
20170916 Äänekoski R SALOHALLA HILKKA 

24751/16 Goldbern’s Gift Of Life JUN ERI2 SA PU2 VASERT 

1,5v. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Kaunis kaula. Vielä hieman pehmeä selkä. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 

karvapeite ja väritys. Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin. 

47527/16 Kultaruskan Dark Shadow JUN EH3 

Oikea koko ja mittasuhteet. Vielä hieman korkearaajaisen vaikutelman antava uros. Kaunisilmeinen 

pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Ikäisekseen riittävä eturinta ja 

rintakehä. Hyvä luusto. Oikein kulmautunut. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu vielä kovin 

epävakaasti edestä, riittävällä sivuaskeleella. 

13010/17 Wilsonville From Balihara Ranch JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP 

Vahva, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt uros. Hyvä purenta. Kauniit silmät. 

Oikeinkiinnittyneet, hieman kookkaat korvat. Kaunis kaula. Vielä hieman pehmeä ylälinja. 

Erinomainen eturinta ja rintakehä. Erinomainen luusto ja käpälät. Oikein kulmautunut. Hyvä 

karvapeite. Liikkuu hyvin. 

52669/13 Bernirannan Benny AVO ERI1 SA PU3 

Oikea koko ja mittasuhteet. Sopivan vahva uros, jolla hyvä ilme, purenta, silmät ja korvat. 

Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Oikein kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. 

Erinomainen karvapeite ja väritys. Kääntää takajalkojaan seistessä ja liikkeessä ulospäin. 

30704/15 Goldbern’s Feel This Swing AVO H 

Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava vahva uros. Hyvä kuono. Kallo voisi olla hieman 

leveämpi. Hyvä purenta ja silmät. Hyvä kaula. Ylälinjan tulisi olla parempi. Hyvä eturinta ja runko. 

Erinomainen luusto. Hyvät käpälät. Riittävät etukulmaukset, hyvin niukat takakulmaukset. Hyvä 

karvapeite ja väritys. Kääntää takakäpäliä seistessä voimakkaasti ulos. Hyvät etuliikkeet, jäykät 

takaliikkeet, takaliike jää rungon alle ja ylälinja on takakorkea. 

26039/15 Monte Perosan Fridolf AVO ERI3 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä kuono. Kallo voisi olla hieman leveämpi. Hyvä purenta, 

mutta ienten liikakasvua. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Erinomainen ylälinja. Hyvä eturinta ja 

rintakehä. Oikein kulmautunut. Hyvä luusto. Hieman painuneet ranteet. Hyvä karvapeite ja väritys. 

Liikkuu leveästi edestä ja kapeasti takaa, erinomaisella sivuaskeleella. 

20492/15 Ragdolls Irresistible AVO ERI2 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono. Kirsupigmentti saisi olla parempi. Hyvä purenta, 

silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Erinomainen luusto ja 

käpälät. Oikein kulmautunut. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin. 

11371/10 Douglas From Balihara Ranch VET ERI1 VET-ROP 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan hyvä uros. Hyvä purenta. Hieman avoimet luomet. Hyvät korvat. 

Erinomainen kaula. Hieman pehmeä ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Riittävät etukulmaukset. 

Niukat takakulmaukset. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin, joskin ylälinja hieman epävakaa 

liikkeessä. 

18649/16 Bernarossa Shooby Doobydoo JUN ERI2 

Oikea koko ja mittasuhteet. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu. Hyvä kallo ja kuono, purenta silmät 

ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen erinomainen eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. 

Oikein kulmautunut. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu halutessaan hyvin. Hännän asento voisi 

olla kauniimpi liikkeessä. 

24749/16 Goldbern’s Gift For The Heart JUN ERI1 SA PN3 



Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono, purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Niukasti kulmautunut edestä, riittävästi 

takaa. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin. 

36597/16 Matildan Inga O JUN EH3 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kuono, mutta vielä kapea kallo. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Hyvä kaula. Pehmeä ylälinja. Eturinta ja runko saa vielä kehittyä. Luusto voisi olla hieman 

vahvempi. Riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset. Vielä osittain pentukarva. Hyvä väritys. 

Liikkuu yhdensuuntaisesti ja kevyellä askeleella. 

31951/16 Eoszline Liberty NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, vahva narttu. Kaunisilmeinen pää. Hyvä purenta, silmät 

ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Erinomainen luusto. Oikein 

kulmautunut. Erinomainen karvapeite. Liikkuu hyvin. 

40117/16 Goldbear’s Digimon NUO EH2 

Oikean kokoinen, vielä kovin kevytrunkoinen narttu. Hieman kapea pää. Hyvä purenta ja silmät, 

hieman alaskiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja selkälinja. Puutteellinen eturinta ja rintakehän 

syvyys. Riittävä luusto ja etukulmaukset, niukat takakulmaukset. Karvapeite ei tänään parhaassa 

kunnossa. Hyvä väritys. Liikkuu ahtaasti takaa, epävakaasti ja leveästi edestä, riittävällä 

sivuaskeleella. Hännän asento voisi olla parempi liikkeessä. 

43880/15 Blue Awey’s Afterglow Afrodite AVO ERI1 SA PN2 VASERT 

ERinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Kaunis 

kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Oikein kulmautunut. Hyvä 

karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin. 

45043/11 Funatic Kiss Kiss Bang Bang AVO EH4 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kaula ja kuono, purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Oikein kulmautunut. Hyvä eturinta ja runko. Riittävä luusto. Hieman painuneet ranteet. Hyvä 

karvapeite ja väritys. Taka-askel jää rungon alle, muuten hyvät liikkeet. Hännän asento liikkeessä 

saisi olla parempi ja ylälinja tiiviimpi. 

17236/14 Goldbern’s Dior Princess Edith AVO H 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kuono, mutta kapea kallo. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hieman 

lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä. Niukat etukulmaukset, samoin 

takakulmaukset. Riittävä luusto. Hieman painuneet ranteet. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu 

ahtaasti takaa, hyvin edestä. Taka-askel jää rungon alle ja häntä nousee turhan paljon. Koira on 

tänään pulskassa kunnossa, mikä häiritsee kokonaisuutta. 

20289/15 Goldbern’s Evia Afrodite AVO EH 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä purenta, 

silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä kaula. Pehmeä selkälinja. Riittävä eturinta ja rintakehä. Hyvä 

luusto. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hieman leveästi edestä, lyhyellä askeleella. 

30709/15 Goldbern’s Feel This Love AVO H 

Kovin arastellen esiintyvä, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä kuono. Kapea kallo. Hyvä purenta ja 

silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta, rintakehän tulisi olla pidempi. Luusto voisi olla 

vahvempi. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu niukasti takaa, 

riittävällä sivuaskeleella. Ylälinja liikkeessä takakorkea. 

28604/12 Monte Perosan Dreamy AVO ERI2 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kuono, riittävä kallo. Hyvä purenta ja silmät. Hieman 

taaksesijoittuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä luusto. Oikein 

kulmautunut. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin. 

29426/15 Tza Tza Tzamel AVO ERI3 



Oikea koko ja mittasuhteet. Vahva nartun pää, hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Erinomainen eturinta. Rintakehä voisi olla hieman syvempi. Hyvä luusto ja käpälät. 

Riittävät kulmaukset. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin. 

17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq VAL ERI1 

Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kuono. Hieman kapea kallo. Hyvä purenta ja silmät. 

Alaskiinnittyneet ja kookkaat korvat. Hyvä kaula, pehmeä selkälinja. Riittävä eturinta. Hyvä 

rintakehä. Riittävä luusto. Niukasti kulmautunut. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu ahtaasti takaa, 

hyvällä sivuaskeleella. Selkälinja saisi liikkeessä olla tiiviimpi. 

 


