
20190330 Lahti KV, HÖIER CHARLOTTE 

RKF5389340 Algrand Berni Amur PEN1 KP ROP-pentu 

Hyvä uros. Urosmainen. Hyvä koko ja tasapaino ikäisekseen. Melko hyvä pää, jossa leveä kallo. 

Hyvä kuono. Otsapenger on riittävän voimakas. Hyvä kaula. Kiinteä ylälinja. Hyvä luusto. Melko 

ylikulmautunut takaa. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin. Esiintyy erittäin hyvin. 

44557/18 Brookbend Keep On Rocking PEN2 

Erittäin urosmainen. Hieman epäsopusuhtainen tällä hetkellä, joka on tyypillistä tämän ikäiselle. 

Erinomainen luonne. Kallo saisi olla leveämpi. Melko hyvä kuono-osa. Voimakas luusto. Hieman 

lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Polvikulma saisi olla voimakkaampi. Erinomainen 

hännänkanto. Liikkuu melko hyvin. 

46366/18 Merry Mistel’s Welmur PEN3 

Kaunis tyyppi. Erittäin hyvin rakentunut. Tarvitsee lisää kehäharjoitusta ja sosiaalistamista. Ei pidä 

tilanteesta juurikaan. Hieman pyöreät silmät. Kallon tulisi olla leveämpi. Melko hyvä ylälinja. 

Voimakas luusto. Hieman ylikulmautunut takaa. Erinomainen hännänkanto. Liikkuu melko hyvin 

takaa, hieman löysästi edestä. Saisi olla raajakkaampi ja haluaisin nähdä koirasta enemmän kaiken 

kaikkiaan. 

EST-03983/18 Kaimon Gerheil Golden Kleopatra PEN1 KP VSP-pentu 

Narttumainen. Hyvä luonne. Hyvä koko ja massa ikäisekseen. Hyvä pää, jossa hyvä kallo ja hyvin 

asettuneet korvat. Voimakas kaula ja ylälinja. Ei saisi olla enempää kulmautunut takaa. Sopiva 

luusto. Liikkuu hyvin. 

11505/18 Goldbear’s Fernando Alonso JUN ERI1 SA 

Urosmainen. Erittäin hyvä koko ja massa. Hyvä tasapaino. Miellyttävä pää, leveä kallo oikeanlaiset 

silmät. Hieman liian jyrkkä otsapenger. Voimakas luusto. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikein 

kulmautunut. Liikkuu hyvin ja hännänkanto on oikea. Erittäin lupaava nuori. 

19984/18 Maroussia X Power Of Love JUN ERI2 

Hyvä tyyppi. Hyvä koko ja massa. Erinomainen luonne, mutta ei valmisteltu ja huoliteltu näyttelyä 

varten. Melko hyvä pää, jossa kauniit silmät. Hyvä leveä kallo. Hyvä kaula ja ylälinja, mutta lanne 

on liian pitkä. Oikein kulmautunut. Hyvin kehittynyt runko ikäisekseen. Liikkuu hyvin. Hyvä 

hännänkanto. 

17310/18 Ridon Hennet Yasha JUN EH3 

Urosmainen. Kaunis koko ja massa. Hyvä luonne. Urosmainen pää, jossa oikeanlaiset silmät. 

Erinomainen otsapenger. Hieman suorat etukulmaukset ja tällä hetkellä erittäin löysät etuliikkeet. 

Oikein kulmautunut takaa. Hyvät sivuliikkeet. Kantaa häntäänsä liian korkealla selän yläpuolella. 

Hieman kihara turkki tänään. 

21517/18 Shimei Arctic Jumbo Bear JUN EH4 

Urosmainen. Hyvä luonne. Oikeanlainen pää ja hyvät silmät. Hyvä kallo ikäisekseen. Voimakas, 

oikeanmittainen kaula ja erittäin hyvä, voimakas ylälinja. Liikkuu erittäin leveästi ja löysästi edestä, 

mutta hyvin takaa. Valitettavasti liian korkea hännänkanto, selän yläpuolella. Hyvä turkki. 

34630/17 Adiandras Love Athos NUO H 

Nuori uros. Erittäin pitkä ja erittäin takakorkea. Enemmän kulmautunut edestä kuin takaa, joka 

nostaa ylälinjaa. Urosmainen pää, liian korostunut otsapenger. Erittäin hyvät tummat silmät. Hyvä 

kallo. Hyvä luonne. Liikkuu erittäin virheellisesti edestä, eturaajat ovat joka paikassa. Erittäin 

korkea hännänkanto. Erittäin suora polvikulma ja takakulmaukset. 

Myöhästyi kehästä, vain laatuarvostelu. 

14092/19 Bernewa’s Felix Bloch NUO EH3 



Urosmainen. Saisi olla hieman kookkaampi ikäisekseen. Hyvä pää. Hyvä ilme. Hyvät silmät. Melko 

hyvä kallo. Hieman lyhyt kaula. Erittäin lyhyt olkavarsi. Enemmän kulmautunut takaa kuin edestä, 

vaikuttaa kokonaistasapainoon. Erinomainen voimakas ylälinja. Liikkuu erittäin leveästi ja löysästi 

edestä, oikein takaa. Erittäin ylpeä hännästään. 

55727/17 Goldbear’s Eric Clapton NUO ERI2 

Erittäin hyvä koko ja massa. Hyvä pää ja kauniit silmät. Hieman suuret ja alasasettuneet korvat. 

Oikea otsapenger. Hyvä voimakas kaula ja sopiva luusto. Hyvät rungon mittasuhteet. Liikkuu hyvin 

sivulta, mutta edelleen erittäin löysä edestä. Ahtaat takaliikkeet. 

54950/18 Ivanhoe V.D. Reestlandhoeve NUO ERI1 SA VASERT 

Erittäin hyvä tyyppi. Sopusuhtainen. Urosmainen, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis urosmainen pää. 

Erinomainen kallo. Hieman pitkä kuono-osa. Silmät saisivat olla hieman tummemmat. Erittäin hyvä 

voimakas kaula ja ylälinja. Erinomainen luusto. Oikein kulmautunut. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin 

ikäisekseen. Hyvä kokonaisuus seistessä ja liikkeessä. 

35560/13 Funatic Infinity And Beyond AVO ERI2 

Hyvä koko ja massa. Erittäin urosmainen. Pitkä ??? verrattuna korkeuteen. Saisi olla raajakkaampi. 

Hyvä pää. Jyrkkä otsapenger ja pyöreät silmät. Hyvä voimakas kaula. Kiinteä ylälinja. Erittäin 

voimakas luusto. Liikkuu hyvin ja hyvä hännänkanto. Erinomainen turkki. 

24728/17 Life Spring’s Strongpaw AVO ERI1 SA PU2 SERT VARACA MVA 

Erittäin urosmainen. Hyvä koko. Aavistuksen pitkä lanne. Hyvä pää, mutta kuono on hieman pitkä. 

Erittäin hyvä kallo ja hyvin asettuneet korvat. Voimakas, oikeanmittainen kaula. Sopiva luusto. 

Hyvin kulmautunut edestä, hieman ylikulmautunut takaa. Kaunis lantio. Liikkuu hyvin oikealla 

asenteella. 

44945/16 Maroussia Vivaldi AVO EH3 

Urosmainen. Hyvä koko, mutta ylälinja ei ole riittävän voimakas ja lanne on pitkä. Melko hyvä pää 

ja kallo. Hieman jyrkkä otsapenger. Hyvä kaula ja rinta. Hyvä voimakas luusto. Liikkuu hyvin, 

melko ahtaasti takaa. Kaunis turkki. Hyvin esitetty. 

44356/16 Sonza’s Chrystal AVO EH4 

Urosmainen, joka saisi olla itsevarmempi. Hyvä pää, mutta silmät ovat erittäin vaaleat, jotka antavat 

vääränlaisen ilmeen. Kallo on erittäin korostunut silmien yläpuolelta. Voimakas kaula ja ylälinja. 

Liikkuu erittäin löysästi ja epävakaasti, erityisesti takaa. Hyvä häntä. 

17517/14 Tulipanos Berni Newsmaker VAL ERI4 

Erittäin näyttävä uros, jolla on kaikki palikat paikallaan, paitsi pää ja ilme. Erinomaiset 

mittasuhteet. Hyvä raajakorkeus. Erittäin voimakas runko. Erinomaiset kulmaukset. Oikea kaula. 

Liikkuu erittäin hyvin sivulta, mutta kääntää etutassujaan sisäänpäin. Silmät ovat liian suuret ja 

pyöreät. Uupuu otsapengertä. Pää on kuin jääkarhulla. Muutoin erittäin hyvä valio. 

42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

Erittäin näyttävä berni, jossa on kaikki palikat paikallaan. Erinomainen pää ja ilme. Erittäin hyvä 

voimakas kaula ja erinomainen ylälinja. Erinomainen tasapaino. Hyvin asettunut häntä. Oikein 

kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät liikkeet. Erittäin hyvä valio. Kauniisti esitetty. 

25700/12 Vuorenpeikon Famous VAL ERI3 SA PU4 

7 v. Erinomaisessa kunnossa, paitsi tänään turkiton. Hieman pitkä lanne. Miellyttävä pää ja ilme. 

Erittäin hyvät silmät. Erinomainen otsapenger. Hyvät silmät ja hyvin asettuneet korvat. 

Erinomainen ylälinja. Vaikuttavaa nähdä 7-vuotias uros niin erinomaisella ylälinjalla. Hyvä luusto. 

Saisi olla täyttyneempi rinnasta ja rungosta. Liikkuu hyvin. 

38413/15 Xantran Hooligan VAL ERI2 SA PU3 



Erittäin hyvä koko ja massa. Urosmainen. Tyypillinen pää ja ilme. Hyvät silmät. Voimakas kaula. 

Ylälinja saisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto. Liikkuu hyvin ja hyvä hännänkanto. Saisi esiintyä 

paremmalla asenteella. 

20646/18 Bernderas Angelina Bibienne JUN EH2 

Voimakas narttu, mutta pää on todella kapea ja otsapenger on olematon sekä silmät ovat pyöreät ja 

löysät silmäluomet. Erittäin epätyypillinen ilme. Hyvä kaula. Hyvä runko ikäisekseen, mutta pitkä 

lanne. Tarvitsee enemmän kehäharjoitusta. Luusto saisi olla voimakkaampi kokoon nähden. 

Ylälinja saisi olla voimakkaampi. Liikkuu melko hyvin ikäisekseen. 

11507/18 Goldbear’s Faith Hill JUN EH3 

Erittäin kevyesti rakentunut narttu. Liian alikehittynyt luusto ja runko. Erittäin pitkä lanne. Melko 

hyvä pää. Hyvä otsapenger. Hyvät silmät. Oikea kaula. Voimakas ylälinja. Hieman suora edestä. 

Oikea hännänkiinnitys ja -kanto. Liikkuu melko hyvin. 

11514/18 Goldbear’s Fleetwood Mac JUN EH1 

Hyvä tyyppi. Hieman pitkä lanne. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja erittäin voimakas ylälinja. 

Saisi olla paremmin kulmautunut edestä, oikein kulmautunut takaa. Hyvät sivuliikkeet, mutta 

kääntää etutassujaan sisäänpäin. Erittäin länkisäärinen takaa. Erinomainen hännänkanto. 

Erinomaisesti esitetty. 

55822/17 Sandberns Tina Turner JUN H 

Melkein kuin miniatyyri-berni. Liian kevyt, pieni ja kapea ollakseen oikeanlainen berni. Ihastuttava 

tyttö, jolla hyvä luonne. Voimakas ylälinja. Valitettavasti tyyppi on täysin väärä. 

52688/18 Mount Blässis Awarded By Zala NUO ERI1 

Narttumainen. Hyvä tyyppi. Saisi näyttää enemmän asennetta. Hyvä tyypillinen pää ja ilme. Hyvä 

kaula. Erinomaiset mittasuhteet. Saisi olla voimakkaammassa kunnossa. Liikkuu tyypillisesti. Hyvä 

hännänkanto. Hyvä turkki. 

47364/17 Sky Paws Crystal Champagne NUO H 

Valitettavasti liian pieni ja kapea, uupuu rinta ja runko. Hyvä ilme, mutta pää on myös liian kevyt ja 

kapea. Melkein kuin miniatyyri-berni. Ylpeä hännästään. Esiintyy erittäin hyvin. Ihastuttava tyttö, 

jolla erinomainen luonne. 

24525/17 Cei-Cei Isolde Kostner AVO EH 

Narttumainen. Erittäin lyhyt kaula ja korkea lantio, verrattuna säkään. Tyypillinen pää, hyvä ilme. 

Erittäin hyvä otsapenger, tasainen kallo. Tummat silmät. Erittäin lyhyt olkavarsi ja pystyt lavat, 

joka näkyy etuliikkeissä. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä hännänkanto. 

RKF4795392 Charming Bear Jemchuzina AVO ERI3 SA 

Hyvä tyyppi. Erinomainen koko ja massa. Erittäin kaunis pää ja ilme, vaikka toivoisin hieman 

leveämmän kallon. Hieman pystyt lavat. Erittäin voimakas ylälinja. Sopiva luusto. Hyvä eturinta. 

Luusto ja massa saisivat ikään nähden kehittyä. Liikkuu erittäin hyvin. 

20324/17 Funatic Beauty Is The Beast AVO ERI2 SA PN4 VASERT 

Erittäin hyvä tyyppi. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis narttumainen pää, jossa oikeanlaiset tummat 

silmät. Hyvä otsapenger ja kallo. Hieman liikaa valkoista pään vasemmalla puolella, mutta ei 

vaikuta ilmeeseen. Kaunis sopiva luusto. Erittäin hyvä voimakas ylälinja. Hyvin täyttynyt runko. 

Erinomaisessa kunnossa. Esiintyy ja liikkuu erittäin hyvin, josta pidän tässä nartussa. 

55593/15 Funatic Ecstasy AVO ERI4 

Hyvä koko ja massa. Erittäin narttumainen. Hieman pyöreät silmät. Oikeanlainen otsapenger. Hyvä 

kallo. Kaula saisi olla pidempi ja liian laskeva lantio. Voimakas luusto. Hyvin täyttynyt runko. Ei 

saa olla raskaampi. Liikkuu hyvin, mutta hieman ahtaasti takaa. 

55590/15 Funatic Euphoria AVO ERI 



Erittäin suuri ja ei riittävän narttumainen, mutta hyvä bernin tyyppi, jolla ehdottoman erinomaiset 

mittasuhteet. Melko hyvä pää, mutta narttumaisuus uupuu. Erittäin hyvä kaula, eturinta ja ylälinja. 

Erinomainen luusto ja runko. Hyvin kulmautunut ja liikkuu hyvin. Esiintyy erittäin hyvin. 

Erinomaisten mittasuhteiden vuoksi laatuarvosana erinomainen. 

52889/16 Riccarron Testarossa AVO EH 

Liian pitkä narttu, saisi olla narttumaisempi. Hieman kapea ja kupolimainen pää. Hyvin asettuneet 

korvat. Erittäin hyvä kaula. Ylälinja saisi olla voimakkaampi, joka on ongelma pitkäselkäisellä 

koiralla. Hyvä voimakas luusto. Hyvä hännänkanto. Liikkuu hyvin. Turkki hyvässä kunnossa. 

16589/17 Ridon Hennet Wanda AVO EH 

Hyvä koko, mutta liian pitkä lanne vaikuttaa oikeisiin mittasuhteisiin. Hyvä pää. Hyvä kallo, 

hieman pyöreät silmät. Sopiva hyvä kaula. Hyvä luusto. Voimakas runko. Hieman korkea lantio. 

Liikkuu hyvin. Hyvä hännänkanto. Esiintyy hyvin. 

47239/16 Vinkizz Wallflower AVO ERI1 SA PN3 SERT 

Kaunis tyyppi ja kauniit mittasuhteet. Silmät ovat suuret ja pyöreät. Paremmilla silmillä pää ja ilme 

olisivat erinomaiset, koska otsapenger ja kallo ovat erittäin hyvät. Erinomainen kaula ja erittäin 

voimakas ylälinja. Saisi olla aavistuksen paremmin kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa. 

Kauniit sivuliikkeet. Hieman löysä edestä, mutta erittäin kaunis bernin tyyppi. 

14179/17 Vuorenpeikon Snow Fairytale AVO EH 

Erittäin kevyesti rakentunut ja liian kapea pää, rinta ja runko. Vaaleat silmät. Hyvä kaula. Nouseva 

ylälinja. Turkiton. Liikkuu hyvin. 

31974/15 Goldbear’s Angelina Jolie VAL ERI2 SA PN2 VARACA 

Erittäin hyvä tyyppi. Kaikki oikeilla paikoillaan. Erinomainen tasapaino. Ilme saisi olla 

narttumaisempi. Erinomainen kallo ja otsapenger. Liikkuu hyvin. Erinomaisesti esitetty. 

29429/15 Tza Tza Tzasmine VAL EH4 

Hyvä koko ja mittasuhteet, mutta ei riittävän narttumainen ilme ja silmät ovat liian pyöreät ja 

ylivaltaiset. Hyvä tasainen ja leveä kallo. Voimakas kaula, mutta ylälinja ei ole riittävän kiinteä, ja 

etuliikkeet ovat erittäin löysät ja leveät, erityisesti oikea etujalka ”elää omaa elämää”. 

29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI3 SA 

Erinomainen koko ja massa. Hieman pitkä lanne. Erittäin näyttävä pää, mutta valitettavasti liian 

vaaleat silmät. Kaunis voimakas kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt rinta. Hyvin kulmautunut 

edestä. Voimakkaasti kulmautunut takaa. Erinomainen turkki ja esiintyminen. 

36501/11 Zweierteam Tazetta VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 

8 v. Erittäin kaunis ja näyttävä tyyppi. Tämä on berninpaimenkoira kirsusta hännänpäähän. 

Narttumainen kokonaisuus sulattaisi kivenkin. Kauniit silmät. Erinomainen kallo. Mitään ei puutu. 

Voimakas, mutta ei liioiteltu ja liikkuu kuten bernin tulisi liikkua. Omistaja ansaitsee suuret 

huomionosoitukset koiran erinomaisesta kunnosta. Ylälinja kuin rautaa. Niin kaunis vanha narttu. 

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

8,5 v. Ei saisi olla yhtään lihavampi. Hyvä tyyppi ja erinomaiset mittasuhteet. Näyttävä pää. Liian 

vaaleat silmät. Kaunis rinta. Hyvä kaula. Liikkuu hyvin ja hyvin kulmautunut. 

Kennel Funatic (Infinity And Beyond, Beauty Is The Beast, Ecstasy, Euphoria) KASV2 KP 

Hyvät koot ja massat. Kahdella oikeanlaiset silmät, kahdella erittäin pyöreät silmät. Kasvattajan 

tulisi kiinnittää huomiota pitkiin lanteisiin. Kaikilla hyvät liikkeet. Hyvät turkit ja luonteet. 

Kennel Goldbear’s (Fernando Alonso, Eric Clapton, Fleetwood Mac, Angelina Jolie) KASV1 

KP ROP KASV 

Ryhmä tyypillisiä berninpaimenkoiria. Hyvät massat ja mittasuhteet. Kaikilla on hyvät leveät kallot. 

Hyvät tummat silmät. Kaikki liikkuvat oikein. Voimakkaat ylälinjat ja oikeanlaiset hännänkannot. 

 



 


