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FI35082/16 Divabernina Authentic Gentleman PEN1 KP VSP
Oikeat mittasuhteet omaava iloinen urospentu. Erinomainen purenta, vahvat hampaat, hyvät korvat,
tummat silmät. Kallon tulee leventyä. Keskipitkä kaula, tasainen selkä, lupaava eturinta,
erinomainen runko, hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä, myös liikkeessä.
Erinomainen karva, hyvä väritys. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa erinomaisella
askelmitalla. Iloinen velikulta.
FI24256/16 Bernissimo Hermione PEN2 KP
7 kk, erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileiman ja vahvuuden omaava narttupentu. Hyvä purenta,
vahvat hampaat. Tummat silmät, hyväasentoiset korvat. Erinomainen kuono ja kallo. Keskipitkä
kaula, tasainen selkä. Eturinnan tulee täyttyä. Erinomainen rintakehän muoto ja pituus. Seisoo
mielellään ranskalaisittain. Vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä, myös liikkeessä.
Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa. Erinomainen askelmitta. Vielä kihara karva, oikea väritys.
FI35080/16 Divabernina All-Time Dream PEN1 KP ROP
7 kk ihastuttava narttupentu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Tummat
silmät, hyvät korvat. Oikeat päänlinjat. Hyvä kaula, tasainen selkä. Erinomainen runko, luusto voisi
olla hieman voimakkaampi. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä häntä, myös
liikkeessä. Tiiviit käpälät. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelmitalla. yhdensuuntaisesti edestä
ja takaa. Erinomainen väritys ja karva.
FI11402/16 Kultaruskan Cotton Eye Joe JUN ERI2 SA
10 kk. Erinomaiset mittasuhteet omaava hyväkokoinen vahva uros. Hyvämuotoinen vahva uroksen
pää. Erinomainen kallo ja kuono-osa, hyvät korvat. Hyvä purenta. Tummat silmät. Aavistuksen
löysä alahuuli. Erinomainen kaula ja ylälinja. Lupaava eturinta. Hyvä runko. Tasapainoisesti
kulmautunut. Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Liikkuu vielä löysästi
edestä. Erinomainen askelmitta. Hyvä karva.
ANKCJR3100326557 Zollikon One Hot Minute JUN ERI1 SA PU4 VASERT
16 kk erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava hyväkokoinen uros. Oikeailmeinen
uroksen pää, jossa erinomainen ilme. Kauniit tummat silmät, hyvät korvat. Erinomainen kallo ja
kuono. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Vahva luusto. Aavistuksen luisu
lanne. Oikein kulmautunut. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Liikkuu erinomaisella askelmitalla
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Erinomainen karva ja väritys.
FI55081/14 Bernirannan Champion Caius-Cain NUO ERI3 SA
2 v. erinomaisen kokoinen oikeat mittasuhteet omaava maskuliininen uros, jolla erinomainen
oikeailmeinen uroksen pää. Hyvä purenta, erinomainen kallo ja kuono-osa. Tummat silmät, hyvät
korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Aavistuksen pysty olkavarsi,
muuten erinomaisesti kulmautunut. Vahva luusto. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Erinomainen karva
ja värimerkit. Liikkuu joustavasti erinomaisella askelmitalla.
FI55083/14 Bernirannan Cheek NUO ERI2 SA
Lähes 2 v erinomaisen kokoinen, oikeat mittasuhteet ja erinomaisen sukupuolileiman omaava vahva
uros. Maskuliininen hyvämuotoinen pää. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Tummat silmät, hyvät
korvat. Hyvä kallo ja kuono-osa. Keskipitkä kaula, tasainen selkä. Hyvä erurinta, tilava runko.
Hieman luisu lantio. Tasapainoisesti kulmautunut, vahva luusto. Hyvä häntä, myös liikkeessä.
Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi. Hyvä karva ja väritys.
FI31971/15 Goldbear’s Al Pacino NUO ERI1 SA PU3 SERT

18 kk keskikokoinen komea nuori herra. Erinomaiset mittasuhteet ja vahvuus. Komea uroksen pää,
jossa oikea ilme. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Tummat silmät, hyvät korvat. Erinomainen kallo ja
kuono-osa. Lyhyehkö kaula. Tasainen kiinteä selkä. Erinomainen eturinta ja runko. Kauniisti
kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Joustavat maatavoittavat liikkeet, yhdensuuntaiset edestä ja
takaa. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Seisoo tanakasti raajoillaan. Erinomainen karva ja värimerkit.
FI31973/15 Goldbear’s Antonio Banderas NUO EH4
Keskikokoinen erinomaista tyyppiä. Oikeat mittasuhteet ja vahvuuden omaava uros, joka
valitettavasti käyttäytyy tänään epävarmasti. Ei anna tutkia itseään kunnolla. Erinomainen uroksen
pää. Hyvä kallo ja kuono. Tummat silmät, hyvät korvat. Kaunis kaula, tasainen selkä. Hyvä
eturinta, tilava runko. Vahva luusto. Hieman pysty olkavarsi ja aavistuksen korka kinner. Liikkuu
joustavasti hyvällä askelmitalla. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Hyvä karva. Tulee vapautua kehässä.
Omistaja tuli esittämään koiran, jonka jälkeen tutkiminen onnistui hienosti.
Suhtautuminen tuomariin: väistää
FI41568/15 Golden Lightstar’s Amadeus NUO H
16 kk pitkärunkoisen ja matalaraajaisen vaikutelman antava kevyt uros. Hyvä purenta, vahvat
hampaat. Keskiruskeat, aavistuksen pyöreät silmät. Isohkot alasasettuneet korvat. Erinomainen
pigmentti. Riittävä kaula, pehmeyttä selässä. Eturinnan tulee täyttyä, samoin rungon, Pysty
olkavarsi. Polvikulmauksen tulisi olla selvempi. Tiiviit hyvät käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä.
Liikkuu kovin lyhyellä askeleella, löysästi edestä ja kinnerahtaasti takaa. Erinomainen karva ja hyvä
väritys.
FI52669/13 Bernirannan Benny AVO ERI2 SA
3-vuotias kookas vahva oikeat mittasuhteet omaava uros, jolla erinomainen sukupuolileima. Vahva
uroksen pää, jossa oikea ilme. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Erinomainen kallo ja kuono-osa.
Tummat silmät, hyvät korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko.
Vahvaluustoiset oikein kulmautuneet raajat. Hyvä häntä myös liikkeessä. Joustavat maatavoittavat
liikkeet, hyvä karva ja väritys.
FI52668/13 Bernirannan Bertil AVO H
3-vuotias keskikokoinen kevyt uros, joka aavistuksen pitkärunkoinen. Hyvä purenta, vahvat
hampaat. Keskiruskeat hieman pyöreät silmät. Hyvät korvat. Hyvä kallo ja kuono-osa. Riittävä
kaula. Pehmeyttä selässä. Eturinnan tulisi olla täyteläisempi ja rintakehän alaosastaan tukeakseen
paremmin kyynärpäitä. Kevyt luusto, pysty olkavarsi, korkea kinner. Hyvä häntä, myös liikkeessä.
Liikkuu kovin löysästi edestä ja takatyönnön tulisi olla voimakkaampi. Hyvät värimerkit ja karva.
FI52823/12 Chic Choix Bronx Von Zwiss AVO ERI3
4-vuotias kookas erinomaisen sukupuolileiman omaava aavistuksen pitkärunkoinen uros.
Hyvämuotoinen uroksen pää. Tummat silmät, hyvät korvat. Löysät alahuulet. Etuhampaat uponneet
ikeneen sisään, riisinjyvät. Hyvä kaula ja selkä. Tilava runko. Täyteläinen eturinta. Vahva luusto.
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Liikkuu erinomaisella askelmitalla.
FI28002/14 Goldbear’s Yahoo AVO EH4
2,5-vuotias keskikokoinen erinomaisen sukupuolileiman omaava vahva uros, jolla oikeat
mittasuhteet. Oikeailmeinen uroksen pää. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Kauniit tummat silmät,
hyvät korvat. Erinomainen pigmentti. Kaunis kaula ja tasainen selkä. Riittävä eturinta. Hyvä runko.
Aavistuksen luisu lantio. Hieman pysty olkavarsi, muuten ok kulmaukset. Hyvä häntä, myös
liikkeessä. Liikkuu kinnerahtaasti takaa. Hyvä karva ja väritys.
FI44880/13 Tuiskutien Cissus Morse AVO ERI1 SA
3-vuotias keskikokoinen erinomaiset mittasuhteet omaava uros, jolla oikeamuotoinen uroksen pää.
Tasapurenta, vahva pää. Keskiruskeat silmät, hyvät korvat. Hyvä pigmentti. Erinomainen kaula.

Tiivis tasainen selkä. Hyvä eturinta, tilava runko. Kauniisti kulmautuneet hyväluustoiset raajat.
Hyvä häntä myös liikkeessä. Tiiviit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa oikealla
askelmitalla. Hyvä karva ja väri.
FI47246/13 White Coastal Leo AVO H
3-vuotias hyväkokoinen maskuliininen oikeat mittasuhteet omaava uros. Hyvänmuotoinen pää.
Hyvät silmät ja korvat. Alakulmahampaat turhan tiiviisti ientä vasten ja painavat ientä. Lyhyt kaula,
tasainen selkä. Luisu lantio. Eturinnan tulee täyttyä. Hyvä runko, pysty olkavarsi. Polvikulmausta
voisi olla enemmän. Tiiviit käpälät. Pystyt välikämmenet. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Tulisi
liikkua paremmalla takatyönnöllä ja paremmalla askelmitalla. Hyvä karva ja väri.
FI43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI3 SA
Hyväkokoinen maskuliininen oikeat mittasuhteet omaava uros. Oikeailmeinen uroksen pää.
Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Kaunis kaula. Tiivis selkä. Täyteläinen eturinta, hyvä runko.
Aavistuksen lyhyt rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut vahva luusto. Hyvä häntä, myös
liikkeessä. Joustavat maatavoittavat liikkeet. Hyvä karva ja väri.
FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Kookas erinomaiset mittasuhteet omaava vahva uros, jolla oikeamuotoinen pää. Tummat silmät,
hyvät korvat. Suupigmentti voisi olla parempi. Hyvä purenta, pienet etuhampaat. Kaunis kaula.
Tasainen selkä. Erinomainen eturinta ja runko. Vahvaluustoiset oikein kulmautuneet raajat. Tiiviit
käpälät. Hyvä häntä myös liikkeessä. Joustavat maatavoittavat liikkeet, yhdensuuntaiset edestä ja
takaa. Hieno sveitsinristi rinnassa. Erinomaiset värimerkit. Kaunis karva. Laadukas yksilö.
FI38031/12 Zweierteam Ulmus VAL ERI2 SA PU2 VARACA
4-vuotias maskuliininen aavistuksen pitkärunkoinen vahva uros, joka esitetään kauniissa
näyttelykunnossa. Erinomainen pää. Hyvä purenta, pienet etuhampaat. Tummat silmät, hyvät
korvat. Suupigmentti voisi olla parempi. Kaunis kaula. Tiivis tasainen selkä. Hyvä runko, kauniisti
kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Joustavat maatavoittavat liikkeet.
Yhdensuuntaiset edestä ja takaa.
FI15467/16 Chic Choix Esmeralda Von Zwiss JUN HYL
10 kk. Koiraa ei voi arvostella, yritti purra. Raportti tehty.
Suhtautuminen tuomariin: vihainen
FI53632/15 Funatic Fun For Your Life JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Ihastuttava nuori neiti, jolla erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileima. Kaunisilmeinen nartun pää.
Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen kallo ja kuono-osa. Hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja.
Erinomainen eturinta ja runko. Kauniisti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Hieman lyhyt häntä.
Erinomainen karva ja väritys. Upeat liikkeet. Erittäin lupaava.
FI55086/14 Bernirannan Celia-Charity NUO H
Lähes 2-vuotias kauttaaltaan kapealinjainen, korkearaajaisen ja ilmavan vaikutelman antava narttu.
Hyvä purenta, tummat silmät, hyvät korvat. Kapea kallo ja kuono. Hyvä pigmentti. Hyvä kaula.
Tasainen tiivis selkä. Eturinnan tulee täyttyä. Litteä runko. Pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset.
Hyvä häntä ja tiiviit käpälät. Hyvä karva ja värimerkit. Tarvitsee paljon aikaa.
FI31974/15 Goldbear’s Angelina Jolie NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
18 kk erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava narttu, jolla hyvin kauniit ääriviivat.
Oikeailmeinen nartun pää. Tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Kaunis
kaula ja ylälinja. Tilava runko. Erinomainen eturinta. Kauniisti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat.
Tiiviit käpälät. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Upea liikkuja. Kaunis karva ja hyvät värimerkit. Hyvä
sveitsinristi rinnassa.

FI20355/15 Soo-Soo Glowing Idril NUO ERI2 SA
Oikeat mittasuhteet omaava vahva narttu, jolla oikeailmeinen nartun pää. Hyvät silmät ja korvat.
Hyvä purenta, vahvat hampaat. Kaunis kaula, tasainen selkä. Tilava runko ja hyvä eturinta.
Tasapainoisesti kulmautunut, keskivahva luusto. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Liikkuu
erinomaisella askelmitalla yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Kaunis karva, joka erinomaisesti
näyttelyyn kunnostettu. Hyvät värimerkit.
FI13494/14 Sonza’s Beginner’s Luck AVO EH2
2-vuotias kookas, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Hyvät silmät ja
korvat. Hieman kapea kallo. Hyvä kuono-osa. Lyhyt kaula. Tasainen selkä. Eturinnan tulee täyttyä.
Hyvä runko. Pysty lapa ja olkavarsi, luisu lantio. Hyvä häntä, myös liikkeessä. Tiiviit käpälät. Voisi
liikkua ulottuvammalla etuaskeleella. Hyvä karva, joka kihartuu selästä. Hyvät värimerkit.
FI17616/14 Swissdreams Ahsoka AVO EH3
Lähes 3-vuotias. Keskikokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Epätasainen purenta. Tummat
silmät, hyvät korvat. Kapea kuono-osa. Hyvä kaula, tasainen selkä. Eturinnan tulee täyttyä. Riittävä
runko, mutta rintakehän tulisi olla täyteläisempi alaosastaan tukeakseen paremmin kyynärpäitä.
Hyvä häntä myös liikkeessä. Tasapainoisesti kulmautunut. Kevyt luusto. Tiiviit käpälät. Joustavat
maatavoittavat liikkeet. Hieman löysyyttä etuliikkeessä. Hyvä karva ja värimerkit.
FI18850/13 Xantran Empress Ekaterina AVO EH4
3-vuotias oikeat mittasuhteet omaava vahva narttu, jonka yleiskuvaa häiritsee valeraskaudesta
johtuva vatsalinjan roikkuminen. Oikeamuotoinen nartun pää. Otsapenger voisi olla selkeämpi.
Tummat silmät, hyvät korvat. Erinomainen pigmentti. Hyvä kaula. Tiivis selkä. Hyvä eturinta ja
rintakehän muoto. Tasapainoisesti kulmautunut. Keskivahva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä
myös liikkeessä. Hyvä karva, tan-värin tulisi olla puhtaampi päässä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella.
FI43053/13 Zweierteam Vitellina AVO ERI1 SA
3-vuotias erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Oikeanmuotoinen nartun pää, jossa erinomainen
ilme. Hyvät silmät ja korvat. Vahva kuono-osa. Upea leveä purenta, vahvat hampaat. Kaunis kaula.
Tiivis selkä. Riittävä eturinta. Erinomainen runko. Aavistuksen pysty olkavarsi, muuten erinomaiset
kulmaukset. Hyvä häntä. Kokoon sopiva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä karva ja värimerkit. Joustavat
maatavoittavat liikkeet.
FI28003/14 Goldbear’s Yippee VAL EH3
2,5-vuotias. Oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Tummat silmät,
hyvät korvat. Kuono-osan tulisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula, tasainen selkä.
Eturinnan tulisi olla täyteläisempi. Hyvä runko. Oikein kulmautunut taka-osa. Hieman pysty
olkavarsi. Hyvä häntä, jota kantaa alhaalla, mutta turhan kiertyneenä. Kovin löysät etuliikkeet.
Kaunis karva ja hyvät värimerkit.
FI51426/12 Ragdolls Glamour Girl VAL ERI1 SA PN3 VARACA
4-vuotias kauniit ääriviivat omaava narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Oikeailmeinen nartun pää.
Tummat silmät, hyvät korvat. Erinomainen kallo ja kuono-osa. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Tiivis
selkä. Hyvä eturinta, tilava runko. Oikein kulmautuneet, hyväluustoiset raajat. Hieman lyhyt häntä.
Joustavat maatavoittavat liikkeet. Hyvä karva ja värimerkit.
FI29537/14 Vuorenpeikon Josephine VAL ERI2 SA PN4
2-vuotias oikeat mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava narttu. Oikeailmeinen nartun pää. Hyvä
purenta. Keskiruskeat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, tasainen selkä. Tilava runko, hyvä eturinta.
Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Hyvä häntä. Joustavat maatavoittavat liikkeet.
Hyvä karva ja värimerkit.
FI11155/09 Goldbear’s Rene Russo VET ERI1 SA VET ROP

8-vuotias erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Oikeat mittasuhteet. Hyvämuotoinen nartun
pää. Tummat, aavistuksen pyöreät silmät, hyvät korvat. Lyhyt kaula, tiivis tasainen selkä. Hyvä
runko ja riittävä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto, hyvä häntä, tiiviit käpälät.
Joustavat maatavoittavat liikkeet. Hyvät värimerkit.
Kennel Goldbear’s KASV1 KP
(Al Pacino, Antonio Banderas, Yahoo, Angelina Jolie)
Kahdesta eri yhdistelmästä koostuva upea ryhmä. Kaikilla erinomaiset päät ja rungot. Kasvattajalla
selkeä näkemys rodusta ja hän on onnistunut tavoitteessaan kasvattaa rodunomaisia yksilöitä
oikeine mittasuhteineen. Onnittelut kasvattajalle.

