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FI55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof PEN1 KP ROP
Lähes 9 kk pentu, joka kehittynyt, mutta tarvii vielä aikaa toki. Korrektit silmät, karvat ja purenta,
oikeat värimerkit. Oikea karva tulossa. Hyvä luusto ja kulmaukset ja oikeanpituinen häntä. Selkä
vielä elää liikkeessä. Sivuliike hyvä, takaa hieman ahdas. Hyvä luonne.

FI47330/16 Apriori Donnerhall JUN ERI1 SA VASERT ROP-JUN
14 kk. Hyvä tyyppi ja ilme, juniori. Korrektit värimerkit. Korrekti purenta, vahva kuono, oikeat
silmät ja korvat. Hyvin kehittynyt, vahva luusto. Hyvät kulmaukset ja häntä. Liikkuu hyvällä
askeleella ja työnnöllä. Esitetään hyvin. Hyvä luonne.

FI11402/16 Kultaruskan Cotton Eye Joe JUN EH3
17 kk ikäinen, vahva uros, jolla vahva kuono, korrekti purenta, tummat silmät, oikea-asentoiset ja
kokoiset korvat. Eturinta pitää vielä kehittyä. Oikea karvanlaatu. Hännän pituus ok. Seistessä
takajalat ulkokierteiset. Takaliikkeet ahtaat. Päässä voisi olla värimerkit korrektimmat.

FI43275/16 Venyim Gyöngye Iron JUN EH4
1 v. vanha, tänään hieman epävarma. Vahva uros, maskuliininen pää ja ilme. Korrektit värimerkit.
Karvalaatu saisi olla parempi. Eturinta tarvitsee aikaa, muuten hyvä luusto. Polvikulma voisi olla
selkeämpi, hännän pituus ok. Selkä elää liikkeessä. Hyvä luonne.

FI27234/16 Vuorenpeikon Pernod JUN ERI2 SA
14 kk, hyvän tyyppinen nuori uros, jolla tyypillinen pää ja ilme. Silmät ja korvat ok. Hyvin
kehittynyt ikäisekseen, hyvät luusto ja käpälät. Korrekti hännän pituus. Karvanlaatu vielä ok.
Korrektit värimerkit. Liikkuu hyvin, hieman ahtaasti takaa. Esitetään hyvin.

FI45650/15 Brookbend Gretzky NUO EH2
22 kk, hyvä tyyppi. Haluaisin enemmän eturintaa, hyvä rinnan syvyys. Seistessä kiertää oikeaa
etukäpälää ulos. Vahva selkä. Kulmaukset ok. Korrekti pää, silmät, korvat ja purenta. Liikkeessä
hieman iloinen häntä ja löysät etukäpälät ja löysät kyynärpäät. Takaliikkeet hieman ahtaat.

FI10749/16 Goldbear’s Camembert NUO EH3
20 kk uros, jolla pitäisi olla enemmän eturintaa. Selkä voisi olla vakaampi. Hyvä luusto. Liikkeessä
iloinen häntä. Etuliikkeet ahtaat ja löysät ja takaa myös ahtaat. Maskuliininen pää ja ilme. Korrekti
purenta, silmät ja korvat. Hyvä luonne.

FI43783/15 Mettänpeikon Le Genda Arinen NUO ERI1 SA PU3 SERT
1 v 10 kk vahva uros, jolla maskuliininen pää. Korrektit silmät, korvat ja purenta. Tasapainoisesti
kehittynyt vahva luusto. Oikea häntä. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu erittäin hyvin ja esitetään hyvin.
Hyvä luonne.

FI51700/15 Pandemian Vanco Mycin NUO EH4
22 kk, hyväntyyppinen uros, jolla rodunomainen pää, vahva kuono, korrektit värimerkit päässä ja
kropassa. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Vahva luusto. Hyvä karvanlaatu. Epävakaat takaliikkeet ja
peitsaa mielellään. Polvikulmaa voisi olla enemmän. Hyvä luonne.

FI40776/13 Pandemian Mc Burney AVO EH1
3 v. vahva uros, jolla urosmainen pää ja ilme. Korrektit silmät, korvat ja purenta. Hyvä eturinta,
ranskalaiset etukäpälät. Vahva luusto. Polvikulma saisi olla selkeämpi. Hieman alaskiinnittynyt



häntä. Hyvä karvanlaatu. Vahva kroppa. Selkä elää liikkeessä. Hieman taka-ahtaat liikkeet. Leveät
etuliikkeet. Hyvä luonne. Esitetään hyvin.

FI56254/14 Teddypark’s Buster Showman AVO EH2
2,5 v. uros, jolla rodunomainen pää ja ilme. Oikea-asentoiset silmät ja korvat, korrekti purenta.
Hyvä luusto. Hyvät kulmaukset edessä, polvikulma voisi olla selkeämpi ja häntä pidempi.
Liikkeessä iloinen häntä ja selkä elää. Hieman heittelevät takaliikkeet ja löysät etuliikkeet.

FI19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI3 SA PU4
5 v. vahva uros, jolla tasapainoinen rakenne, maskuliininen pää ja ilme. Vahva kuono, hyvät silmät,
korvat ja purenta. Vahva selkä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella ja työnnöllä.
Esitetään hyvin. Iloinen luonne.

FI17517/14 Tulipános Berni Newsmaker VAL ERI2 SA PU2 VARACA
3 v. vahva uros, jolla maskuliininen pää ja ilme. Tasapainoinen kroppa, vahva selkä. Vahva luusto.
Hyvät kulmaukset. Oikea karvanlaatu. Liikkuu hyvällä pitkällä askeleella ja työnnöllä. Hyvä
temperamentti. Hieman leveät etuliikkeet.

FI13519/13 Valkeakoivun Frodo VAL ERI4 SA
4 v. hyväntyyppinen, jolla maskuliininen pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät, purenta. Vahva selkä.
Korrekti eturinta. Tänään vaikuttaa hieman matalalta. Korrekti karva. Hyvä luusto ja kulmaukset.
Liikkuu hyvällä lennokkaalla askeleella ja hyvällä työnnöllä. Hyvä luonne.

FI29208/15 Vuorenpeikon Monopol VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
2 v. vahva uros, jolla hyväilmeinen maskuliiniinen pää. Hyvänmuotoiset silmät ja korvat. Vahva
eturinta ja selkä. Hyvä luusto. Vahvat käpälät ja hyvin kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvällä
askeleella, hieman pehmeät ranteet.

FI28534/16 Brookbend Hope JUN EH2
13 kk ikäinen, tarvitsee lisää kehäkoulutusta. Riittävästi kehittynyt ikäisekseen, mutta vielä
pentumainen ulkonäkö. Tyypillinen pää ja ilme. Silmät, korvat ja purenta ok. Luut voisivat olla
vahvemmat ja polvikulma selkeämpi. Sivusta tyypilliset liikkeet, takaa ahtaat ja edestä löysät
kyynärpäät. Hyvä luonne.

FI40116/16 Goldbear’s Disney JUN ERI1 SA
11 kk hyvin kehitttynyt ikäisekseen, mutta tarvii toki aikaa. Hyvät mittasuhteet. Rodunomainen pää
ja ilme. Korrektit korvat, silmät ja purenta. Hyvä luusto ja kulmaukset. Tänään vaikuttaa hieman
matalalta. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä temperamentti.

FI10755/16 Goldbear’s Chardonnay NUO ERI1 SA PN3
16 kk hyvin kehittynyt ikäisekseen, mutta tarvitsee aikaa kropan leveämiseen. Korrektit värimerkit,
hyvä karva, luusto ja kulmaukset. Korrekti hännänpituus. Sivuliike hyvä. Askel pitkä ja voimakas,
hieman ahdas takaliike, hieman pehmeät ranteet. Hyvä luonne. Esitetään hyvin.

FI16857/14 Benivolens Anasagasti Dulce AVO EH
3 v 4 kk hyväntyyppinen, rodunomainen pää ja ilme. Silmät ja korvat ok. Purenta ei ihan korrekti.
Karvanlaatu vielä ok. Sopiva eturinta. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hieman iloinen häntä liikkeessä.
Hieman epävakaat ja ahtaat takaliikkeet, edestä ok.

FI60524/09 Berondan Blackbeauty AVO EH
7,5 v. ikäinen, hieman pentumainen narttu, jolla tyypillinen pää ja ilme. Riittävän vahva kuono,
oikeat silmät, korvat ja purenta. Rinnan syvyyttä ja leveyttä pitäisi olla enemmän. Kokoon sopiva
luusto. Liikkeet erittäin taka-ahtaat ja edestä löysät ranteet. Hyvä luonne. Esitetään hyvin.

FI31974/15 Goldbear’s Angelina Jolie AVO ERI2 SA PN2 VASERT VARACA



2 v. hyväntyyppinen narttu, jolla ilmeikäs pää. Hyvät mittasuhteet kropassa. Korrektit värimerkit,
silmät, korvat ja kulmaukset. Oikea karvanlaatu. Liikkuu hyvin oikealla askeleella, hieman ahtaasti
takaa. Esitetään hyvin. Hyvä luonne.

FI42465/14 Kultaruskan Baltic Spell AVO EH
2 v. hyväntyyppinen narttu, jolla rodunomainen pää ja ilme. Päässä hyvät värimerkit, etujaloissa
puuttuu valkoiset merkit. Vahva luusto ja selkä. Hyvät kulmaukset edessä, niukat takaa. Hyvä
eturinta. Takaliikkeet hieman ahtaat, etuliikkeet ok. Luonne hyvä.

FI37225/14 Ridon Hennet Quod Licet Lovi AVO ERI3 SA
3 v. hyvä tyyppi, feminiininen pää ja ilme. Korrektit silmät, korvat ja purenta. Vahva selkä. Hyvä
eturinta. Hyvä karvanlaatu, kesäkarvassa. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella
sivusta, hieman ahtaasti takaa. Hyvä luonne. Esitetään hyvin.

FI56261/14 Teddypark’s Bibi Geisha AVO EH
2 v. Vahva kroppa, tyypillinen pää, jossa korkealla korvat. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys.
Kulmaukset ok. Hieman löysät etuliikkeet ja ahtaat takaa.
Suhtautuminen tuomariin: väistää

EST00938/15 White Galanthus Lacome AVO ERI4 SA
2 v. Riittävän vahva, rodunomainen pää. Korrektit silmät, korvat ja purenta. Sopiva luusto.
Kulmaukset ok. Tyypilliset liikkeet, hieman takaa ahtaat.

FI29212/15 Vuorenpeikon Mailly AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
2 v. erittäin hyvänmallinen narttu, jolla hyvät raamit. Rodunomainen pää, hyvä ilme. Vahva kuono,
hyvät hampaat, silmät, korvat ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella ja työnnöllä. Esitetään
hyvin.

FI60526/09 Berondan Belicia VAL ERI1 PN4
7,5 v. vahva narttu, jolla vahva pää. Hyvä kuono, silmät ja korvat ja purenta. Hyvä eturinta ja rinnan
syvyys. Hyvä luusto ja kulmaukset. Karva vielä ok. Liikkuu hyvällä askeleella, selkä elää
liikkeessä. Edestä liikkuu leveästi. Hyvä luonne.

EST02193/14 Kaimon Gerheil Ariel VAL ERI2 SA
3 v. vahva narttu, jolla rodunomainen pää ja ilme. Vahva kuono. Hyvät silmät, korvat ja purenta.
Hyvä eturinta ja rinnan leveys. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvät liikkeet. Hieman iloinen häntä.
Hieman epäkorrektit takaliikkeet. Hyvä luonne.

FIN57240/08 Black Amiikos Lucretia Luana VET ERI2
8,5 v. vahva narttu. Hyväilmeinen pää. Korrektit korvat, silmät ja purenta. Vahva selkä. Hyvä
eturinta, luusto ja kulmaukset. Takakäpälissä jo litteät varpaat. Ikä näkyy liikkeissä jo. Hyvä luonne.

FIN10069/06 Fridkullas Ultra Bra VET ERI1 SA VET-ROP
11,5 v. vielä erinomaisessa kunnossa oleva narttu, jolla rodunomainen pää ja ilme. Vielä isot
hampaat. Vahva selkä, hyvä eturinta ja syvä rinta. Hyvät kulmaukset. Liikkuu vielä erinomaisesti.
Onnittelut omistajalle.

Kennel Goldbear’s KASV1 KP
(Camembert, Disney, Chardonnay, Angelina Jolie)
Kolmesta eri pentueesta. Hyvälaatuista kasvatustyötä. Koirilla on rodunomaiset päät ja ilmeet,
vahvat luustot, hyvät karvat ja värimerkit. Onnittelut kasvattajalle.


