
20190113 Lahti R, JOKISILTA HANNELE 

LV-44059/18 Milbu Summer Festival PEN1 KP ROP-pentu 

Riittävän kokoinen, kokoon sopiva vahvuus. Päässä hyvät mittasuhteet. Lievä kapea kallo. Hyvä 

ilme. Turhan epätasainen purenta. Riittävät kulmaukset Hyvä rungon vahvuus. Oikean laatuinen 

karva, jossa riittävä pituus. Hyvät tan-merkit. Hyvä luonne. Toivoisin vetävämmät liikkeet sekä 

eteen että taakse. Myös turhan leveä edestä. 

24494/18 Berniamo Alvar JUN H 

Pienikokoinen uros. Vielä kovin kesken kehityksen, toki ikää vasta 9 kk. Kapea pää, hyvä ilme. 

Toivoisin selvemmät kulmaukset sekä eteen että taakse. Keskivahva luusto. Ikään sopiva runko. 

Oikeanlaatuinen, hieman kihartuva karva. Reipas luonne. Korkealla ja hieman kippuralla kannettu 

häntä. Tehottomat liikkeet sekä edestä että takaa. 

11505/18 Goldbear’s Fernando Alonso JUN ERI3 

Erinomainen tyyppi, keskikokoinen. Hyvä pään malli, jossa ikäisekseen sopiva vahvuus. Riittävästi 

kulmautunut edestä että takaa. Sopiva luusto, samoin runko. Riittävän tummat värimerkit. Hyvä 

karvanlaatu. Liikkuu sivusta hyvin, mutta kauhoo edestä. Reipas luonne. 

11506/18 Goldbear’s Frank Zappa JUN ERI1 SA PU2 SERT 

Erinomainen tyyppi, vankka maskuliininen kokonaisuus. Lupaava pää, hieman pyöreät silmät. Hyvä 

ja kaula ja selkälinja. Erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Vahva luusto ja runko. 

Hyvä karvanlaatu. Hieman vaaleat tan-merkit. Erinomaiset sivuliikkeet. Hieman leveä edestä. 

17310/18 Ridon Hennet Yasha JUN ERI2 

12 kk, sopiva vahvuus. Selvästi uroksen pää. Miellyttävä ilme. Hieman lyhyt kaula. Riittävät 

kulmaukset. Eturinta tulee vahvistua. Vahva luusto. Rungon tulee vankistua iän myötä. Tänään ei 

parhaassa karvassa. Hyvä luonne. Hyvät värimerkit. Lupaavat liikkeet. 

21517/18 Shimei Arctic Jumbo Bear JUN H 

Pienikokoinen. Kokoon sopiva luusto, mutta kauttaaltaan vielä kovin pentumainen kokonaisuus. 

Riittävän vahva pää. Hieman vinoasentoiset silmät. Toivoisin voimakkaammat kulmaukset sekä 

eteen että taakse. Riittävä runko. Oikeanlaatuinen, tänään lyhyt karva. Reipas luonne. Kovin 

korkealla, jo kaartuneena kannettu häntä. Pehmeä selkä liikkeessä. Erittäin tehottomat, leveät 

etuliikkeet. 

27581/17 Swissdreams Darth Maul NUO T 

Mittasuhteiltaan liian lyhyt runkoinen. Puutteelliset kulmaukset, mutta hyvä vahva luusto. Selvästi 

uroksen pää jossa riittävä vahvuus. Turhan surumielinen ilme. Pyöreä runko, josta johtuen näyttää 

lihavalta jota ei kuitenkaan ole. Kaunis karvanlaatu, riittävä pituus. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin 

voimattomasti sekä edestä että takaa. Etuliikkeet myös kovin leveät. 

23707/17 Vuorenpeikon Tofu NUO T 

Riittävän kokoinen, voisi olla hieman raajakkaampi. Vielä kovin kapea pää. Epäluuloinen ilme. 

Tulisi olla paremmin kulmautunut edestä ja vielä kovin kapea edestä. Keskivahva luusto. Sopiva 

rungon vahvuus tähän kokoon. Riittävä peitinkarva. Selän tulisi olla tiiviimpi liikkeessä. Liikkuu 

riittävän vetävällä askeleella. Luonne tulisi olla varmempi, josta johtuen laatuarvosana tippuu 

yhdellä luokalla. 

11409/15 Albern Unilaulu AVO T 

Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan turhan neliömäinen uros. Selkälinjan tulisi olla suorempi. 

Miellyttävä, sopivan vahva uroksen pää. Toivoisin voimakkaammat kulmaukset sekä eteen että 

taakse. Kovin lyhyt kaula. Hyvä luusto. Sopiva rungon vahvuus. Ei parhaassa karvassa tänään. 

Hyvät värimerkit. Hyvä luonne. Kovin ponnettomat liikkeet sekä edestä että takaa. Etuliikkeet 

erittäin leveät ja heikot. Liikkeistä johtuen arvosana tippuu luokalla. 



44945/16 Maroussia Vivaldi AVO H 

2v. Esitetään liian raskaassa kunnossa. Keskikoinen, keskivahvuinen uros. Riittävän vahva pää 

ikäisekseen. Riittävät etukulmaukset. Kintereet tulisi olla vankemmat seistessä. Tänään lyhyt karva 

jossa hyvä laatu. Riittävän tummat tan-merkit. Erinomainen luonne. Toivoisin vankemman selän 

liikkeessä. Liikkuu sinällään hyvin. 

36598/16 Matildan Ilmar O AVO EH2 

Sopivan kokoinen, selvästi maskuliininen kokonaisuus. Kevyt pää. Erityisesti kuono-osasta. 

Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Keskivahvan luusto. Tähän kokoon sopiva rungon vahvuus. 

Oikean laatuinen karva, joka ei tänään täydessä pituudessa. Tulisi liikkua takaa suoremmin ja 

vankemmalla taka-askeleella. Kovin leveä edestä. 

27234/16 Vuorenpeikon Pernod AVO EH1 

Keskikokoinen uros, jolla erinomaiset liikkeet sivusta. Toivoisin kuitenkin hieman korkeammat 

raajat. Kokonaisuutta häiritsee tänään kovin lyhyt karva. Oikeanmallinen, hieman kevyt pää. Silmät 

saisivat olla tummemmat. Riittävä luusto. Sopivat kulmaukset. Tämän ikäiselle urokselle hieman 

kevyt runko. Hyvä väritys. Erinomainen luonne. 

55085/14 Bernirannan Commander Casimiro VAL EH 

Keskikokoinen, keskivahvuinen luustoltaan. Päässä sopiva vahvuus. Hieman lyhyt kaula. Toivoisin 

selvemmät etukulmaukset, samoin eturinnan. Riittävät takakulmaukset. Vankka runko. Turhan 

vaaleat tan-merkit. Oikeanlaatuinen karva, joka ei täydessä pituudessa. Hyvä luonne. Saisi liikkua 

vetävämmällä askeleella sekä edestä että takaa. Myöhästyi kehästä, pelkkä laatuarvostelu, erittäin 

hyvä. 

22951/16 Helmilän Legend Of Big Foot VAL EH2 

Riittävän kokoinen uros. Riittävä vahvuus. Hyvä pään malli. Toivoisin paremman pigmentin 

kirsuun ja huuliin. Hieman lyhyt kaula. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Keskivahva luusto. 

Lyhyt runko. Tänään hieman tuhdissa kunnossa joka vaikuttaa kokonaisuuteen. Hieman vaaleat 

hyvät tan-merkit. Hyvä luonne. Tulisi liikkuva vetävämmällä askeleella sekä edestä että takaa. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI1 SA PU1 VSP 

Erinomainen tyyppi. Vankka maskuliininen kokonaisuus, hyvä koko. Vahva uroksen pää. Huulet 

voisivat olla tiiviimmät. Erinomainen eturinta. Sopivat kulmaukset. Vahva luusto. Vankka runko. 

Hieman pitkä lanne. Erinomainen väri. Kaunis karva. Rauhallinen hyvä luonne. Oikea liikerata, 

mutta hieman laiskat liikkeet. 

LSVKBS2304/18 Beauty On Earth Lola Amzina Euforija JUN H 

Turhan aristelevasti käyttäytyvä narttu. Vielä kovin kapealinjainen pää ja otsapenger voisi olla 

selvempi. Karvattomat silmäluomet häiritsevät ilmettä. Sopiva luusto. Toivoisin selvemmät 

kulmaukset, riittävät takana. Vankka runko. Vielä kihartuva karva. Hyvät värimerkit. Pentumaiset 

liikkeet joiden tulee vielä tiivistyä. Toivoisin paremman pigmentin päähän. Rauhoituttuaan esiintyy 

paremmin. 

20646/18 Bernderas Angelina Bibienne JUN ERI 

Vankkarunkoinen juniori narttu. Päässä sopivat mittasuhteet, mutta kauttaaltaan vielä kovin kevyt. 

Riittävät etukulmaukset, sopivat takana. Hyvä luusto. Hyvä luonne. Hieman vaaleat tan-merkit. 

Tänään kovin kihartuva karva. Liikkuu vielä pentumaisesti ja liikkeiden tulee tiivistyä iän myötä. 

24488/18 Berniamo Amelie JUN H 

Pienikokoinen, liian kevyt narttu. Ystävällinen luonne. Vielä kovin kapea ja kevyt pää. Toivoisin 

voimakkaammat kulmaukset sekä eteen että taakse. Luuston tulisi olla vankempi. Riittävä rungon 

vahvuus. Hyvä karvanlaatu. Liikkeiden tulee tasapainottua ja vankistua iän myötä. 

24489/18 Berniamo Arianna JUN ERI 



9kk. Sopivan kokoinen ja vahvuinen ikäisekseen. Hieman kapealinjainen pää. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa. Keskivahva luusto. Ikään sopiva runko. Oikeanlaatuinen karva. Hyvät 

värimerkit. Reipas hyvä luonne. Häntä saisi olla suorempi liikkeessä, ei kuitenkaan kaarru selän 

päälle. Lupaavat liikkeet. 

24490/18 Berniamo Aurora JUN ERI 

9kk. Vielä ikään sopien pentumainen kokonaisuus. Erityisesti vielä kapea pää. Riittävät kulmaukset. 

Kokoon sopiva luusto. Hieman lyhyt kaula. Hyvä runko ja rungon malli. Ei aivan parhaassa 

karvassa tänään. Riittävän tummat tan-merkit. Hyvä luonne. Häntä saisi olla suorempi liikkeessä. 

Selän tulee tiivistyä liikkeessä iän myötä. Lupaavat liikkeet. 

11507/18 Goldbear’s Faith Hill JUN ERI3 

Vankka, erinomainen juniori narttu. Hyvin kaunis ikäisekseen. Vahva pää. Riittävän tummat silmät. 

Erinomainen eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Voimakas runko. Oikeanlaatuinen karva, joka 

saisi olla hieman pidempi. Hyvä luonne. Hyvä väri. Erinomaiset liikkeet. 

11514/18 Goldbear’s Fleetwood Mac JUN ERI2 SA 

Erinomainen tyyppi. Ihastuttava reipas luonne. Hyvä pää, jossa sopiva vahvuus. Tasapainoiset 

hyvät kulmaukset. Hyvä eturinta, vahva luusto. Hyvä runko. Hyvä tumma tan-väritys. 

Oikeanlaatuinen karva, joka voisi olla hieman pidempi. Liikkuu erinomaisesti oikealla asenteella. 

JKC-BN-00544/18 Rosa Moona Of Breithorn JUN H 

9 kk. Liian raskaassa kunnossa esitetty tänään. Antaa epätasapainoisen vaikutelman tästä johtuen, 

vielä kapea pää. Toivoisin selvemmät kulmaukset etenkin eteen. Hyvä luusto. Syvä rintakehä. 

Oikeanlaatuinen, hieman kihartuva karva. Hyvä tan-väri. Selkälinja kovin pehmeä liikkeessä ja 

liikkuu etumatalana mutta riittävän hyvällä askeleella. 

21521/18 Shimei Arctic Light Queen JUN H 

10 kk. Ikäisekseen sopiva vahvuus, mutta seisoo mielellään takakorkeana tässä kehitysvaiheessa. 

Hyvä pään malli. Keskivahva luusto. Riittävät kulmaukset edessä, sopivat takana. Hyvä rungon 

malli. Rauhallinen luonne. Turhan pehmeä peitin karva tässä vaiheessa. Ruskeaa karvoitusta 

korvalehtien sisäpuolella. Riittävän tummat silmät. Myös liikkeessä tänään takakorkea ja pehmeä 

selkä. Liikkeiden tulee tiivistyä etenkin edestä iän myötä. 

47364/17 Sky Paws Crystal Champagne JUN ERI4 

Erinomainen tyyppi. Pienehkö, mutta sopusuhtainen kokonaisuus. Hyvä pään malli. Riittävät 

etukulmaukset, erinomaiset takana. Kokoon sopiva luusto. Hyvä rungon malli ja ikään sopiva 

vahvuus. Kaunis karva. Hyvä väritys. Erinomainen luonne. Hieman laiska liikkuja, erityisesti 

takaliikkeet tulisi olla ponnekkaammat. Saisi olla kauttaaltaan suurempi. 

ANKC3100362757 Zollikon Love Bomb JUN ERI1 SA 

Erinomainen tyyppi, vankka, silti narttumainen kokonaisuus. Hyvä pään malli. Riittävä kallo. 

Lupaava eturinta. Vahva luusto. Hyvä runko. Sopivat takakulmaukset. Kaunis karva. Riittävän 

tumma tan-väri. Erinomainen luonne. Saisi liikkua vielä pidemmällä taka-askeleella, mutta muuten 

hyvät sivuliikkeet. 

52688/18 Mount Blässis Awarded By Zala NUO ERI1 SA PN3 SERT 

Erinomainen tyyppi. Vahva narttu. Reipas, hyvä luonne. Voimakas joskin narttumainen pää. 

Erinomainen eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto. Hyvin voimakas, valmis runko. 

Oikeanlaatuinen karva, jossa on riittävä pituus. Hyvä väri. Toivottavasti runko ei tule syvemmäksi 

iän myötä. Erinomaiset liikkeet. 

26778/16 Black Amiikos Micheline Minka AVO H 

Erittäin narttumainen kokonaisuus, tänään turhan raskas runko. Oikealinjainen, riittävä nartun pää. 

Hyvä luusto. Toivoisin selvemmät etukulmaukset, keskivahvat takana. Syvä runko. Oikeanlaatuinen 

karva joka ei täydessä kunnossa. Hyvä väritys. Reipas luonne. Turhan korkealla ja hieman 



kippuralla kannettu häntä. Selkä tulisi olla tiiviimpi liikkeessä. Liikkuu riittävän vetävällä 

askeleella. 

55590/15 Funatic Euphoria AVO ERI2 SA 

Voimakas narttu. Vahva pää, silti riittävän narttumainen. Riittävä eturinta, samoin etukulmaukset. 

Vahva luusto ja runko. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen karvanlaatu. Hieman vaaleat tan-

merkit. Liikkuu riittävän vetävällä askeleella. 

52890/16 Riccarron Topaz AVO ERI1 SA PN4 VASERT 

Keskikokoinen, keskivahva narttu. Oikeanlinjainen, hieman kevytpiirteinen pää. Sopivat 

kulmaukset. Kokoon sopiva runko. Riittävä turkin pituus. Hyvä väritys. Erinomainen luonne. 

Erinomaiset liikkeet. 

27237/16 Vuorenpeikon Pinot Noir AVO ERI3 

Vankka narttu. Hyvät mittasuhteet. Sopiva pään vahvuus. Riittävät etukulmaukset, eturinta saisi olla 

selkeämpi. Sopiva luusto. Hyvä rungon malli. Sopivat takakulmaukset. Hyvä karvanlaatu. 

Rauhallinen luonne. Riittävän tummat tan-merkit. Sidotut takaliikkeet, turhan leveä edestä. 

21845/18 Milbu Novella VAL ERI2 SA 

Erinomainen tyyppi. Vankka narttu. voimakas jo hieman urosmainen. Erinomainen eturinta. 

Tasapainoiset kulmaukset. Voimakas luusto. Riittävä kaula. Vankka runko. Oikeanlaatuinen, 

riittävän pitkä karva. Hyvä väritys. Erinomainen luonne. Liikkuu hyvin. 

43594/14 Riccarron Santa Fe VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-3 

Erinomainen tyyppi. Oikealinjainen. sopivan vahvuinen nartun pää. Voimakas hyvä eturinta. 

Tasapainoiset kulmaukset. Vahva luusto. Hyvä rungon malli ja vahvuus. Riittävän pitkä karva. 

Hyvä väritys. Erinomainen luonne. Erinomaiset liikkeet. 

49004/10 Funatic Nobiz Like Shobiz VET ERI1 SA PN2 VET-ROP 

8,5 v. Erinomainen tyyppi. Erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Vankka, silti narttumainen 

kokonaisuus. Hyvä eturinta. Tasapanoiset kulmaukset. Vankka luusto. Hyvä runko. Oikeanlaatuinen 

karva. Riittävän tumma tan-väritys. Erinomainen luonne. Liikkuu ikäisekseen erinomaisesti, 

oikealla asenteella. 

Kennel Goldbear’s (Fernando Alonso, Frank Zappa, Faith Hill, Fleetwood Mac) KASV1 KP 

ROP-kasv 

Yksi yhdistelmä. Kaikki junioriluokan koiria. Erinomaisia yksilöitä jokainen. Hyvät rakenteet. 

Vahvat luustot ja oikeat mittasuhteet. Onnistunut yhdistelmä. Onnea kasvattajalle. 


