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SE45353/2017 Werner Wix Zlatan PEN1 ROP-PEN KP 
8 kk vanha, ihastuttava pentu. Kaunis tyyppi. Erinomainen tasapaino. Hyvin ikäisekseen kehittynyt. 

Esitetään taiten. Kaunis pää. Hieman avoimet silmät. Hyvä purenta. Hyvä luusto ja raajat. Hyvä 

väritys. Erinomaiset terveet liikkeet. 

FI11208/18 Baron De Russian JUN ERI2 
12 kk vanha. Hyvä tyyppi ja sukupuolileima. Hyvä käytös ikäisekseen. Hyvin kehittynyt juniori. 

Hyvä kallo. Hieman kehitt. kuono osa. Silmien tulee olla tummemmat ja ilme parempi. Hyvä 

purenta ja hampaat. Hieman ? Hieman suora edestä. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. Sopiva runko ja 

riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin askelin. 

FI50929/17 Darlows Enigma Balticrose JUN ERI1 
10 kk. Miellyttävä luonteinen, keskikokoinen, kauniissa kunnossa esitetty juniori uros. Kaunis 

väritys. Erinomainen tyyppi. Selvä sukupuolileima. Hyvä kallo. Kuono-osa saa vahvistua hieman. 

Hyvä purenta. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto ja käpälät. 

Etuliikkeet vaativat aikaa. Erinomainen runko ja takaosa. Erittäin hyvät sivuliikkeet, mutta 

edestakasliike saa parantua. 

SE43990/2017 Werner Wix Yzerman JUN EVA 
9 kk. Erinomainen koko ja tyyppi. Selvä sukupuolileima. Hyvä väritys. Ikäisekseen hyvin 

kehittynyt. Esitetään vahvassa turkissa. Hyvä pään muoto. Purenta ja hampaat ok. Silmät voisi olla 

tummemmat, luomet tiiviimmät. Vahva luusto. Ikäisekseen hyvä runko. Riittävä takaosa. Liikkuu 

hieman laiskasti, mutta riittävin askelin. Valitettavasti koira aristaa toista takaraajaansa ja saa siksi. 

FI44265/16 Alpweiden Design Hot Kiss NUO EH1 
17 kk vanha. Keskikokoinen, kevyessä turkissa esitetty uros. Hieman levoton käytös. Hyvin kaunis, 

ilmeikäs uroksen pää. Hyvät tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Kovin suora destä. Sopiva 

runko. Hyvä takaosa. Tässä vaiheessa kovin leveät ja jäykät etuliikkeet sekä liikkeessä hieman 

korkea häntä. Etuliikkeiden tulee parantua ja hännän parantua. 

FI38996/16 Flyer Rojaus Bernas AVO H 
2 vuotta. Erinomainen koko. Selvä sukupuolileima. Kevyessä turkissa ja kunnossa esitetty selkeästi 

nuori urosm joka ei ole valmis avoluokkaan. Hieman kapea pää ja pitkä kuono-osa sekä kovin 

löysät huulet. Kauniit tummat silmät. Kookkaat, hieman matalalle kiinnittyneet korvat. Tarvitsee 

enemmän aikaa kehitykseen. Liikkuu kevyesti, mutta bernin vankkuutta puuttuu. Hyvä väritys. 

FI19660/13 Alpigiano Juvel Jörgen VAL ERI2 SA PU2 
5v. Kooltaan ylärajalla, mutta kaikinpuolin tasapainoinen ja vankka valio, jolla erinomainen luonne. 

Kaunis uroksen pää. Hyvä purenta. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä kaula ja ylälinja. Vankka 

runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Hyvä väritys. Aavistuksen sidotut takaliikkeet. Valmis 

kokonaisuus seistessä. 

FI37894/13 Lionheart VAL EH3 
5v. Kooltaan alarajalla, uros joka jännittää kehäesiintymistä kovasti. Hyvä profiili. Toivoisin 

paremman ilmeen. Purenta ok. Maltillinen kaulan pituus. Keskivahva luusto. Riittävä runko. 

Kohtuullisesti kulmautunut takaosa. Liikkuu takaa hyvin mutta etuliikkeet tulisi olla huomattavasti 

paremmat. Hyvä väritys. 

FI12634/15 Manicero VAL ERI1 SA PU1 ROP 
3v. Riittävän kokoinen ja hyvin tasapainoinen. Vielä selkeästi nuori valio. Hieman kevyessä 

turkissa, mutta hyvin kunnostettu. Kaunis, ilmeikäs pää. Riittävän tummat silmät. Hyväksyttävä 

purenta. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja runko. Erinomainen takaosa. Kaunis tehokas liikkuja. 

Hyvin kannettu häntä liikkeessä. Hyvä väritys. 

FI28649/16 Bernarossa Shooby Doobydoo NUO EH2 
22 kk vanha. Hieman matalaraajainen vankka, vilkas narttu. Hieman korkea kallo. Tummat hieman 

pyöreät silmät. Hyvä purenta. Hieman painuneet välikämmenet. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu 

takaa ulkokierteisesti ja liike saa ylipäätään tasaantua. Koiran takaraajassa tuntuu ihon alla 

mahdollisesti poistetun kannuksen jäänteet, mutta ? ei pysty todistamaan onko kannus poistettu 



mikä olisi eläinsuojelulain vastaista vai onko ihonalainen ? 

FI31952/16 Eoszline Lisbeth NUO EH1 
22 kk vanha. Kevyessä turkissa esitetty nuori narttu. Riittävä koko, mutta hieman kevyt 

yleisvaikutelma. Kauniin muotoinen pää. Silmien tulisi olla tummemmat. Hyvä purenta. Hyvä kaula 

ja ylälinja. Sopiva runko. Hyvin kulmatuneet takaraajat. Liikkuu hyvin askelin. Miellyttävä luonne. 

FI39750/16 Outavaaran Tiffany NUO H 
22 kk vanha. Hieman varautuneesti käyttäytyvä, kevyessä turkissa esitetty sinällään tyypiltään hyvä 

narttu. Sopiva kallo ja hieman loiva otsapenger sekä kevyt kuono-osa. Toivoisin huomattavasti 

tyypillisemmän ilmeen. Hyvin rakentunut. Hyvä purenta. Hyvä runko, mutta tässä vaiheessa kovin 

lyhyin askelin liikkuva. Hyvä väritys. Saisi jännittää vähemmän. 

FI42733/15 Bicculammukan Famous Cati Amore AVO ERI2 SA PN3 VASERT 
2 v 8 kk. Miellyttävä narttu. Hyvä koko. Sopivan vankka. Maltillinen raajakorkeus. Kaunis ilmeikäs 

pää. Toivoisin tiiviimmät huulet. Hyvä purenta. Hyvä luusto.  Riittävän tiiviit käpälät. Kaunis kaula 

ja ylälinja. Hyvä runko ja takaosa. Kaunis tehokas liikkuja. Hieman löysät etuliikkeet tyypiltään. 

FI12636/15 Macarena AVO ERI3 
3 vuotta. Miellyttävä käytöksinen, vankka narttu. Hyvä pää, silmät ja ilme. Hieman epätasainen 

purenta. Keskivahva luusto. Hyvä kaula. Hieman pehmeä ylälinja. Vankka runko. Hyvä takaosa. 

Tyypillinen bernin hännänkäyttö. Liikkuu takaa hyvin, samoin sivusta, mutta edestä löysästi. Hyvä 

väritys. 

FI50318/14 Notchill´s Dior Black Paradise AVO H 
3v. Iloinen, vilkas, kevyessä turkissa esitetty tyypiltään hyvä narttu, jonka turkin yleisvaikutelman 

tulisi olla mustempi tällä hetkellä. Musta karva on rusehtavaa, toivottavasti väliaikaista. Hyvä pää. 

Hyvät vaaleat silmät. Hyvä purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyvä luusto. Riittävä runko. Hieman ? 

Liikkeet. Turkin väritys vaikuttaa palkintosijaan. 

FI13494/14 Sonza´s Beginner´s Luck AVO H 
4v. Hyvä koko. Esitetään vasta pestyssä ja kovin kiharaisessa turkissa. Esiintyy hieman laiskasti. 

Hyvä kallo. Hieman vaaleat silmät ja pitkä kuono-osa. Hyvä purenta. Keskivahva luusto. Hieman 

pehmeät välikämmenet. Sopivasti kulmautunut takaosa, mutta hieman etu matala. Liikkuu takaa 

hyvin, mutta edestä kovin löysästi ja ulkonevin kyynärpäin. Hyvä väritys. 

SE26849/2015 Werner Wix Vera AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP 
3v. Hyvä, vankka narttu. Esiintyy erittäin hyvin. Erinomainen tyyppi. Hyvä koko ja mittasuhteet. 

Esitetään kauniissa kunnossa. Kaunis, ilmeikäs pää. Hyvät tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä 

luusto ja käpälät. Tilava runko. Hyvä takaosa. Hieman ahtaat takaliikkeet, sivusta sujuvat. Hyvä 

väritys. 

FI19693/10 Maroussia Priyanka VET ERI1 VET-ROP 
8v. Tyypiltään erinomainen veteraaninarttu, joka esiintyy erinomaisesti. Karvapeite ei ole 

parhaimmillaan. Kerrassaan ihastuttava pää. Ihana ilme. Tummat silmät. Hyvä purenta. Vankat, 

hyvin kulmatuneet raajat. Erittäin hyvä runko. Kantaa itsensä hyvin. Hyvä tehokas liikkuja. Koira 

ansaitsee kevyestä turkista huolimatta. 


