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52669/13 Bernirannan Benny AVO ERI1 

Voimakas ja urosmainen. Hyvä koko. Hyvä raajakorkeus. Hieman pitkärunkoinen ja selkä elää 

voimakkaasti liikkeessä. Korkea otsapenger ja hyvin vahva kallo. Vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. 

Kaulan tulisi olla pidempi, lavan viistompi. Tilava, oikean muotoinen rintakehä. Hyvä vahva 

raajaluusto. Lievästi ahdas takaa. Sivulta ja edestä erinomainen ravi. Oikea karva. 

24520/17 Cei-Cei Ivica Kostelic AVO H 

Matalaraajainen uros, jonka tulisi käyttäytyä jo hallitummin. Hyvä pään muoto. Ei suostu 

näyttämään ilmettään, purenta ok. Hyvä eturinta ja rintakehä. Kinnerahdas takaa, sivulta riittävä 

ravi. Hännällä taipumus nousta. Epätyypillinen, karkea ja melko lyhyt karva. 

27234/16 Vuorenpeikon Pernod AVO HYL 

3-vuotias uros, jonka tulisi olla ulkomuodoltaan urosmaisempi ja käytökseltään itsevarmempi. 

Murisee jatkuvasti käsiteltäessä. Vielä kauttaaltaan kovin kapea. Kokonaisuuteen sopiva, 

oikeanmuotoinen pää. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä kaula. Vajaa eturinta. Keskivahvat 

raajat. Turhan niukka takaosa. Turkki saisi olla pidempi. Liikkuu vaivatta. Hylätään käytöksen 

vuoksi. 

Yleisesti: Pelokas 

55085/14 Bernirannan Commander Casimiro VAL EH1 

Kauniit ääriviivat seistessä. Hyvä raajakorkeus. Hyvä uroksen pää. Kaula saisi olla pidempi ja 

eturinta selkeästi leveämpi. Tilava syvä runko. Vahva raajaluusto. Käpälät voisivat olla kootummat. 

Kovin niukasti kulmautunut takaosa, jättää askeleen sidotuksi. Riittävä karva. Liike ei ole riittävän 

vaivaton. Takaosa kovin voimaton. 

LSVKBS2304/18 Beauty On Earth Lola Amzina Euforija JUN EH1 

Narttumainen, olemukseltaan viehättävä. Kokonaisuuteen sopiva narttumainen pää. Keskiruskeat, 

pyöristyvät silmät häiritsevät ilmettä. Hyvin kiinnittyneet, hieman suuret korvat. Kaula voisi olla 

hieman pidempi. Hyvä rintakehä. Niukka olkavarsi ja takaosan kulmaus tekevät sen ravista kovin 

sidotun. Erinomainen karva. 

14120/16 Bernoban Joulutähti AVO H 

Seistessä jopa hieman korkearaajaisen vaikutelman antava, laskeva ylälinjainen narttu, jonka tulisi 

olla voimakkaammin kulmautunut sekä edestä että takaa. Oikea pään muoto. Kauniit silmät. Hyvät 

korvat. Etuasentoiset, pystyt eturaajat ja niukka takaosa. Ahdas ulkokierteinen taka-askel. 

Hallitsematon ulkokierteinen etuaskel. Oikea karvanlaatu. 

59697/10 Matildan Obladii Onerva VET ERI1 SA PN1 ROP VET ROP BISVET-4 

Erinomaisessa kunnossa esiintyvä 9-vuotias tyypiltään oikea ja linjoiltaan kaunis narttu. Oikea pää, 

silmät voisivat olla soikeammat ja luomet tiiviimmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Eturinta saisi 

olla voimakkaampi. Tilava runko. Hyvin kaunis ravi sivulta katsottuna, takaa hieman ahdas ja 

edestä aavistuksen löysä. Hyvä karva. 

 


