hyvin esiintyvä valionarttu. Tänään esitetään hyväkuntoisessa, mutta
kovin kevyessä kesäturkissa. Hieman pitkä kokonaisuus. Soma pää. Erittäin hyvät silmät ja ilme.
Purenta ja hampaat ok. Hieman kookkaat korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Hieman
kevyt runko. Voimakkaat takakulmaukset. Liikkuu hyvin askelin. Toivoisin hieman suoremman
hännän.
Kennel Bearessence (Ialantha, Ioelena, Dacosen Gemma, Flaming Farrah) KASV1 KP ROPkasv
Kolmesta yhdistelmästä koostuva ryhmä koiria, joiden iät ovat 19kk:sta neljään vuoteen. Selkeät
sukupuolileimat. Hyviä vankkoja rotunsa edustajia. Onnea ja intoa jatkoon!

