
20190504 Tampere NORD, BUGGE OLSEN ELISABETH 

 

46367/18 Merry Mistel’s Wranger PEN1  

8 kk. Hyvät mittasuhteet. Runko on tarpeeksi kehittynyt ikäisekseen. Hyvä pää, jossa hyvä 

sukupuolileima. Hieman eteenpäin työntynyt lapa. Hieman lyhyt olkavarsi. Voimakas ylälinja. 

Viettävä lantio. Erinomainen alalinja. Voimakas luusto. Hyvät tassut. Liikkeiden tulee tasaantua. 

Erinoimainen turkki, väri sekä värimerkit. Huippu luonne. Hyvin esitetty. 

RKF5389340 Algrand Berni Amur JUN ERI1 SA VASERT 

10 kk. Tyypiltään erinomainen uros. Hyvän mallinen pää, jossa tarpeeksi sukupuolileimaa. 

Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.Voimakas ylälinja. Hyvä lantio ja häntä. Erinomainen 

alalinja. Sopiva luusto, hyvät tassut. Liikkuu hyvin, mutta saisi olla vapautuneempi luonne. 

Kehässä ystävällinen tuomarille. Hyvä turkin laatu, väri sekä värimerkit. Hyvin esitetty. 

14092/19 Bernewa’s Felix Bloch NUO ERI3 

20 kk. Hyvät mittasuhteet. Pään tulee vielä kehittyä, mutta hyvä pään profiili. Hieman eteenpäin 

työntynyt lapa. Voimakas selkä, hyvä lantio. Hieman korkea häntä. Erinomainen alalinja. Hyvin 

kulmautunut takaa. Sopiva luusto. Hyvät tassut. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä, hieman leveästi 

takaa. Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

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

21 kk. Voimakas ja urosmainen uros, hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, hyvä otsapenger. 

Saisi olla vähemmän täyteläisyyttä silmien alla. Hieman eteenpäin työntynyt lapa. Voimakas 

ylälinja. Hieman viettävä lantio. Erinomainen alalinja. Hyvin kulmautunut takaa. Voimakas 

luusto, hyvät tassut. Erinomainen turkki ja väri, ok värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

19984/18 Maroussia X Power Of Love NUO EH4  

18 kk. Rungoltaan vielä kevyt. Urosmainen pää, tarpeeksi selkeä otsapenger. Saisi olla 

vähemmän täyteläisyyttä silmien alla. Eteenpäin työntynyt lapa. Hieman lyhyt ja suora olkavarsi. 

Voimakas ylälinja, pituudeltaan hieman pitkä. Hieman viettävä lantio. Hyvä kaulanympärys. 

Erinomainen alalinja. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu erinomaisesti. Erinomainen luusto sekä 

tassut. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

51802/17 Xantran Karamba NUO ERI2 SA  

19 kk. Urosmainen, hyvät mittasuhteet. Tarpeeksi voimakas, urosmainen pää. Kohtalaisesti, 

mutta sopusointuisesti kulmautunut edestä ja takaa.Voimakas selkä, hieman viettävä lantio. 

Erinomainen alalinja. Sopiva luusto, hyvät tassut. Liikkuu hyvin kaikilta suunnilta. Erinomainen 

turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

11412/15 Albern Unihauccu AVO EVA 

4,5 v. Hyväksyttävä tyypiltään, riittävät mittasuhteet ja koko. Urosmainen pää. Hieman avoimet 

silmät. Riittävä otsapenger. Eteen työntynyt lapa. Hieman lyhyt ja suora olkavarsi. Rinnan 

syvyys puuttuu. Lyhyt selkä, viettävä lantio. Kohtalaiset takakulmaukset. Heikko kinner. Ihana 

luusto, hyvät tassut. Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Ihana luonne. Ei liiku puhtaasti 

tänään. Hyvin esitetty. 

35560/13 Funatic Infinity And Beoynd AVO ERI1 

5 v. Urosmainen uros. Riittävästi korkeutta jaloissa. Urosmainen pää, mutta hieman liikaa 

otsapengertä. Hieman eteenpäin työntynyt lapa. Lyhyt ja suora olkavarsi. Voimakas ja leveä 

selkä. Lyhyt lantio aiheuttaa korkean hännän. Erinomainen alalinja. Erinomainen luusto ja tassut. 



Liikkuu hyvin kaikilta suunnilta. Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne, 

hyvin esitetty. 

24728/17 Life Spring’s Strongpaw VAL ERI SA 

2 v. Urosmainen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvärunkoinen ikäisekseen. Urosmainen pää, 

riittävä otsapenger. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas ylälinja, hieman viettävä 

lantio. Erinomainen alalinja. Sopiva luusto, hyvät tassut. Liikkuu riittävällä askelpituudella. 

Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

19317/12 Riccarron Rico Enrico VAL ERI SA 

7,5 v. Tyypiltään erinomainen, urosmainen uros. Hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, riittävä 

otsapenger. Hieman eteenpäin työntynyt lapa ja lyhyt olkavarsi. Erinomainen ylälinja ja lantio. 

Erinomainen alalinja. Erinomainen luusto sekä tassut. Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. 

Liikkuu hyvin. Kantaa ikänsä hyvin. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

19319/12 Riccarron Rolls Royce VAL ERI2 SA PU2 NORD VASERT 

7,5 v. Urosmainen uros, jolla riittävät mittasuhteet. Erinomainen tyypiltään. Urosmainen pää, 

tarpeeksi selkeä otsapenger. Kohtalaisesti, mutta sopusointuisesti kulmautunut edestä ja takaa. 

Erinomainen ylälinja. Hieman viettävä lantio. Erinomainen alalinja. Hyvä luusto sekä tassut. 

Liikkuu hyvin. Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. Kantaa 

ikänsä hyvin. 

52888/16 Riccarron Tino Saurus VAL ERI4 SA PU4 

2 v. Erinomainen tyypiltään. Hyvä sukupuolileima. Urosmainen pää, jossa tarpeeksi 

voimakkuutta. Eteen työntynyt etuosa. Toivon enemmän rinnan syvyyttä kyynärpään tueksi. 

Erinomainen ylälinja ja lantio. Erinomainen alalinja. Erinomainen luusto sekä tassut. Liikkuu 

vielä hieman löysästi, mutta hyvällä askelpituudella. Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. 

Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

17517/14 Tulipános Berni Newsmaker VAL ERI 

5,5 v. Voimakas uros. Erinomainen tyypiltään. Hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, jossa 

riittävän selkeä otsapenger. Hieman isot korvat. Kohtalaisesti, mutta sopusointuisesti 

kulmautunut edestä ja takaa. Voimakas selkä. Hieman viettävä lantio. Erinomainen alalinja. 

Voimakas luusto, hyvät tassut. Liikkuu hyvin sivusta. Hyvä takaosa, hieman löysä edestä. 

Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

25700/12 Vuorenpeikon Famous VAL ERI1 SA PU1 NORD SERT ROP 

7 v. Erinomainen tyypiltään, hyvä sukupuolileima sekä hyvät mittasuhteet. Kaunis bernin pää, 

jossa hienoja yksityiskohtia. Hieman eteenpäin työntynyt lapa. Muutoin hyvin kulmautunut. 

Voimakas selkä. Hyvä lantio. Erinomainen alalinja. Erinomainen luusto sekä hyvät tassut. 

Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä turkinlaatu, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

33645/18 Zollikon One Hot Minute VAL ERI3 SA PU3 

3 v. Urosmainen uros, erinomainen tyypiltään. Hyvä sukupuolileima. Hyvin muotoutunut pää. 

Hieman isot korvat. Hieman eteenpäin työntynyt lapa ja lyhyt olkavarsi. Riittävä rinnan syvyys. 

Erinomainen ylälinja, hieman viettävä lantio. Erinomainen alalinja. Liikkuu tehokkaasti. 

Erinomainen luusto sekä tassut. Hyvä turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hienosti 

esitetty. 

LSVKBS2304/18 Beauty On Earth Lola Amzina Euforija JUN EVA 



13 kk. Narttumainen, hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa tarpeeksi voimakkuutta. 

Hieman isot korvat. Riittävästi voimaa ja kokoa ikäisekseen. Voimakas ylälinja. Hieman viettävä 

lantio. Hyvä alalinja. Kevyt luusto, hyvät tassut. Hyvä turkki, väri sekä värimerkit. Narttu, joka 

tänään antaa kevyen vaikutelman. Ontuu hieman, siksi tämä laatuarvostelu. Mukava luonne. 

Hyvin esitetty. 

24490/18 Berniamo Aurora JUN T 

1 v. Pieni narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Puuttuu voimaa ja kokoa. Narttumainen, hyvän 

mallinen pää, jossa riittävästi voimakkuutta. Hieman isot korvat. Kohtalaisesti kulmautunut 

edestä ja takaa, viettävä lantio, hieman korkea häntä. Rinnansyvyys puuttuu. Saisi olla enemmän 

luustoa. Hyvät tassut. Turkki kehittymässä, hyvä laadultaan. Hyvä väri sekä värimerkit. Liikkuu 

tehokkaasti. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

11514/18 Goldbear’s Fleetwood Mac NUO ERI1 

17 kk. Erinomainen tyypiltään, hyvä sukupuolileima. Narttumainen, hyvän mallinen pää. 

Hieman eteenpäin työntynyt lapa ja lyhyt olkavarsi. Leveä selkä, on hieman pitkä pituudeltaan. 

Hyvä lantio. Erinomainen alalinja. Sopiva luusto, hyvät tassut. Liikkuu hyvin sivusta. Saisi olla 

hieman vakaampi edestä ja takaa. Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. 

Hyvin esitetty. 

DK12726/2017 Mount Blässis Awarded By Zala NUO EH3 

22 kk. Vahva narttu, erittäin hyvä tyypiltään. Hieman pitkähkö. Kaunis, narttumainen pää. 

Hieman isot korvat. Hieman eteenpäin työntynyt lapa. Lyhyt olkavarsi. Saisi olla tiukempi 

ylälinja. Hyvä lantio. Erinomainen alalinja. Erinomainen luusto sekä tassut. Hyvä turkki, väri 

sekä värimerkit. Mukava luonne. Esitetty liian tuhdissa kunnossa mikä pilaa kokonaisuutta. 

Hyvin esitetty. 

11608/18 Vinkizz Yoko Ono NUO ERI2 

15 kk. Erittäin hyvä tyypiltään, hyvät mittasuhteet. Hyvä pään profiili, hieman puutteellinen 

kallon voimakkuus. Paljon poskia. Hieman eteenpäin työntynyt lapa ja lyhyt olkavarsi. Vahva 

ylälinja, viettävä lantio. Erinomainen alalinja. Erinomainen luusto sekä tassut. Liikkuu hyvin. 

Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

40116/16 Goldbear’s Disney AVO EH 

Vajaa 3 v. Vahva narttu, erittäin hyvä tyypiltään. Narttumainen pää. Saisi olla hieman 

voimakkaampi kuono-osa ja hieman enemmän otsapengertä. Kohtalaisesti, mutta 

sopusointuisesti kulmautunut edestä ja takaa. Vahva ja leveä ylälinja ja selkä, hyvä lantio. 

Erinomainen luusto sekä tassut. Liikkuu erinomaisesti kaikilta suunnilta. Erinomainen turkki, 

väri sekä värimerkit. Saisi seistä enemmän jaloillaan. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

52889/16 Riccarron Testarossa AVO ERI1 SA PN3 SERT MVA 

2 v. Erinomainen tyypiltään ja erinomaiset mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa tarpeeksi 

voimakkuutta. Saisi olla hieman enempi otsapengertä. Hieman eteenpäin työntynyt lapa, suora 

olkavarsi. Hyvä lantio. Erinomainen alalinja. Ihana luusto, hyvät tassut. Liikkuu ihanalla 

voimalla ja askelpituudella. Riittävän oikeanlainen turkki. Erinomainen väri sekä värimerkit. 

Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

52890/16 Riccarron Topaz AVO ERI4 

2 v. Narttumainen, hieman pitkärunkoinen. Narttumainen pää, mutta pää saisi olla vahvempi ja 

enemmän otsapengertä. Kohtalaisesti, mutta sopusointuisesti kulmautunut edestä ja takaa. Vahva 



selkä, pituudeltaan pitkä. Hieman viettävä lantio. Erinomainen alalinja. Riittävästi voimaa 

luustossa, hyvät tassut. Hieman aaltoileva turkki, hyvä väri sekä värimerkit. Mukava luonne. 

Hienosti esitetty. 

37928/16 Tassupihan Intrude AVO ERI2 

Pian 3 v. Narttumainen, seisoo tarpeeksi jaloillaan. Kaunis pää. Eteenpäin työntynyt lapa, joka 

lyhentää kaulaa. Vahva selkä. Hyvä lantio ja alalinja. Riittävästi voimaa luustossa. Hyvät tassut. 

Hyvä turkki, väri sekä värimerkit. Liikkuu hyvin. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

14180/17 Vuorenpeikon Snowwhite AVO EH 

2 v. Ei isoimmista. Narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa 

riittävästi vahvuutta ja otsapengertä. Hieman eteenpäin työntynyt etuosa. Viettävä lantio. Hyvä 

alalinja. Riittävästi luustoa. Hyvät tassut. Liikkuu hyvin, mutta saisi olla hieman enemmän 

voimaa. Hyvä turkki, väri sekä värimerkit. Hieman varovainen luonne. Hienosti esitetty. 

28123/17 Xantran Jubilee AVO ERI3 

2 v. Erinomainen tyypiltään, kooltaan ja mittasuhteiltaan. Hyvän mallinen pää, jossa hyvä 

sukupuolileima. Hieman eteenpäin työntynyt etuosa. Hyvä selkä ja lantio. Erinomainen ylälinja. 

Riittävä luusto, hyvät tassut. Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta. 

Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

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

4 v. Tasapainoinen valionarttu, erinomainen tyypiltään. Kaunis narttumainen pää, jossa hienoja 

yksityiskohtia. Hieman eteenpäin työntynyt lapa ja lyhyt olkavarsi. Erinomainen ylälinja ja 

lantio. Erinomainen alalinja. Ihana luusto, hyvät tassut. Liikkuu erittäin tehokkaasti, hyvällä 

voimalla ja askeleella. Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

43594/14 Riccarron Santa Fe VAL ERI3 SA 

3,5 v. Erinomainen tyypiltään, riittävät mittasuhteet. Narttumainen, tarpeeksi vahva pää. Hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa. Vahva selkä, joka on hieman pitkä pituudeltaan.  Hyvä lantio. 

Erinomainen alalinja. Liikkuu vapaasti hyvällä voimalla ja askeleella. Hyvä turkinlaatu, mutta 

turkki vaihtumassa. Hyvä väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

43595/14 Riccarron Shangri La VAL ERI4 SA 

4 v. Erinomainen tyypiltään, hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää, tarpeeksi vahva kuono, 

tarpeeksi selkeä otsapenger. Vahva, hyvin kehittynyt runko. Hieman eteenpäin työntynyt etuosa. 

Hyvä ylälinja ja lantio. Hyvä alalinja. Erinomainen luusto sekä tassut. Hyvä turkki, väri sekä 

värimerkit. Mukava luonne. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvin esitetty. 

42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI1 SA PN1 NORD SERT VSP 

5 v. Tasapainoinen, narttumainen valionarttu. Erinomainen tyypiltään. Narttumainen, hyvän 

muotoinen pää. Hieman eteenpäin työntynyt lapa. Muutoin hyvin kulmautunut. Vahva ylälinja. 

Hyvä lantio ja häntä. Erinomainen alalinja. Hyvä turkki, väri sekä värimerkit. Liikkuu erittäin 

hyvin. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

43507/13 Vuorenpeikon Hania VAL ERI 

5 v. Narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää. Hieman isot korvat. 

Hieman eteenpäin työntynyt lapa, lyhyt olkavarsi. Hyvä selkä. Hieman viettävä lantio. Hyvä 

alalinja. Saisi olla hieman vahvempi luusto. Hyvät tassut. Saisi olla hieman enemmän voimaa 

liikkeissä. Hyvä turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI SA 



4 v. Erinomainen tyypiltään, hyvät mittasuhteet. Narttumainen, hyvän muotoinen pää. Hieman 

vaaleat silmät. Hieman eteen työntynyt lapa. Muutoin hyvin kulmautunut. Hyvä ylälinja. Hieman 

viettävä lantio. Hyvä alalinja. Erinomainen luusto sekä tassut. Liikkuu hyvin. Erinomainen 

turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

60526/09 Berondan Belicia VET ERI1 SA PN4 VET ROP 

9,5 v. Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Narttumainen kokonaisuus, hieman pitkä 

rungoltaan.  Muutoin erittäin hyvä rakenne. Narttumainen, hyvämuotoinen pää. Vahva ylälinja. 

Ok lantio. Hyvin liikkuva ikäisekseen, vauhtia ja voimaa edelleen. Ihana luusto sekä tassut. 

Erinomainen turkki, väri sekä värimerkit. Mukava luonne. Hyvin esitetty. 

Kennel Riccarron (Rolls Royce, Tino Saurus, Testarossa, Shangri La) KASV1 KP ROP 

KASV 

Kolmesta yhdistelmästä, neljän erinomaisen koiran ryhmä, joilla on hyvin kehittyneet rungot 

sekä hyvät sukupuolileimat. Nartuilla saisi olla vahvemmat päät. Hyvät luustot sekä tassut. 

Erityisen hyvät liikkeet sekä mukavat luonteet. Kasvattaja on onnistunut hyvin kasvatustyössään. 

Onnea tulevaan! 

 

 


