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FI44410/17 Divabernina Be By My Side PEN2 

Maskiliininen.Voisi olla täyttyneempi silmien alta. Maksimi otsapenger. Hieman alas asettuneet 

korvat. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Tyypilliset etu- ja takakulmaukset. Hyvä rintakehä, niukka 

eturinta. Etuosa vielä hieman pehmeä. Liikkuu OK ikäisekseen, hyvin pentumaisesti. Mukava 

luonne. 

FI44409/17 Divabernina Be Tougher PEN1 ROP KP 

Mukava urospentu. Maskuliininen pää,jossa hyvät mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat. Kaula 

hyvän mittainen. Hyvä ylälinja. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä rintakehä. Liikkuu hyvin 

sivusta, varpaat sisäänpäin edestä ja kinnerahtaasti takaa. Kaunis seistessä. Toivoisi paremmat 

merkit päässä. Ihastuttava luonne.  

FI38753/17 Doremis Z-Nuutti Wiqq JUN ERI2 

Maskuliininen, tasapainoinen pää. Hyvätmerkit. Tummat kauniit silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Hyvin asettuneet jalat ja kauniit tassut. Toivoisi hieman valkoista etutassuihin. Hyvä runko ja 

kaunis rintakehä. Hyvä turkki.Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Hyvin ylpeä hännästään. 

Ihastuttava luonne. Esitettiin hyvin. 

FI24728/17 Life Spring’s Strongpaw JUN ERI1 SA PU3 SERT 

Maskuliininen pää,jossa ihastuttava ilme. Kauniit tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut. Riittävän täyttynyt rintakehä. Saisi mieluusti olla valkoista 

etutassuissa. Upea siluetti. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin, yhdensuuntaisesti takaa,hieman 

löysästi edestä. Turkki ei parhaassa kunnossa tänään, mutta ikäisekseen OK. Hyvin esitetty. 

FI54769/16 Mettänpeikon Mani Pula Tio JUN EH3 

Maskuliininen pää,jossa hyvät mittasuhteet. Voisi olla täyttyneempi silmien alta. Hyvin 

asettuneet korvat. Hieman lyhyt lantio.Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvin asettuneet jalat. 

Kauniit merkit ja väri. Rintakehän alaosa saisi täyttyä lisää. Liikkuu hieman epätyypillisellä 

askeleella. Handleri juoksee liian lujaa. Aivan liian korkea häntä. 

FI54771/16 Mettänpeikon Mekan Iikka JUN EH4 

Uros, joka saisi olla merkittävästi maskuliinisempi ja suurempi. Hieman vaaleat silmät. Hyvin 

asettuneet korvat. Riittävä kaula, ylälinja hieman pehmeä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu 

hieman lyhyellä askeleella sivusta ja häntä korkealla. Erittäin kauniit merkit ja väri. Hyvin 

esitetty. 

FI47527/16 Kultaruskan Dark Shadow NUO EH1 

Maskuliininen, kaunis pää. Sopiva silmien väri ja tasapurenta. Eteen asettuneet olkapäät. 

Jyrkkä kaulan asento. Hieman köyry,  aavistuksen jyrkkä lantio. Tasapainoiset kulmaukset 

kauttaaltaan. Hyvä rintakehä. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella sivusta,aavistuksen löysästi 

edestä. Erinomaiset merkit ja väri. Kivasti esitetty. 

FI10011/17 Tulipanos Berni Winnetou NUO EH2 

Maskuliininen pää,jossa hyvät mittasuhteet. Kuono-osa voisi olla paremmin täyttynyt. Tummat 

kauniit silmät. Riittävä kaula, pitkä lantio. Hyvä rintakehä. Hyvät jalat ja tassut. Liikkuu hieman 

etupainoisesti ja hieman korkea häntä. Seisoo hieman ulospäin kääntynein etutassuin. 

Mukavasti esitetty. 



FI46004/12 Bernirannan Abraham AVO EH2 

Hyvät pään mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät. Aavistuksen alas asettuneet korvat. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Hieman lyhyt lanne-osa. Niukat takakulmaukset. Rintakehän alaosa saisi olla 

pyöristyneempi. Hyvä eturinta.Hyvät jalat ja tassut. Seisoo hieman etukenossa. Hyvät merkit ja 

väri. Liikkuu hieman etupainoisesti ja häntä korkealla. 

FI52666/13 Bernirannan Brutus AVO EH3 

Maskuliininen, hyvä pää. Kuono-osa voisi olla täyttyneempi. Pyöreähköt silmät. Sopiva silmien 

väri. Hyvä kaula. Hieman köyryselkäinen, jyrkkä lantio. Niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu 

etupainoisesti ja hieman lyhyellä askeleella ja häntä aivan liian korkealla. Ahdas takaa. Kaunis 

turkki ja väri. 

FI11917/16 Cheerful Black Daddy Cool AVO EH4 

Uroskoira, joka saisi olla maskuliinisempi kokonaisuus. Kaunismuotoinen pää. Hieman 

vaaleasilmäinen. Hyvä kaula.. Hieman suora ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Litteä rintakehä. 

Hyvät jalat ja tassut. Liikkuu sivusta hyvällä askeleella, mutta toivoisi rotutyypillisempää 

askellusta. Aivan liian korkea häntä. Kauniit merkit. 

FI35078/16 Divabernina Allowed By Love AVO EH 

Uros, jonka pää saisi olla voimakkaampi. Tummat kauniit silmät. Hyvin asettuneet korvat.  Hyvä 

kaula ja ylälinja. Niukat takakulmaukset. Hyvä, riittävän leveä rintakehä. Seistessä kauniisti 

asettuvat jalat,mutta liikkeessä vielä löysä kauttaaltaan. Kivat merkit päässä, turkki OK. Hyvin 

esitetty. 

FI34061/15 Goldbear’s Bryan Adams AVO ERI1 

Pienehkö uros,mutta hyvin maskuliininen ja tasapainoinen kokoonsa nähden. Hieman suuret 

silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset kauttaaltaan. Hyvät jalat 

ja tassut. Hyvä rintakehä, joka sopusuhtainen kokoon nähden. Liikkuu tyypillisen rullaavasti 

sivusta. Hieno siluetti. 

FI43764/13 Cabonetton Bel Paese VAL ERI2 

Maskuliininen, kaunispiirteinen pää. Hyvät korvat. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. 

Kauttaaltaan tasapainoiset kulmaukset. Hyvä rintakehä, jossa ihastuttava volyymi. Hyvä 

eturinta. Hyvin asettuneet jalat ja kauniit tassut. Liikkuu hyvällä askeleella mutta laskeutuu 

hieman olkapäiden takaa tehden hieman etupainoiseksi. Hyvin esitetty. 

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

Hyvin tasapainoinen maskuliininen pää, jossa erittäin hyvät mittasuhteet. Kauniit tummat silmät. 

Erinomainen kaula ja ylälinja. Kauttaaltaan hyvin kulmautunut. Hyvät jalat ja tassut. Liikkuu 

tyypillisen rullaavasti sivusta hyvällä askelpituudella. Hieno siluetti. Hyvä turkki ja väri. Hyvin 

esitetty. 

FI38109/09 Lipasun Luckyman VET ERI1 SA PU2 VETVSP 

Hyvin säilynyt veteraani. Ihastuttava maskuliininen pää. Ihastuttava ilme. Kauniit korvat. Hyvä 

kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä runko. Hieno siluetti. Esimerkillinen malli. 

Valitettavasti ei tänään liiku aivan puhtaasti. 

FI20329/17 Funatic Bad Hair Day JUN EVA 

Feminiinen, hyvät mittasuhteet, mutta rotutyypillinen pyöreys puuttuu. Varsin tasainen 

kokonaisuus. Hyvä kaula.Suora ylälinja. Hieman korkearyhtinen ja ilmava vaikutelma. Liikkuu 

erittäin hyvin, mutta hieman epätyypillisin liikkein. Tänään ei anna koskea, mutta seisoo kauniisti 

matkan päässä. 



FI28123/17 Xantran Jubilee JUN ERI1 

Ihastuttava, feminiininen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Tummat kauniit silmät. Hyvät korvat. 

Erittäin hyvä kaula, OK ylälinja. Kauttaaltaan tasapainoisesti kulmautunut. Kauniisti pyöristynyt 

rintakehä. Hyvä eturinta. Liikkuu hyvällä askeleella ja riittävällä askelpituudella. Mukava luonne. 

Kivasti esitetty. 

FI55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof NUO ERI1 

Ihana feminiininen pää, jossa suloinen ilme. Tummat kauniit silmät. Hyvin asettuneet korvat. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Kauttaaltaan tyypilliset kulmaukset. Hyvin asettuneet jalat ja kauniit 

tassut. Erinomainen rintakehä, mutta hieman liian painava. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Kivasti 

esitetty. 

FI47528/16 Kultaruskan Dark Rubin NUO ERI2 

Feminiininen pää,jossa hyvät mittasuhteet. Voisi olla täyttyneempi silmien alta. Tummat kauniit 

silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Aavistuksen suora ylälinja. Hyväasentoiset jalat. 

Hyvät tassut. Riittävän pyöreä rintakehä. Liikkuu ihastuttavalla askeleella sivusta, löysästi 

edestä. OK turkki. Kivasti esitetty. 

FI50310/16 Sky Paws Brilliant Beauty NUO EH3 

Feminiininen pää,jossa hyvät mittasuhteet. Kuono-osa voisi olla täyttyneempi. Hyvä kaula. 

Hieman litteä ylälinja ja aivan liian litteä rintakehä. Hyvät jalat ja tassut. Liikkuu hyvällä 

askeleella mutta hieman epätyypillisesti, rullaavuus puuttuu. Mukava luonne, hyvin esitetty. 

FI35080/16 Divabernina All-Time Dream AVO ERI2 SA PN3 VASERT VARACA 

Feminiininen pää, ihastuttava ilme. Tummat kauniit silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula 

ja ylälinja. Riittävästi kulmautunut kauttaaltaan. Hyvä rintakehä. Liikkuu tyypillisesti sivusta, 

yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Kivasti esitetty. 

FI53632/15 Funatic Fun For Your Life AVO ERI1 SA PN2 SERT CACIB 

Ihastuttava feminiininen pää. Suloinen ilme. Aavistuksen vaaleat silmät. Erinomainen kaula ja 

ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset kauttaaltaan. Riittävästi volyymia rintakehässä. Hyvin 

asettuneet jalat ja kauniit tassut. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta, hieman löysästi edestä. 

FI10752/16 Goldbear’s Cabernet AVO EH3 

Kaunis feminiininen pää. Mukava ilme. Hyvä silmien väri. Hyvät korvat. Hyvä kaula, hieman 

pehmeä ylälinja. Hieman takakorkea tänään. Tyypilliset kulmaukset kauttaaltaan. Hyvä 

rintakehä. Liikkuu riittävällä askeleella sivusta, mutta ylälinja hieman pehmeä ja häntä liian 

korkea. Esiintyy mukavasti. 

FI40826/14 Zahiria’s Blow Me A Kiss AVO EH4 

Feminiininen pää, joka tosin saisi olla voimakkaampi ja leveämpi. Pienehkö rungoltaan. Hyvät 

korvat. Lyhyt kaula. Hieman takakorkea. Kauttaaltaan riittävästi kulmautunut. Liikkuu lyhyehköllä 

askeleellasivusta. Kaunis turkki ja väri. Kivasti esitetty. 

FI29429/15 Tza Tza Tzasmine VAL ERI1 

Hyvätpään mittasuhteet. Voisi olla hieman feminiinisempi. Tummat kauniit silmät. Hyvin 

asettuneet korvat. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset kauttaaltaan. Hyvät 

jalat ja tassut. Liikkuu ihastuttavalla askeleella sivusta, löysästi edestä. 



FI60526/09 Berondan Belinda VET ERI1 SA PN1 VSP VET ROP 

Erittäin hyvin säilynyt veteraani. Kaunispiirteinen feminiininen pää, jossa hyvät mittasuhteet. 

Hyvin asettuneet korvat. Erinomainen kaula, iän myötä hieman pehmentynyt ylälinja. 

Tasapainoiset kulmaukset kauttaaltaan. Hyvät jalat ja tassut. Todella hienosti esitetty. 

 

 


