20200816 Kajaani R, SARKKINEN JOHANNA
11006/20 Alpweiden Nice To Be Jackpot PEN1 KP ROP-pentu
8 kk. Kaunisilmeinen narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman kookkaat korvat. Keskiruskeat
silmät. Hymyilevä ilme. Tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen lupaava eturinta. Kapeat
takaliikkeet, edessä hieman löysyyttä. Turhan laineikas selkäturkki. Kaunis musta turkki ja
ruosteenpunaiset merkit. Lupaavat sivuliikkeet ajoittain turhan korkealla kannettu häntä.
49672/19 Bernbear’s First Heartbeat JUN EH4
10 kk. Kookas uros. Riittävän vahva uroksen pää. Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät. Pigmentti
suussa saisi olla mustempi. Alhaalta molemmat P4 puuttuvat. Hieman avoimesti edestä
kulmautunut. Hyvin takaa. Suhteellisen suorat taka- ja etuliikkeet. Kääntää liikkeessä häntäänsä
sivulle. Rodunomaiset sivuliikkeet. Syvä musta turkki ja kauniit tan-värit.
49673/19 Bernbear’s First Kiss JUN EH
10 kk. Saksipurenta. Koon alarajalla oleva uros. Kaunisilmeinen uroksen pää, jossa oikein
asettuneet korvat. Tummat silmät. Alaleuka saisi olla vahvempi. Kokoon sopiva luusto. Turhan
korkealla kannettu häntä. Edestä liikkuu kovin löysästi. Kivat tasapainoiset sivuliikkeet. Hieman
turhan laineikas turkki. Kaunis kiiltävän musta turkki, jossa tummat ruosteenpunaiset merkit.
38812/19 Hillibillies Come As You Are JUN EH2
1 v 2 kk. Saksipurenta. Keskikokoinen uros, jolla hyvä kallo ja pään linjat. Ilmettä häiritsee kovin
pyöreät ja suuret silmät. Keskiruskeat silmät. Alaleuka saisi olla vahvempi. Kokoon sopiva luusto.
Hieman kapeat takaliikkeet, edessä löysyyttä. Turhan korkealla kannettu häntä. Tiivis selkä.
Hieman avoin turkki, jossa silti hyvä musta väri ja tan-värit.
52233/19 Hillibillies Dio Ronnie James JUN ERI1
9 kk. Vielä hieman pentumainen uros. Lupaavat mittasuhteet. Eturinnan tulee vielä kehittyä. Hyvä
kallo. Kuono-osan tulisi vahvistua. Hieman nouseva kuonon selkä. Avoimesti edestä kulmautunut.
Hyvät suorat takaliikkeet ja etuliikkeet. Lupaavat tehokkaat sivuaskeleet. Hyvä musta väri, jossa
kylläkin vielä pentukarvaa. Selässä keskiruskea väri. Hyvä häntä liikkeessä. Mukava käytös.
52234/19 Hillibillies Don Juan JUN EH
9 kk. Hieman pentumainen uros. Hieman korkea-asentoiset korvat. Kuono saisi vahvistua. Koon
alarajalla, hieman hoikassa kunnossa. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, mutta lyhyt rintakehä.
Lanneosassa turhaa pituutta. Edestä hieman avoimesti kulmautunut, takaa hyvin. Juuri riittävä
luuston vahvuus. Kapeat takaliikkeet. Hyvin löysät edestä. Tehokas sivuliike. Turhan korkealla
kannettu häntä.
37887/19 Janipan Numa JUN EH3
1 v 2 kk. Keskikokoinen uros. Voimakas otsapenger. Hyvät pään linjat. Kirsupigmentti saisi olla
tummempi. Tummat silmät. Hyvät mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Lyhyt häntä. Suhteellisen
suorat takaliikkeet. Löysyyttä edessä. Rodunomaiset sivuliikkeet. Vähän löysässä kunnossa. Turhan
korkealla kannettu häntä. Saksipurenta. Syvä musta turkki, jossa kaunis tan-väritys. Hyvä käytös.
10787/19 Berndream’s Giant Of Gold NUO ERI1
1 v 8 kk. Vahva, hyvän kokoinen uros. Hieman takana kannetut korvat. Keskiruskeat silmät.
Tasapurenta. Kirsupigmentti saisi olla tummempi. Hieman lyhyt kaula. Vahva runko, joka
erinomaisesti kehittynyt. Ikäisekseen edestä hieman avoimesti kulmautunut, erinomaisesti takaa.
Hieman länkisääriset takaliikkeet, kapea edestä. Rodunomaiset sivuliikkeet. Hyvä syvän musta
turkki, jossa kauniit tan-värit. Kantaa häntäänsä liikkeessä kauniisti.
11208/18 Baron De Russian AVO ERI3
3,5 v. Vahvarunkoinen uros, jolla voimakas eturinta. Hieman lyhyt rintakehä. Vahva uroksen pää.
Riittävä otsapenger. Saksipurenta. Kirsupigmentti saisi olla parempi. Pysty lapa, joka tekee hieman

lyhyt ??? vaikutelman. Vahva luusto. Suuret takaliikkeet, hieman löysyyttä edessä. Vetävä pitkä
sivuaskel. Ajoittain turhan iloisesti kannettu häntä.
43311/15 Bicculammukan Goldenboy AVO EH
5 v. Hieman pitkän vaikutelman antava uros. Hyvä uroksen pää, jossa riittävä otsapenger.
Saksipurenta. Pigmentti saisi olla kauttaaltaan parempi. Hyvä eturinta, hieman avoimesti
kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa. Turhaa pituutta lanneosassa. Suorat taka- ja löysät
etuliikkeet. Vaivattomat sivuliikkeet. Häntä turhan iloisesti kannettu.
50929/17 Darlows Enigma Balticrose AVO ERI1 SA PU4 SERT MVA
3 v. Vahva uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunislinjainen pää. Turhan vaaleat silmät.
Alaleuka saisi olla vahvempi. Ikäisekseen sopiva luusto. Takapolvi ja kinner saisivat olla
voimakkaammat, muuten hyvin kulmautunut. Kiertää seistessä tassuja ulospäin. Liikkuu takaa
kapeasti, löysästi ja leveästi edestä. Hyvä vaivaton sivuliike.
29328/18 Kaimon Gerheil Duncan AVO ERI4
4 v. Turhan kuivassa kunnossa esitetty uros. Vahva uroksen pää, jossa turhaa pyöreyttä. Silmät
saisivat olla tummemmat ja kirsupigmentti mustempi. Kokoon sopiva raajaluusto. Saksipurenta.
Liikkuu takaa suhteellisen suorasti, edestä kovin kerien. Etuliike saisi olla ulottuvampi, muuten
hyvät sivuliikkeet. Hieman jännittynyt kehäkäytös.
36961/17 Mama’n-Magic Bofur AVO EH
3 v. Turhan pitkän vaikutelman antava uros. Saksipurenta. Hyvä eturinta, turhan pysty lapa. Pitkä
rintakehä. Lanneosassa turhaa pituutta. Pitkä häntä, kylläkin liikkeessä kantaa kovin iloisesti. Hyvät
takaliikkeet. Levittää etuliikkeessä. Sivuliikkeessä tehokas takaliike, etuliike jää hieman alle. Avoin
kesäturkki.
47245/15 Ragdolls Jack-Of-All-Trades AVO ERI
5 v. Lähes tasapurenta. Hyvä rintakehä ja eturinta. Erinomaisessa kunnossa esitetty. Urosmainen
pää, jossa kiva ilme. Keskiruskeat silmät. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Liikkuu hieman ahtaasti
ja aavistuksen löysästi edestä. Selkä kovin löysä liikkeessä. Hieman laineikas turkki, jossa
aavistuksen ruskeaa. Keltaisen vivahteiset tan-värit. Kauniisti kannettu häntä.
12981/20 Savuawal Taivaal AVO EH
2 v uros. Saksipurenta. Otsapenger saisi olla vahvempi. Keskiruskeat silmät. Toivoisin
tummemman kirsupigmentin. Hieman taakse asettuneet korvat. Eturinnan tulee täyttyä. Peitsaa
herkästi. Kokoon sopiva luusto. Edestä turhan avoimesti kulmautunut. Pysty lantio, muuten ok
takakulmaukset. Matalalle kiinnittynyt häntä. Yhtenäinen suupielestä rintaan menevä valkoinen
piirto. Kesäturkissa. Kovin iloisesti kannettu häntä.
29039/17 Soo-Soo Heart Of Stone AVO EH
Reilu 3 v. Hyvän vahvuinen uros. Otsapenger saisi olla selvempi. Saksipurenta. Turhia poskia.
Tummat silmät. Taakse asettuneet korvat. Kovin pysty olkavarsi ja lapa. Juuri kintereeseen ulottuva
häntä. Kokoon sopiva luusto. Liikkuu suhteellisen suoraan edestakaisin. Sivuliike saisi olla
tehokkaampaa. Kovin avoin turkki. Kauniit tan-värit.
41714/18 Zweierteam Carpinus AVO ERI2
2 v. Hyvänkokoinen. Erinomainen rintakehä ikäisekseen. Hyvä eturinta. Vahva uroksen pää.
Voimakkaat kulmakaaret. Ilmettä hieman häiritsee isot pyöreät silmät, jotka kauniin tummat.
Kirsupigmentti saisi olla parempi. Hieman takana kannetut korvat. Tiukka saksipurenta. Hyvän
pituinen häntä. Erinomainen raajaluusto. Kovin heiluvat etuliikkeet ja ahtaat takaliikkeet. Riittävä
askelpituus. Hyvä turkki, joskin hieman avoin.
11506/18 Goldbear’s Frank Zappa VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-2
2,5 v. Erinomaista rotutyyppiä oleva uros. Saksipurenta. Hyvä vahva uroksen pää. Keskiruskeat
silmät. Kirsupigmentti saisi olla tummempi. Erinomainen runko. Sopiva eturinta. Kokoon sopiva

raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Kauniisti kiinnittynyt häntä. Suorat takaliikkeet, hieman
löysät edestä. Kaunis tehokas sivuliike. Ajoittain hieman iloisesti kannettu häntä. Kaunis
syvänmusta turkki, jossa ruosteen väriset merkit.
40125/15 Sat Tao Santokh VAL ERI2 SA PU3
6 v. Tiukka saksipurenta. Hieman kuluneet etuhampaat. Erinomainen rintakehä ja eturinta. Vahva
uroksen pää, jossa kauniit tummat silmät. Kirsupigmentti saisi olla mustempi ja selvempi
otsapenger. Hieman avoimesti edestä kulmautunut, takaa erinomaisesti. Liikkuu hieman kapeasti
takaa, edestä turhan löysästi. Pitkä tehokas sivuaskel. Kaunis häntä. Hyvä musta turkki ja tan-värit.
58586/11 Fridkullas Åiva VET ERI1 SA PU2 VET ROP
9 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Kaunisilmeinen pää, jossa kuitenkin ikä jo hieman
näkyy. Saksipurenta. Kirsupigmentti saisi olla tummempi. Erinomainen rintakehä ja eturinta.
Kokoon sopiva luusto. Edestä hieman avoimet kulmaukset, erinomaiset takakulmaukset. Vahva
matala kinner. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja löysästi edestä. Ikäisekseen hyvä sivuliikunta.
Kaunis musta turkki ja erinomaiset tan-värit.
29637/19 Berondan Felicia’s Heritage JUN ERI1 SA
15 kk. Kaunis narttumainen narttu. Kaunisilmeinen nartun pää. Tummat silmät. Pigmentti saisi olla
kirsussa mustempi. Ikään nähden erinomainen rintakehä ja eturinta. Hieman avoimesti edestä
kulmautunut, hyvin takaa. Kokoon sopiva raajaluusto. Kaunis musta turkki. Hyvä tan-väri. Liikkuu
hieman kapeasti takaa ja edestä. Hyvä tehokas sivuliike.
54376/19 Funatic Yeah But No But JUN EH3
9 kk. Kovin pentumainen junior. Kovin kapea pää. Keskiruskeat silmät, alaleuka saisi olla
vahvempi. Hieman löysä saksipurenta. Edestä avoimesti kulmautunut. Lanneosa turhan pitkä,
kauniit takakulmaukset. Riittävä raajaluusto. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja edestä. Erittäin pitkä
tehokas sivuliike. Pentuturkki, jaloista puuttuu valkoiset merkit.
52228/19 Hillibillies Dolly Parton JUN ERI2
9 kk. Hieman jännittynyt, hyvän kokoinen juniorinarttu. Saksipurenta. Kaunis ilme. Hieman kapea
pää. Tummat silmät. Kirsupigmentti saisi olla tummempi. Hieman avoimet etukulmaukset,
erinomaiset takaa. Suuret takaliikkeet. Edessä hieman löysyyttä. Sivuliikkeiden etuliike saisi olla
ulottuvampi. Kauniisti kannettu häntä. Etujaloissa ei valkoista.
10790/19 Berndream’s Giant Of Hope NUO ERI1 SA PN3
1 v 8 kk. Kookas narttu. Hieman vaaleat silmät. Tiukka saksipurenta. Ikäisekseen erinomainen
eturinta ja rintakehä. Lapa saisi olla viistompi. Riittävästi takaa kulmautunut. Suorat vahvat
takaliikkeet. Hieman löysyyttä edessä. Sopiva sivuliike. Kaunis musta turkki, jossa sopiva tanväritys.
11563/19 Kaimon Gerheil Golden Miss Pink NUO ERI2
Ihan kohta 2 v. Vahva narttu, jolla kaunisilmeinen pää. Keskiruskeat silmät. Pigmentti saisi olla
tummempi kirsussa. Hyvä eturinta ja rintakehä. Edestä hieman avoimesti kulmautunut. Kokoon
sopiva raajaluusto. Liikkuu hieman kapeasti takaa, kovin löysästi kyynärpäitä kiertäen edestä.
Sivuliike tippuu hieman etumatalaksi. Hyvä kiiltävän musta turkki, kauniit tan-värit. Kovin iloinen
häntä.
48893/19 Amazing Lashes Z Deikowej Doliny AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP
2,5 v. Näyttävä narttu, joka ei saa tulla yhtään vahvemmaksi. Riittävä otsapenger. Keskiruskeat
silmät. Vahva runko ja eturinta. Kauniit mittasuhteet. Vahva raajaluusto. Hieman pysty lapa,
muuten hyvin kulmautunut. Liikkuu takaa hieman kapeasti, löysin kyynärpäin edestä. Hyvä
tasapainoinen sivuliike. Kaunis musta hyvin hoidettu turkki, jossa sopiva tan-väritys.
20880/18 Bernbear’s Dark Sappfire AVO ERI2 SA PN2 VASERT

2,5 v. Vahva narttu. Vahva nartun pää. Tummat silmät. Kirsupigmentti saisi olla tummempi.
Saksipurenta. Hyvä vahva runko. Hieman avoimesti edestä kulmautunut, kauniisti takaa. Matala
kinner. Suorat takaliikkeet. Hieman löysyyttä edessä. Tehokas pitkä sivuaskel. Musta turkki, jossa
häivähdys ruskeaa. Keltaiset tan-värit.
20879/18 Bernbear’s Daughter Of Diamonds NUO EH
2,5 v. Kovin vahva narttu. Voimakas nartun pää, jossa kuitenkin rodunomainen ilme. Tummat
silmät. Kirsupigmentti saisi olla mustempi. Vähän tuhdissa kunnossa. Vahva raajaluusto.
Lanneosassa turhaa pituutta. Liikkuu takaa hieman kapeasti, edestä sisäänpäin kiertäen. Hyvä
sivuliike.
45046/18 Black Sabbatah Amzina Euforija AVO ERI3
2 v 4 kk. Narttumainen ilme. Keskiruskeat silmät. Kirsupigmentti saisi olla tummempi.
Saksipurenta. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hieman pysty lapa, muuten tasapainoiset
kulmaukset. Kokoon sopiva raajaluusto. Suorat takaliikkeet, edestä hieman löysät. Tehokas
sivuliike.
20329/17 Funatic Bad Hair Day AVO EH
3 v. Kovin niukassa turkissa esitetty. Turhaa pituutta lanneosassa. Sopiva eturinta. Saksipurenta.
Narttumainen ilme, keskiruskeat silmät. Hieman pysty lapa, muuten hyvän erinomaiset kulmaukset.
Matala kinner. Pieni valkoinen täplä niskassa. Kapeat takaliikkeet. Liikkuu edestä turhan leveästi.
Saisi käyttäytyä reippaammin. Sopiva sivuliike. Hyvä musta turkki, jossa hyvä tan-väri.
55730/17 Goldbear’s Emma Watson AVO EH
Lähes 3 v. Pieni vahva narttu, joka antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Keskiruskeat hieman
pyöreät silmät. Hyvä saksipurenta. Isot hampaat. Kirsupigmentti saisi olla mustempi. Hieman
matalalle kiinnittyneet isot korvat. Kovin pysty lapa tekee hieman lyhytrunkoisen vaikutelman.
Hieman kapeat takaliikkeet, kovin löysät edestä. Etuliike jää turhaa rungon alle sivuliikkeessä.
24071/16 Hillibillies All I Want AVO ERI4
4 v. Hyvän kokoinen narttu. Selkä saisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa. Pitkä lanneosa.
Saksipurenta. Keskiruskeat silmät. Kirsupigmentti saisi olla parempi. Hieman pysty lapa.
Voimakkaammin kulmautunut takaa. Matala kinner. Suorat takaliikkeet. Sisäkierteiset edestä.
Sivuliikkeessä hieman tippuu edestä. Rodunomainen sivuliike, kylläkin tippuu edestä.
19301/18 Rajaköörin Joen Helmi AVO ERI
2 v. Hyvän kokoinen narttu, joka tänään kovin avoimessa turkissa. Narttumainen ilme. Keskiruskeat
silmät. Kauniisti kiinnittyneet isot korvat. Saksipurenta. Pitkä rintakehä. Turhaa pituutta
lanneosassa. Liikkuu kapeasti takaa, löysästi edestä. Hyvä sivuliike. Hieman iloisesti kannettu
häntä. Valkoiset sukat puuttuu etujaloista. Hyvä musta väri ja kauniit tan-värit.
16589/17 Ridon Hennet Wanda VAL ERI2
3 v. Vahva narttu. Saksipurenta. Vahva nartun pää, jossa kuitenkin nartun ilme. Keskiruskeat
silmät. Hieman avoimet luomet. Kirsupigmentti saisi olla tummempi. Hieman avoimesti edestä
kulmautunut, erinomaisesti takaa. Hieman korkealle kiinnittynyt häntä. Vahva raajaluusto. Kovin
kapeat takaliikkeet, edestä löysät ja voimakkaasti sisäkierteiset. Tehokas sivuliike. Hieman lyhyt ja
korkealla kannettu häntä. Kaunis turkki ja tan-väri.
43506/13 Vuorenpeikon Havanna VAL ERI1 SA
7 v. Saksipurenta. Keskiruskeat silmät, hieman avoimet luomet. Korvat hieman taakse kiinnittyneet.
Hyvä eturinta, vahva runko ja raajat. Hieman kapeat takaliikkeet ja edestä hieman löysät. Pitkä
häntä, jota kantaa liikkeessä kauniisti. Rodunomainen sivuliike. Mustassa turkissa hieman ruskeaa
sävyä. Keltainen tan-väritys.
17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq VET ERI1 SA PN4 VET VSP

10 v veteraani, joka esitetään erinomaisessa kunnossa. Saksipurenta. Hieman avoimesti kannetut
hyvänkokoiset korvat. Hyvä eturinta ja runko. Lapakulmaus kovin pysty ja olkavarsi.
Takakulmaukset erinomaiset. Kokoon sopiva raajaluusto. Liikkuu takaa suhteellisen suorasti, edestä
hieman löysästi. Ikäisekseen hyvä sivuliike. Varpaan välissä hieman punaisuutta. Hieman avoin
turkki. Keltainen tan-väri.
Kennel Bernbear’s (First Heartbeat, First Kiss, Dark Sappfire, Daughter Of Diamonds)
KASV1 KP ROP KASV
Kahdesta yhdistelmästä oleva kasvattajaryhmä, jossa aika yhteneväiset päät ja ilmeet. Ryhmä
koostuu kahdesta nartusta ja uroksesta. Kasvattajan tulee kiinnittää huomiota kokoon ja
mittasuhteisiin. Rodunomaiset käytökset.
Kennel Hillibillies (Come As You Are, Dio Ronnie James, Dolly Parton, All I Want) KASV2
Kolmesta eri yhdistelmästä oleva kasvattajaryhmä, jossa kaksi urosta ja narttua. Aika
samantyyppiset päät ja ilmeet. Urokset tällä hetkellä vielä pahassa kehitysvaiheessa, josta johtuen
ryhmä ei kovin tasainen.

