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FI35078/16 Divabernina Allowed By Love JUN EH 

Iloinen nuori uros. Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Hyvät tiiviit luomet. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hieman lyhyt ja luisu lantio. Ikään sopiva rintakehä. Olkavarsi saisi olla viistompi. Hyvä 

luusto. Riittävät takakulmaukset. Kapea taka-askel. Sivuliikkeessä saisi olla enemmän voimaa ja 

ulottuvuutta. Karva hieman kihartuvaa.  

FI35082/16 Divabernina Authentic Gentleman JUN EH 

Hyvät mittasuhteet omaava uros. Kaunis ilmeikäs pää. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä etuosa ja luusto. 

Sopiva rintakehä ja eturinta. Lyhyt luisu lantio. Riittävät takakulmaukset. Taka-askel saisi olla 

tehokkaampi. Hyvä etuliike. Hyvä karvan laatu. Hyvä käytös. 

FI16976/16 Fridkullas Affe JUN EH 

Iloinen uros, joka tällä hetkellä mittasuhteiltaan hieman korkea raajainen mutta tasaantuu varmaan 

iän myötä. Hyvä pään malli. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä vankka runko.  Riittävä eturinta. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Olkavarsi saisi olla viistompi. Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto. Hyvä karva ja 

väri. Liikkeissä kuuluisi olla enemmän ulottuvuutta. Äärettömän iloinen luonne.  

FI11402/16 Kultaruskan Cotton Eye Joe JUN ERI3 SA 

Miellyttävä kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, kaula ja ylälinja. Hyvä vankka runko ja 

eturinta. Tasapainoinen hyvä raajarakenne sekä luusto. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen karva. 

Valkoiset värimerkit voisivat olla kapeammat. Miellyttävä käytös.  

FI51339/15 Swissdreams Chewbacca JUN EH4 

Miellyttävä käytöksinen uros. Hyvät mittasuhteet. Miellyttävä ilmeinen pää. Hyvä otsapenger. Hyvä 

pään vahvuus. Tasapainoiset niukat kulmaukset. Sopiva luusto, rintakehä ja eturinta. Kapea taka-

askel, sivuliikkeissä tulisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Korkea-asentoinen häntä. Hyvä 

karva ja väri.  

FI21114/16 Vinkizz Unbreakable JUN ERI1 SA SERT  

Ihastuttava uros niin ulkonäkönsä kuin käytöksensä puolesta. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvän 

vankka runko ja eturinta. Tasapainoinen hyvä raajarakenne ja luusto. Hyvä ylälinja. Erinomainen 

liike paitsi edestä leveä. Hyvä karva ja väri.  

FI27234/16 Vuorenpeikon Pernod JUN ERI2 SA 

Hyvät mittasuhteet omaava uros. Muuten hyvä pää mutta otsapenger on hieman pitkä ja silmät 

saisivat olla hieman tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko ja eturinta. Hieman pysty 

olkavarsi. Hyvä takaosa ja luusto. Liikkuu hyvin. Karva ok. Hyvä väri ja käytös.  

FI27784/15 Berondan Emporio Armani NUO EH 

Miellyttävä käytöksinen nuori uros. Hyvät riittävät suhteet. Hyvä päänmalli ja vahvuus. Miellyttävä 

ilme. Hyvä kaula, ylälinja ja lantio. Tasapainoinen hyvä raajarakenne ja luusto. Sopiva runko ja 

eturinta. Hyvä takaliike. Etuliike kovin melova ja kerivä. Karva ok. Hyvä väri.  

FI34061/15 Goldbear’s Bryan Adams NUO EH 

Miellyttävä käytöksinen uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Riittävät etukulmaukset. Hyvin 

kulmautunut takaa. Hieman pitkä runko. Liikkeessä löysyyttä kyynärpäissä ja koira painuu hieman 

etumatalaksi. Ylälinja saisi olla tiiviimpi. Hyvä takaosa ja hyvä taka-askeleen pituus mutta kapea 

askel. Hyvä luusto, karva ja väri.  



FI43783/15 Mettänpeikon Le Genda Arinen NUO ERI1 SA 

Hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvä runko ja eturinta. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Tasapainoinen raajarakenne. Vahva luusto. Hyvä tasapainoinen liikunta. Hieman niukassa karvassa. 

Miellyttävä käytös. 

FI37612/15 Ridon Hennet Uffe NUO EH4 

Hyvät mittasuhteet omaava uros. Vielä hieman kapea kallo. Silmissä pyöreyttä. Kuono voisi olla 

aavistuksen pidempi. Hieman lyhyt kaula. Tasapainoinen hyvä raajarakenne ja hyvä luusto. 

Rintakehä vielä kapea. Hieman pehmeyttä selässä. Kantaa häntänsä kierteellä mutta ei kovin 

korkealla kumminkaan. Kapea taka-askel. Melko hyvät sivuliikkeet. Karva ei parhaimmillaan, 

kuivaa ja pörröistä. Miellyttävä käytös. 

FI29207/15 Vuorenpeikon Monnet NUO EH3 

Miellyttävä käytöksinen uros. Kovin pyöreät silmät antavat hieman vieraan ilmeen. Hyvä kallo ja 

otsapenger. Hyvä kallo ja ylälinja. Hyvä rintakehä ja eturinta. Raajakorkeutta voisi olla hieman 

enemmän. Sivuliikkeissä saisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Hyvä yhden suuntainen 

takaliike. Hyvä karva.  

FI29219/15 Vuorenpeikon Napoleon NUO ERI2 SA 

Miellyttävä uros. Ilmettä häiritsee hieman punertavat silmän valkuaiset. Turhan voimakkaat posket, 

muuten hyvä pää. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoinen raajarakenne 

sekä luusto. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä karva ja väri.  

FI55081/14 Bernirannan Champion Caius-Cain AVO ERI2 SA VASERT 

Miellyttävä kokonaisuus. Tasapainoinen uros. Kaunis pää ja ilme. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvä 

luusto. Rintakehä saa vielä vahvistua. Liikkuu melko hyvällä ja tehokkaalla askeleella. Hyvä kaula 

ja ylälinja. Hyvä karva ja väri.  

FI55085/14 Bernirannan Commander Casimiro AVO EH4 

Uros, jonka karva ei ole tänään parhaimmillaan. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Pyöreät silmät 

häiritsevät ilmettä. Lyhyt kaula. Tasapainoiset sopivat kulmaukset. Hyvä luusto. Hyvä ylälinja ja 

rintakehä. Liikkuu riittävällä askelpituudella mutta liikkeessä saisi olla enemmän voimaa. 

Yhdensuuntaisesti takaa. Miellyttävä käytös.  

FI15673/15 Cheerful Black Colbert Napoleon AVO EH 

Hieman pitkärunkoinen ja matalaraajainen uros. Kaunis ilmeikäs pää. Hyvä vahva runko ja eturinta. 

Riittävät etukulmaukset. Sopivat takakulmaukset mutta seisoo kintereet pihdissä. Seistessä hieman 

etumatala ja pahenee liikkeessä. Tulisi tiivistyä. Erinomainen karva ja väri sekä käytös.  

FI44348/12 Fridkullas Ännu Än Triumph AVO ERI3 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla muuten hyvä pää mutta pyöreähköt silmät häiritsevät. 

Riittävä rintakehän vahvuus. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Sopiva luusto. Hieman luhyt kaula. 

Hyvä ylälinja ja häntä. Liikkeessä voisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Karvapeite ok. 

Miellyttävä käytös. 

FI40417/15 Mount Magic’s Xtra Fun AVO ERI1 SA PU3 

Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään malli ja miellyttävä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopivasti täyttynyt 

rintakehä ja eturinta. Hieman pysty olkavarsi. Hyvä takaosa. Hyvä kaula ja ylälinja. Ahtaat 

takaliikkeet, mutta muuten erittäin hyvät tehokkaat sivuliikkeet. Hyvä karva, väri ja käytös. 

FI19660/13 Alpigiano Juvel Jörgen VAL ERI2 SA PU2 VARACA 



Vahva, vankka uros. Hyvä uroksen pää. Miellyttävä ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä 

rintakehä ja eturinta. Hyvä etuosa. Kinnerkulma voisi olla voimakkaampi ja liikkuu kinnerahtaasti, 

muuten hyvä liike. Hyvä karva, väri ja käytös.  

FI22724/13 Bernissimo Filippo VAL ERI  

Sulavasti ja tehokkaasti liikkuva uros. Hyvä pää. Kaunis kaula. Hyvä ylälinja. Etuosa saisi olla 

paremmin kulmautunut. Hyvä takaosa. Hyvä rintakehä ja eturinta. Karvapeite ei parhaimmillaan, 

hieman kuiva ja elottoman oloista. Hyvä väri ja käytös.  

FI43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI4 SA 

Hyvät mittasuhteet omaava uros. Muuten hyvä pää mutta silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Sopiva rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset hyvät kulmaukset ja luusto. Liikkuu 

erittäin hyvin. Hyvä karva, väri ja käytös. 

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1  CACIB VSP  

Miellyttävä kokonaisuus. Kaunis ilmeinen pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen rintakehä ja 

eturinta. Tasapainoinen rakenne ja luusto. Liikkuu erittäin hyvin. Hieman korkea asentoinen häntä. 

Erittäin hyvä karva, väritys ja käytös.  

FI17517/14 Tulipános Berni Newsmaker VAL ERI3 SA PU4 

Miellyttävä kokonaisuus. Muuten hyvä pää, mutta hieman pitkä ja loiva otsapenger. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Vahva luusto. Liikkuu erittäin hyvin. 

Kantaa häntäänsä kierteellä, mutta ei korkealla. Karva ei aivan parhaimmillaan. Miellyttävä käytös.  

FI14121/16 Bernoban Joulupulla JUN ERI1 

Hyvät mittasuhteet omaava junior. Hyvä tasapainoinen rakenne. Oikealinjainen hyvä pää. Silmät 

saisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva rintakehä ja eturinta. Tasapainoinen hyvä 

liike. Kantaa häntäänsä hyvin. Hyvälaatuinen lyhyt karvapeite. Hyvä väri ja käytös.  

FI35080/16 Divabernina All-Time Dream JUN EH4 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla muuten hyvä pää mutta otsapenger on pitkä. Kauniit 

tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Riittävät etukulmaukset. 

Takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Taka-askel jää kovin lyhyeksi ja tehottomaksi. 

Hyvä, joskin leveä etuaskel. Hyvä karva, väri ja käytös. 

FI16980/16 Fridkullas Aprilia JUN EH2 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, joka tänään ujosteli hampaiden näyttämistä. Sitä kannattaa 

treenata. Otsapenger hieman pitkä, mutten hyvä pää. Tasapainoinen hyvä raajarakenne. Sopiva 

luusto. Kaunis kaula ja ylälinja. Ikään riittävä rintakehä ja eturinta. Liikkeissä saisi olla enemmän 

voimaa ja ulottuvuutta. Seistessä erittäin kaunis. Karvapeite ei parhaimmillaan.  

FI53326/15 Sky Paws Amor Lovely JUN EH 

Hyvät mittasuhteet. Kallo vielä kapea. Silmissä hieman pyöreyttä, antaa hieman vieraan ilmeen. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoinen hyvä raajarakenne ja luusto. Sopiva rintakehä. Erittäin hyvä 

ja tehokas sivuliike, edestä vielä löysä. Hyvä karva ja väri. Ujostelee vielä jonkin verran tilannetta.  

FI51343/15 Swissdreams Charal JUN EH 

Melko hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo ja otsapenger. Kuono voisi olla hieman pidempi. Valkoista 

väriä päässä enemmän. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva rintakehä. Hyvin kulmautunut edestä mutta 

kovin niukasti takaa. Hyvä luusto. Hyvä karvanlaatu. Liikkeissä tulisi olla enemmän voimaa ja 

ulottuvuutta. Kääntää liikkeessä etukäpäliä sisäänpäin. Korkea asentoinen häntä liikkeessä.  



FI22531/16 Xantran Ilo Illusion JUN EH3 

Hyvät mittasuhteet omaava iloinen ja touhukas narttu, jolla hyvä pään malli. Valkoista väriä voisi 

olla päässä enemmän. Hyvä kaula. Ylälinja saa vielä tiivistyä. Tasapainoinen raajarakenne. Hyvä 

luusto. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvä etu- ja sivuliike, ahdas takaa. Karva ei parhaimmillaan, 

hieman kihartuvaa ja kuivaa. Kantaa häntänsä melko korkealla.  

FI31974/15 Goldbear’s Angelina Jolie NUO ERI1 SA PN2 SERT VARACA 

Ihastuttava kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Tasapainoinen raajarakenne. Hyvä luusto. Hyvä kaula 

ja ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta. Hyvä tehokas liike. Erinomainen karva, väri ja käytös.  

FI27376/15 Swissdreams Beru NUO ERI3 

Tehokkaasti liikkuva narttu. Hyvä ilmeikäs pää. Etuosa voisi olla hieman paremmin kulmautunut. 

Hyvä takaosa. Hyvä rintakehä ja eturinta. Liikkeessä hyvä ylälinja mutta seistessä hieman 

pehmeyttä. Hyvä karva, väri ja käytös.  

FI27377/15 Swissdreams Breha NUO ERI2 SA 

Kaunis tasapainoinen narttu, joka saa vielä tiivistyä. Hyvä ilmeikäs pää ja kaula ja ylälinja. Hyvä 

tasapainoinen raajarakenne ja luusto. Sopiva rintakehä. Liikkuu erittäin hyvin. Turkki ok. Hyvä väri 

ja käytös.  

FI38416/15 Xantran Hulabaloo NUO EH4 

Hyvät mittasuhteet. Kallo vielä hieman kapea. Silmissä pyöreyttä. Hyvä otsapenger ja kuonon 

vahvuus. Hyvä kaula ja selkä. Lantiossa luisuutta. Tasapainoiset sopivat kulmaukset ja luusto. 

Sopiva rintakehä. Vallaton etuliike, sivuliikkeissä saisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. 

Karvapeite ok. Miellyttävä käytös. 

FI16836/15 Av Myreborg Edessa AVO T 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla muuten hyvä pää mutta silmissä hieman pyöreyttä ja liian 

korkea otsa. Eturinta saisi olla paremmin täyttynyt. Riittävä rintakehän vahvuus. Köyristää 

voimakkaasti lanneosaansa, luisu lantio. Korkea asentoinen häntä. Niukasti kulmautunut sekä 

edestä että takaa. Liikkeissä tulisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Karvapeite ei tänään 

parhaimmillaan, kihartuva ja kuiva. Hyvä luusto. Miellyttävä käytös.  

FI55086/14 Bernirannan Celia-Charity AVO H 

Kookas narttu. Hyvät mittasuhteet. Sopiva pään vahvuus, mutta otsapenger saisi olla 

selväpiirteisempi. Lyhyt kaula. Köyristää lanneosaansa. Luisu lantio. Kovin niukasti kulmautunut 

sekä edestä että takaa. Riittävä rintakehän vahvuus. Sopiva luusto. Liikkeissä tulisi olla enemmän 

voimaa ja ulottuvuutta. Kapea takaa, löysyyttä kyynärpäissä. Hyvä karvanlaatu. Miellyttävä käytös.  

FI39065/13 Berondan Daydream AVO EH4 

Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Sopiva otsapenger. Riittävän tummat silmät. Hieman lyhyt 

kaula. Etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä ylälinja. Riittävä rungon vahvuus. Hyvä 

takaosa ja luusto. Liikkeissä tulisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Kantaa häntäänsä kierteellä 

mutta ei korkealla. Hännänpäässä koukku. Karvapeite ok. Hyvä väri ja käytös.  

AKCWS4866050 Hickory’s Daddy’s Girl AVO ERI2 SA 

Miellyttävä kokonaisuus. Hieman kapea kallo, muuten hyvä pää. Kauniit tummat silmät. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoinen raajarakenne. Hyvä luusto. Liikkuu 

hyvin. Hyvä karva, väri ja käytös.  

FI13494/14 Sonza’s Beginner’s Luck AVO EH3 



Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jonka pyöreät ja hieman vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, 

muuten hyvä pää. Hyvä kaula ja selkä. Luisu lantio. Hieman pysty olkavarsi. Hyvä takaosa. Hyvä 

rintakehä ja eturinta. Hyvä sivuliike. Karvapeite ei parhaimmillaan, hieman kihara ja kuiva. 

Miellyttävä käytös.  

FI43507/13 Vuorenpeikon Hania AVO ERI1 SA VASERT 

Miellyttävä kokonaisuus. Erittäin kaunis ilmeikäs pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä. 

Riittävä eturinta. Tasapainoinen hyvä raajarakenne ja luusto. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, edessä 

hieman löysyyttä. Hyvä karva, väri ja käytös.  

FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI4 SA 

Iloinen, reippaasti esiintyvä narttu, joka hieman pitkä runkoinen. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Hyvä rintakehä ja eturinta. Olkavarsi tulisi olla viistompi. Hyvä takaosa ja luusto. Liikkuu 

erittäin hyvin paitsi että kääntää etukäpäliä sisäänpäin. Karva ei parhaimmillaan, hieman kovaa ja 

karheaa. Hyvä väri ja käytös.  

FI34954/11 Vuorenpeikon Emma VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

Erinomainen kokonaisuus. Silmissä hieman pyöreyttä, muuten hyvä pää. Tasapainoinen hyvä 

raajarakenne. Hyvä kaula ja ylälinja sekä rintakehä ja eturinta. Erinomaiset liikkeet. Hyvä karva, 

väri ja käytös. 

FI25706/12 Vuorenpeikon Four Rose’s VAL ERI2 SA PN3 

Miellyttävä kokonaisuus. Hieman vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, muuten hyvä pää. 

Tasapainoinen rakenne. Kauniit ääriviivat. Hyvä rintakehä, kaula ja ylälinja. Liikkuu erittäin hyvin. 

Karva hieman karheaa. Hyvä väri ja käytös.  

FI29537/14 Vuorenpeikon Josephine VAL ERI3 SA PN4 

Hyvät mittasuhteet. Muuten hyvä pää, mutta silmissä pyöreyttä. Silmät voisivat olla tummemmat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoinen hyvä raajarakenne sekä ?. Hyvä rintakehä. Takaliikkeessä ? 

olla enemmän voimaa. Karvapeite ok. Hyvä väri ja ?. (arvostelupaperin risaisuuden takia osa kirjoituksesta puuttui) 

FIN50804/08 Berondan Autumn Princess VET ERI3 

8,5 v. Ikä näkyy turkissa, joka ei ole parhaimmillaan. Hyvä pää. Silmät voisivat olla tummemmat. 

Tasapainoinen rakenne. Hyvä luusto. Vankka runko. Liikkuu vielä melko tehokkaalla askeleella. 

Hyvä väri. Miellyttävä käytös.  

FIN10071/16 Fridkullas Ulappa VET ERI2 

11 v., joka liikkuu vielä melko ripein askelin. Tasapainoinen hyvä rakenne. Hyvä pää ja ilme. Syvä 

runko. Hieman luisu lantio. Karva ei enää paras mahdollinen. Hyvä luusto ja väri. Miellyttävä 

kokonaisuus.  

FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VET ERI1 SA VET ROP 

Erinomaisessa kunnossa oleva 11,5 vuotias. Hyvä pää. Erinomainen kaula ja ylälinja. Olkavarsi 

hieman pysty. Hyvä takaosa. Erinomainen runko. Liikkuu todella hyvin ikäisekseen. Erittäin hyvä 

karvanlaatu. Hyvä väri. Erinomainen esiintyminen 

Kennel Vuorenpeikon KASV1 KP 

(Koirien numeroita ei ollut arvostelussa) 

Neljästä eri yhdistelmästä koostuva tasainen ryhmä. Laadukasta kasvatustyötä. Eri yksilöissä on 

aina jotain pientä huomautettavaa, mutta kokonaisuutena tyypikkäitä, hyvin liikkuvia ja 

rodunomaisia koiria. Onnittelut kasvattajalle!  



 

 

 

 

 

 


