20200906 Ylöjärvi E
AL-BACHY ANITA
Berninpaimenkoiraurokset: pennut ja juniorit
22077/20 Bernarossa Don Bruno De Barbarian PPEN
6 kk. Hieman pulskassa kunnossa esitetty, vankkaluustoinen urospentu. Tasapurenta. Hyvät kallon
ja kuonon mittasuhteet. Hyväsentoiset, hieman suurehkot korvat. Näkyvä sidekalvo häiritsee
ilmettä. Riittävä kaula. Hyvä rintakehän syvyys. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvät käpälät. Kaunis
turkki, joka hienosti kunnostettu. Hyvät värimerkit. Liikkuu vielä pentulöysästi ja ylälinjan tulee
kiinteytyä liikkeessä. Veikeä nuori herra.
23665/20 Funatic Xpect The Beast PPEN4
Erinomaiset mittasuhteet. Oikeat pään linjat. Tasapurenta. Kauniin muotoiset silmät. Hyvät korvat.
Hyvä kaula. Tiivis ja tasainen selkä. Hyvä runko, rintakehän pituus ja syvyys. Keskivahva luusto.
Hyvät käpälät. Liikkuu kinnerahtaasti takaa ja pentulöysästi edestä. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä
käytös.
27493/20 Linkkarin Sennen Arnold PPEN2 KP
5 kk. Viehättävä pieni nuori herra. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Kaunismuotoiset silmät. Hyvät
korvat. Hyvä kaula. Tiivis ja tasainen selkä. Hyvä rintakehän pituus ja muoto. Tasapainoiset
kulmaukset. Keskivoimakas luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti. Hyvät värimerkit.
19166/20 Riccarron Maserati PPEN1 KP ROP-pentu BIS2-pentu
6 kk. Erinomaiset mittasuhteet omaava nuori herra. Hyvä purenta. Hyvänmuotoiset, mutta hieman
lähekkäin olevat silmät. Hyvät korvat ja oikeat pään linjat. Hyvä kaula. Tiivis ja tasainen selkä.
Tasapainoisesti kulmautunut ja tasapainoinen luusto. Hyvät käpälät. Erinomainen rintakehän pituus
ja syvyys. Hyvä häntä. Liikkuu vielä ahtaasti takaa. Kauniissa turkkikunnossa. Hyvät värimerkit.
24419/20 Sky Paws Especially Of Fernando PPEN
5 ½ kk. Hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Keskiruskeat hyvänmuotoiset silmät.
Hyväasentoiset korvat. Riittävä kaula. Tiivis ja tasainen selkä. Hyvä rintakehän syvyys ja muoto.
Hyvin kulmautunut takaa, suora olkavarsi. Kokoon sopiva luusto. Hyvät käpälät. Liikkuu vielä
pentulöysästi edestä ja hieman ahtaasti takaa. Reipas nuori mies. Kaunis turkki.
24418/20 Sky Paws Extreme Of Energy PPEN3
5 ½ kk. Kauniisti käyttäytyvä nuori mies. Hyvä purenta. Hyvänmuotoiset, hieman vaaleahkot
silmät. Hyväasentoiset korvat. Hieman syvä kallo. Hyvät korvat. Sopiva kaula. Tiivis ja suora selkä.
Hyvin kulmautunut takaa, niukemmin edestä. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelmitalla, kun haluaa.
Hieno sveitsinristi rinnassa.
27459/20 Vinkizz Caterpillar PPEN
5 kk. Vahva yläpurenta. Maitokulmurit katkaistu, etteivät mene ikeniin. Heikko alaleuka.
Kaunismuotoiset silmät ja hyvä väri. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Tasainen ja tiivis selkä. Vahva
luusto. Kauniit tiiviit käpälät. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti
edestä hyvällä askelmitalla. Kaunis turkki, hyvät värimerkit.
26725/20 Zweierteam Fontinalis PPEN
5 kk. Voimakkaassa mörkövaiheessa oleva pentu, joka ei halua häneen koskettavan. Hyvä pään
muoto. Näkyvät sidekalvot häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula. Hyvä tiivis ja tasainen selkä.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Hyvät käpälät. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. En
pystynyt tarkistamaan purentaa.
15849/20 Swissdreams Ibaar PEN

7 kk. Oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Hyvät korvat. Näkyvä
sidekalvo häiritsee ilmettä. Lyhyehkö kaula. Ylälinjan tulee tiivistyä. Hyvä luusto ja käpälät. Suora
olkavarsi. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvä häntä. Liikkuu erittäin pihtikinttuisesti takaa. Kaunis
karva. Liikkuu töpöttävin askelin.
15851/20 Swissdreams Ilco Munica PEN3
7 ½ kk. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Hyvät korvat. Näkyvä
sidekalvo häiritsee ilmettä. Lyhyt kaula. Tiivis ja tasainen selkä. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus.
Hyvin kulmautunut takaa, niukemmin edestä. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Kaunis
turkki.
14142/20 Xantran Need No Introduction PEN2 KP
8 kk. Oikeat mittasuhteet omaava vankka pentu. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Hyvänmuotoiset
keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Tiivis ja tasainen selkä. Hyvä rintakehän muoto ja
syvyys. Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkeiden tulee
vielä vakiintua. Hyvä turkki.
17595/20 Zweierteam Effusus PEN4
7 kk 3 pv. Mörkövaiheessa oleva nuorukainen, ja erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat. Kaunis pää
ja ilme. Kaunismuotoiset tummat silmät. Hyvät korvat. Purenta ?. Hyvä kaula. Tiivis ja tasainen
selkä. Erinomainen luusto ja kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Kaunis karva. Liikkuu hyvällä
askelmitalla.
17594/20 Zweierteam Elymus PEN1 KP
7 kk 3 pv. Erinomaiset mittasuhteet omaava keskikokoinen urospentu. Kaunismuotoinen pää. Hyvä
kallo ja kuono-osa. Hieman näkyvä sidekalvo häiritsee ilmettä. Hyvät korvat ja kaula. Tasainen ja
tiivis selkä. Hyvä runko, luusto ja kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelmitalla.
Kaunis karva.
47282/19 Bemondon Fantastic Captain’s Boy JUN ERI
1 v. Erinomaiset mittasuhteet. Hyväkokoinen uros. Hyvänmuotoinen pää. Hyvä purenta.
Erinomainen kallo ja kuono-osa. Hyväasentoiset korvat. Tummat silmät. Erinomainen kaula. Vahva
selkä. Hyvä runko. Luusto voisi olla aavistuksen voimakkaampi. Hyvät käpälät. Tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä häntä. Etuliikkeiden tulee vielä vakiintua. Kaunis turkki, hyvät värimerkit.
11545/20 Bernandos Citizen Kane JUN EH
9 kk. Keskikokoinen ja keskivoimakas. Tasapurenta. Erinomainen pään muoto. Hyvä kallo ja
kuono-osa. Kauniinmuotoiset, joskin turhan vaaleat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula,
tiivis selkä. Hyvä runko, mutta eturinnan tulee täyttyä paljon. Riittävästi kulmautunut takaa,
niukasti edestä. Korkea hännän kiinnitys ja kantaa sitä liikkeessä turhan korkealla. Etuliikkeiden
tulee vakiintua. Kaunis karva. Mukava luonne.
29639/19 Berondan Forrest Gump JUN ERI
Kookas, aavistuksen pitkärunkoinen kaunislinjainen uros, jolla erinomainen vahva uroksen pää.
Hyvänmuotoiset, mutta hieman vaaleat silmät. Hyvä kallo ja kuono-osa sekä korvat. Hyvä eturinta
ja runko. Hieman pitkä lanne. Tasapainoisesti kulmautunut. Keskivahva luusto. Hyvät käpälät.
Hyvä häntä. Kauniisti kunnostettu karva. Hyvät värimerkit. Liikkuu erinomaisella askelmitalla.
45564/19 Bollbölen Quintador JUN ERI
17 kk. Keskikokoinen, keskivoimakas uros, jonka sivukuva häiriintyy liikkeessä turhan korkealla
kannetusta hännästä. Hyvänmuotoinen pää. Hyvä kallo ja kuono-osa sekä korvat. Hyvänmuotoiset
silmät. Hyvä kaula. Tiivis ja tasainen selkä. Hyvä runko, eturinnan tulee täyttyä. Hyvin kulmautunut
takaosa, niukka edestä. Hyvät käpälät. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. Kaunis turkki. Hyvät
värimerkit.
50101/19 Divabernina Endless Hope JUN ERI2 SA

Kauniisti rakentunut nuori herra, jolla erinomaiset mittasuhteet. Tasapurenta. Hyvänmuotoinen
uroksen pää, jossa hyvä kallo ja kuono-osa. Hyvä kaula. Tiivis selkä. Erinomainen runko, lupaava
eturinta. Hyvä häntä. Kauniisti kulmautuneet, hyväluustoiset raajat. Hyvät käpälät. Tehokkaat,
maatavoittavat liikkeet. Hyvä häntä. Kaunis turkki ja värimerkit.
38812/19 Hillibillies Come As You Are JUN EH
Keskikokoinen ja -voimakas uros, jonka sivukuvaa häiritsee korkealla kannettu häntä. Hyvä pään
muoto. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Hyvät korvat. Lyhyt kaula. Hyvä selkä. Sopiva rungon
vahvuus. Eturinnan tulee täyttyä. Tasapainoisesti, joskin niukasti kulmautunut edestä ja takaa.
Hieman luisu lantio. Etuaskeleen tulee olla ulottuvampi ja takatyönnön voimakkaampi. Kaunis
turkki. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
25197/19 Marjakarhun Hulabaloo JUN EH
Komeankokoinen, aavistuksen matalaraajainen uros. Hyvä pään muoto. Pyöreät silmät ja väri saisi
olla tummempi. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Riittävä eturinta. Hyvin
kulmautunut takaa, niukemmin edestä. Hyvät käpälät. Hieman luisu lantio. Liikkuu kovin takaahtaasti ja voimattomasti takaa, ja löysästi edestä. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. Kaunis
turkki, hyvät värimerkit.
34983/19 Maroussia Youtube JUN EH
1 v 4 kk. Komea nuori mies, jolla erinomainen vahvuus. Hyvä pään muoto. Hyvä kallo ja kuono-osa
sekä purenta. Vaaleat silmät. Erinomainen kaula, selkä ja runko. Tasapainoisesti kulmautuneet,
hyväluustoiset raajat. Hyvät käpälät ja luusto. Valitettavasti liikkuu tänään kovin voimattomasti
takaa. Kaunis turkki ja värimerkit.
39631/19 Maroussia Zerling JUN EH
Pitkärunkoinen ja matalaraajainen uros. Hyvä purenta. Erinomainen kallo ja kuono-osa. Hyvät
korvat. Kaunismuotoiset, tummat silmät. Hyvä kaula ja runko, lupaava eturinta. Hieman luisu
lantio. Hyvät käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut. Keskivahva luusto. Hyvä häntä. Tulisi liikkua
tehokkaammalla työnnöllä. Kaunis turkki, hyvät värimerkit.
39630/19 Maroussia Zz Top JUN ERI4 SA
Erinomaiset mittasuhteet omaava keskikokoinen uros. Hyvä purenta. Erinomainen kallo ja kuonoosa. Kauniinmuotoiset tummat silmät. Hyvät korvat. Lyhyehkö kaula. Tiivis selkä. Hyvä runko ja
eturinta. Riittävästi kulmautunut takaa, niukemmin edestä. Hieman luisu lantio. Hyvä häntä.
Takaliikkeissä tulisi olla enemmän voimaa. Kaunis karvapeite.
37371/19 Ridon Hennet Äike JUN ERI3 SA
Erinomainen koko. Aavistuksen pitkä runko. Hyvänmuotoinen uroksen pää. Hyvä purenta.
Erinomainen kallo ja kuono-osa. Hyvät korvat. Näkyvä sidekalvo häiritsee ilmettä. Kaunis kaula ja
ylälinja. Erinomainen runko, hieman pitkä lanne. Tasapainoisesti kulmautuneet, vahvaluustoiset
raajat. Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Tehokkaat maatavoittavat liikkeet.
EST-01995/19 Ridon Hennet Ärtu JUN ERI1 SA PU2 SERT
Erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet. Kaunismuotoinen uroksen pää. Hyvä kallo ja kuono-osa.
Hyvänmuotoiset, keskiruskeat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko, eturinnan tulee
täyttyä. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä häntä, jota käyttää seistessä ja liikkeessä. Tehokkaat
maatavoittavat liikkeet. Upea turkki ja värimerkit.
43584/19 Vinkizz Bruce Lee JUN H
Keskikokoinen ja -voimakas, aavistuksen pitkärakenteinen uros, jonka sukupuolileima saisi olla
selvempi. Hyvä purenta. Pään tulisi olla voimakkaampi. Vaaleahkot silmät. Hyvät korvat. Hyvä
kaula ja selkä. Kokoon sopiva runko. Eturinnan tulee täyttyä. Luuston tulisi olla voimakkaampi.
Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Astuu ristiin edestä. Kaunis karva Esiintyy ja esitetään hyvin. Tarvitsee
aikaa miehistyäkseen.

NUMMELA JOUNI
Berninpaimenkoiraurokset: nuoret, avoimet, valiot & veteraanit
53635/18 Kultaruskan Fasu NUO ERI2 SA
Vankkarunkoinen, sopivat rungon mittasuhteet omaava hyväluustoinen uros. Hyvä vahva pään
profiili ja mittasuhteet. Hyvänmalliset silmät, jotka voisivat olla hieman tummemmat. Vahva
kuono, huulet voisivat olla tiiviimmät. Suupigmentti saisi olla hieman tummempi. Tasapainoisesti
muotoutuneet raajat. Etuliikkeissä vielä hieman löysyyttä, takaliikkeissä hieman ahtautta.
Hyväasentoinen häntä liikkeessä ja seistessä. Hyväraaminen uros, jonka etuosa saa vielä täyttyä.
20984/19 Qiralman Brainstorm Barracuda NUO EH4
18 kk. Hyväluustoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman antava uros. Sopivat pään mittasuhteet.
Hyvä silmien muoto ja väri. Hyvä tumma suupigmentti. Lyhyt olkavarsi. Etuosan tarvitsee vielä
vahvistua. Saisi olla kulmautunut vielä voimakkaammin edestä ja takaa. Tässä vaiheessa vielä
takakorkea. Hyvä ja rauhallinen esiintyminen. Etuliikkeet vielä turhan voimattomat ja löysät,
takaliikkeissä kinnerahtautta.
12323/19 Sandberns Sean Connery NUO EH3
20 kk. Hyväluustoinen, hieman pitkärunkoinen. Hyvä uroksen pään profiili ja mittasuhteet. Hieman
pyöreät silmät, jotka saisivat olla tummemmat. Huulet saisivat olla tiiviimmät. Tasapainoiset
kulmaukset. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä karvapeite ja väritys. Oikea hännän asento seistessä ja
liikkeessä. Vielä hieman löysyyttä etuliikkeissä ja ahtautta takana. Ylälinja vielä hieman pehmeä,
joka näkyy liikkeessä.
21430/19 Zweierteam Densiflorus NUO ERI1 SA PU4 VASERT
20 kk. Hyväluustoinen ja vankkarunkoinen. Kaunisilmeinen vahva uroksen pää. Oikea silmien
muoto ja väri. Hyvät pään mittasuhteet. Aavistuksen löysät alahuulet. Suupigmentti saisi olla
tummempi. Hyvä lupaava etuosa. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä karva ja selvä väritys.
Erinomainen hännän asento seistessä ja liikkeessä. Hyvä askelpituus joka suunnasta, joskin hieman
ahtautta takana.
51039/16 Brookbend Ice Cool AVO ERI4 SA
Vajaa 4 v. Hyväntyyppinen ja -vahvuinen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hyvä
pään profiili. Vahva kuono-osa, hieman pyöreät silmät, jotka saisivat olla hieman tummemmat.
Alahuulet saisivat olla hieman tiiviimmät ja suupigmentti hieman tummempi. Hyvä korvien
kiinnitys, joskin saisi käyttää niitä aktiivisemmin. Hieman lyhyt olkavarsi. Tasapainoisesti
kulmautuneet raajat. Sujuva liikunta, jossa hyvä askelpituus. Hyvä karva ja värimerkit. Avoin
rauhallinen esiintyminen. Oikea-asentoinen häntä seistessä ja liikkeessä.
50929/17 Darlows Enigma Balticrose AVO EH
3,5-vuotias. Hyväntyyppinen ja -luustoinen uros. Hyvä uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja
vahvuus. Oikea silmien muoto, saisivat olla hieman tummemmat. Saksipurenta. Suupigmentti saisi
olla tummempi ja huulet hieman tiiviimmät. Riittävästi kulmautunut edestä, saisi olla
voimakkaammin kulmautunut takaa. Hyvä karvapeite ja väritys. Rauhallinen ja avoin esiintyminen.
Oikea hännän asento seistessä ja liikkeessä. Liikkuu hieman löysästi edestä ja takaa turhan
kinnerahtaasti.
11504/18 Goldbear’s Felipe Massa AVO ERI
2,5 v. Vankkarunkoinen, hyväluustoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Urosmainen pää,
jossa hyvät mittasuhteet. Oikea-asentoiset korvat. Hyvä silmien muoto, väri saisi olla hieman
tummempi. Tasapurenta. Hyvä tumma pigmentti. Hieman löysyyttä huulissa. Hyvä karva. Selvä
väritys. Hyvä ylälinja seistessä ja liikkeessä. Avoin rauhallinen esiintyminen. Hyvä askelpituus joka
suunnasta.

11505/18 Goldbear’s Fernando Alonso AVO ERI1 SA
2 v. Vankkarunkoinen ja -luustoinen uros, joka voisi olla aavistuksen pidempi rungoltaan. Vahva
uroksen pää, jossa hyvä profiili ja mittasuhteet. Tasapurenta. Hieman laikukas suupigmentti. Hyvä
silmien muoto ja väri. Hyvin asettuneet korvat. Voisi olla kulmautunut takaa hieman paremmin.
Avoin ja rauhallinen esiintyminen. Hyvä karva ja väritys. Oikea-asentoinen häntä seistessä ja
liikkeessä. Sujuvat liikkeet, jossa riittävä askelpituus.
20611/20 Lindus V.D. Weyenberg AVO EH
Melkein 3 v. Hyväntyyppinen ja -luustoinen, jolla hyvät mittasuhteet. Saksipurenta, P4 puuttuu
alhaalta vasemmalta. Vahva uroksen pää, jossa vahva kuono-osa ja otsapenger. Oikea-asentoiset
korvat. Tasapainoisesti kulmautuneet, hyvin muodostuneet raajat. Hieman pyöreät silmät, jotka
saisivat olla tummemmat. Hyvä suupigmentti. Hyvä karva ja väritys. Reipas ja ystävällinen käytös.
Hyvät näyttävät liikkeet, joissa hyvä askelpituus.
40966/17 Maroussia With Or Without You AVO EH
3 v. Vankkarunkoinen, hyväluustoinen uros, joka voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa. Vahva
urosmainen pää. Saksipurenta. Silmät saisivat olla hieman tummemmat. Pinkki suupigmentti. Kirsu
saisi olla paremmin pigmentoitunut. Hyväasentoiset korvat. Kääntää hieman eturaajaa ulospäin.
Hyvä karva, vaaleahkot värimerkit. Sujuva liikunta, jossa hyvä pituus, joskin kinnerahtautta takana.
Häntä nousee turhan korkealle liikkeessä.
44949/16 Maroussia Volbeat AVO EH
4 v. Sopivan kokoinen ja -vahvuinen uros. Urosmainen pää, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus.
Saksipurenta. Suupigmentti saisi olla tummempi. Hyvä silmien muoto ja väri. Tasapainoisesti
kulmautuneet raajat. Hyvä karva ja väri. Rauhallinen esiintyminen. Oikea hännän asento seistessä ja
liikkeessä. Kääntää eturaajoja ulospäin. Liikkuu kovin löysästi edestä ja voimattomasti takaa, myös
takaraajat kääntyvät ulospäin.
46367/18 Merry Mistel’s Wranger AVO EH
Koon alarajalla oleva keskivahva uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä nuoren uroksen pää.
Saksipurenta. Suupigmentti saisi olla tummempi. Silmäluomet saisivat olla tiiviimmät. Tummat
silmät. Vielä hieman kapea edestä ja eturaajat kääntyvät ulospäin. Hieman lyhyt olkavarsi. Voisi
olla kulmautunut kauttaaltaan hieman paremmin. Rauhallinen esiintyminen. Häntä nousee
liikkeessä hieman korkealle. Etuliikkeet vielä turhan löysät. Takaliikkeissä hyvä pituus, mutta
hieman kinnerahtautta.
40354/18 Mettänpeikon Nollat Ole Ranssi AVO H
2 v. Kevytrunkoinen uros, jolla keskivahva luusto. Hieman pitkä runko. Keskivahva pää, jossa
hyvät mittasuhteet. Hieman epätasainen purenta. Pinkki suupigmentti. Tummat silmät ja oikeaasentoiset korvat. Eturinnan tulee vankistua. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat, jotka kääntyvät
hieman ulospäin. Avoin ja ystävällinen esiintyminen. Häntä nousee turhan korkealle liikkeessä.
Liikkuu hieman holtittomasti edestä ja ahtaasti takaa.
40390/17 Qiralman Amore’s Miracle Micare AVO EH
3 v. Hyväntyyppinen ja -luustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Tänään hieman takakorkean
vaikutelman antava. Hyvä pään profiili ja mittasuhteet. Saisi olla hieman täyttyneempi silmien alta.
Oikea-asentoiset korvat. Silmät saisivat olla tummemmat. Suupigmentti saisi olla tummempi ja
huulet tiiviimmät. Hieman pehmeä selkä. Avoin ja ystävällinen käytös. Häntä nousee turhan
korkeaksi liikkeessä. Etuliikkeet saisivat olla varmemmat, takaliikkeissä kinnerahtautta.
17310/18 Ridon Hennet Yasha AVO ERI2 SA
Hyvänkokoinen ja -luustoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvänmallinen uroksen pää,
jossa hyvä vahvuus ja mittasuhteet. Silmät saisivat olla hieman tummemmat. Oikea-asentoiset
korvat. Saksipurenta. Hyvä suupigmentti, alahuulet saisivat olla tiiviimmät. Saisi olla paremmin

kulmautunut. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä karva, kaunis väritys. Rauhallinen ja avoin käytös.
Oikea hännän asento liikkeessä ja seistessä. Liikkuu sujuvalla askeleilla, joissa hyvä pituus, joskin
hieman ahtaasti takaa.
44353/16 Sonza’s Copper AVO H
4 v. Alle sallitun koon. Keskivahva uros, jolla hieman pitkät rungon mittasuhteet. Keskivoimakas
pää, jossa hyvä profiili. Saksipurenta. Hieman pyöreät ja vaaleahkot silmät. Hyvä korvien asento ja
suupigmentti. Hyvä karvapeite ja väritys. Hyvä hännän asento liikkeessä ja seistessä. Liikkuu kovin
löysästi edestä ja kinnerahtaasti takaa.
47233/16 Vinkizz Wild Card AVO ERI3 SA
4 v. Koon alarajalla oleva ryhdikäs hyväntyyppinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä
uroksen pää ja profiili, jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Saksipurenta. Erinomainen musta
suupigmentti. Oikea-asentoiset korvat. Hieman pyöreät silmät, jotka voisivat olla hieman
tummemmat. Hyvä eturinta ja raajojen kulmaukset. Reipas ja energinen esiintyminen. Erinomainen
hännän asento seistessä ja liikkeessä. Hyvä askelpituus joka suunnasta. Hieman löysät eturaajat
liikkeessä.
49629/17 Vinkizz Xcellent AVO ERI
3 v. Hyväntyyppinen ja -vahvuinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Keskivahva uroksen pää,
jossa hyvät mittasuhteet. Saksipurenta. Hyvä suun pigmentti. Alaleuka saisi olla tiiviimpi. Hyvä
silmien muoto, väri saisi olla hieman tummempi. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Silmien
alusta saisi olla täyttyneempi. Hyväkuntoinen karvapeite, jossa selkeät värit. Liikkeissä sopiva
askelpituus, joskin hieman ahtautta takana.
28117/17 Xantran Jamboree AVO EH
3 v. Vankkarunkoinen, hieman raskaan vaikutelman antava uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet.
Hyvä luuston vahvuus. Vahva uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Tummat, hieman pyöreät
silmät. Saksipurenta. Suupigmentti saisi olla tummempi ja huulet tiiviimmät. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Häntä nousee turhan korkealle liikkeessä. Etuliikkeissä vielä löysyyttä,
takaliikkeissä sopiva pituus.
51802/17 Xantran Karamba AVO EH
2,5 v. Koon alarajalla oleva, keskivahva, hyvät rungon mittasuhteet omaava uros. Keskivoimakas
pää. Oikea-asentoiset korvat. Saksipurenta. Hyvä tumma suupigmentti. Hyvä silmien muoto ja väri.
Kuono saisi olla täyttyneempi silmien alta ja alahuulet tiiviimmät. Etuosan tulee vielä täyttyä ja
voimistua. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvälaatuinen karvapeite ja väritys. Avoin ja ystävällinen
käytös. Oikea-asentoinen häntä liikkeessä ja seistessä. Rauhalliset liikkeet, joissa voisi olla
enemmän voimaa. Takana vielä kinnerahtautta.
51804/17 Xantran Kerberos AVO EH
3 v. Vankkarunkoinen, antaa hieman raskaan vaikutelman. Sopivat rungon mittasuhteet ja vahvuus.
Hieman matalaraajainen. Hyvä pään purenta. Saksipurenta. Hyvä suun pigmentti, alahuulet saisivat
olla tiiviimmät. Oikea-asentoiset korvat. Hyvä karvapeitteen pituus. Vaaleahkot värimerkit. Hyvä
hännän asento liikkeessä. Hyvä askelpituus, takana vielä ahtautta. Saisi esiintyä vapaammin.
41714/18 Zweierteam Carpinus AVO ERI
2 v. Vankkarunkoinen ja -luustoinen nuori uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Vahva uroksen
pää, jossa hyvät mittasuhteet. Oikein asettuneet korvat. Hyvä silmien muoto ja väri. Saksipurenta.
Pinkki suupigmentti. Lupaava etuosa. Avoin ja ystävällinen esiintyminen. Häntä nousee hieman
turhan korkealle liikkeessä. Vielä löysyyttä etuliikkeissä ja ahtautta takana.
38462/20 Brilliant Emrik Av Lee Armand VAL ERI1 SA PU1 VSP
3 v. Vankkarakenteinen, vankkaluustoinen, oikeat mittasuhteet omaava uros, jolla hyvät uroksen
ääriviivat. Kaunisilmeinen uroksen pää. Hieman pyöreät silmät, jotka voisivat olla tummemmat.

Oikein asettuneet korvat. Hieman laikukas suupigmentti. Saksipurenta. Hyvin kehittynyt eturinta ja
-osa. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvälaatuinen karvapeite. Hyvät värimerkit. Kirsupigmentin
tulisi olla hieman tummempi. Reipas ja avoin esiintyminen. Energinen, erittäin hyvä liikunta, oikeaasentoinen häntä liikkeessä.
38753/17 Doremis Z-Nuutti Wiqq VAL ERI
3 v. Erittäin hyväntyyppinen. Hyvät rungon mittasuhteet ja rungon vahvuus. Hyvät rungon linjat.
Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä pään profiili ja mittasuhteet. Hyväasentoiset korvat.
Oikea silmien muoto ja väri. Saksipurenta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Suun ja kirsun
pigmentti saisi olla tummempi. Hyvälaatuinen karvapeite. Hyvät puhtaat värit. Avoin ja
ystävällinen esiintyminen. Häntä nousee turhan korkeaksi liikkeessä. Sujuvat liikkeet, joissa hyvä
pituus, hieman kinnerahtautta takana.
11506/18 Goldbear’s Frank Zappa VAL ERI2 SA
2,5 v. Erittäin hyväntyyppinen, hyväluustoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Sopivasti
kulmautuneet raajat. Hyvä pään profiili ja vahvuus sekä mittasuhteet. Oikein asettuneet korvat.
Hyvä silmien muoto ja väri. Saksipurenta. Suun ja kirsun pigmentti saisi olla tummempi. Hyvä
eturinta. Hyvälaatuinen karvapeite ja värimerkit. Avoin ja ystävällinen käytös. Sujuvat
yhdensuuntaiset liikkeet, joissa hyvä pituus. Hyväasentoinen häntä seistessä ja liikkeessä.
EST-04700/16 Kaimon Gerheil Eastman River VAL ERI
3 v. Hyväntyyppinen. Hyvät rungon mittasuhteet ja sopiva rungon vahvuus. Tasapainoisesti
kulmautuneet raajat. Hyvä pään profiili ja mittasuhteet. Hyvä silmien väri ja muoto. Saksipurenta.
Suu- ja kirsupigmentti saisi olla tummemmat. Avoin ja ystävällinen esiintyminen. Hyvä hännän
asento liikkeessä ja seistessä. Liikkuu hieman löysästi edestä ja hieman ahtaasti takaa. Vasen
eturanne kääntyy ulospäin.
ROI14/142512 L’amore Comporta Del Molinasco VAL ERI3 SA
6 v. Vankkarunkoinen. Hyvä raajojen luusto ja rungon mittasuhteet sekä kulmaukset. Keskivahva
pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät, jotka voisivat olla hieman tummemmat.
Saksipurenta. Hyvä suupigmentti, kirsupigmentti saisi olla tummempi. Hyvä karva ja värimerkit.
Rauhallinen ja avoin esiintyminen. Oikea hännän asento liikkeessä. Hyvä askelpituus joka
suunnasta, mutta liikkeessä voisi olla enemmän voimaa.
24728/17 Life Spring’s Strongpaw VAL EH
3,5 v. Hieman raskaan vaikutelman antava vahvaluustoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja
raajojen kulmaukset. Vahva uroksen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Oikein asettuneet korvat. Hyvä
silmien muoto ja väri. Saksipurenta. Alahuulet saisivat olla tiiviimmät. Suu- ja kirsupigmentti saisi
olla tummempi. Syvä rintakehä. Hyvä karvapeite ja väritys. Hyvä hännänasento liikkeessä. Liikkuu
hieman raskaasti ja hieman löysästi edestä. Takana kinnerahtautta. Koira olisi enemmän edukseen
tiiviimmässä kunnossa.
44945/16 Maroussia Vivaldi VAL EH
Koon alarajalle oleva. Keskivahva kokonaisuus sekä luusto. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat.
Runkoon sopiva pään vahvuus. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvä korvien kiinnitys ja asento. Silmät
voisivat olla hieman tummemmat. Hieman laikukas suupigmentti. Hieman löysyyttä huulissa. Hyvä
karvan pituus. Hyväasentoinen häntä liikkeessä. Selkä antaa hieman periksi liikkeessä. Avoin ja
rauhallinen esiintyminen. Liikkuu vielä vähän löysin rantein ja kinnerahtaasti takaa.
52888/16 Riccarron Tino Saurus VAL ERI
3 v. Tasapainoisesti rakentunut, vankkarunkoinen ja hyväluustoinen uros, jolla hyvät rungon
mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvät korvat. Kuono voisi olla hieman täyttyneempi silmien
alta. Hieman pyöreät silmät, jotka voisivat olla aavistuksen tummemmat. Kirsupigmentti saisi olla
tummempi. Pinkki suupigmentti. Saksipurenta. Suorat eturaajat seistessä. Hyvä eturinta ja

kulmaukset edessä ja takana. Hyvä karvapeitteen pituus ja värimerkit. Hyvä rauhallinen
esiintyminen. Hyvä hännänasento seistessä ja liikkeessä. Hieman löysyyttä edessä ja kinnerahtautta
takana.
17517/14 Tulipanos Berni Newsmaker VAL ERI4 SA
6 v. Erittäin hyväntyyppinen. Erinomainen raajojen luusto ja rungon mittasuhteet. Hyvät pään
mittasuhteet ja profiili. Vahva kuono-osa, joka voisi olla aavistuksen täyteläisempi silmien alta.
Oikea-asentoiset korvat. Hieman löysät silmäluomet. Silmät saisivat olla tummemmat.
Saksipurenta. Tumma suupigmentti. Huulet voisivat olla hieman tiiviimmät. Hyvä eturinta ja
rintakehä. Itsevarma ja avoin esiintyminen. Häntä alhaalla liikkeessä. Sujuvat liikkeet, joskin
hieman löysät edestä ja aavistus ahtautta takana.
42666/14 Vinkizz Standard VAL ERI
Hyvänkokoinen. Vankkarunkoinen. Hyvät rungon mittasuhteet. Kokoon sopiva raajojen luusto,
joissa tasapainoiset kulmaukset. Vahva uroksen pää. Selvä otsapenger. Hyvä silmien muoto, väri
voisi olla hieman tummempi. Hyvä suupigmentti. Kirsupigmentti saisi olla tummempi.
Saksipurenta. Hyväasentoiset korvat. Hyvä karvapeite ja väritys. Häntä nousee hieman korkealle
liikkeessä. Vapaat ja rauhalliset liikkeet. Takana hieman kinnerahtautta ja löysyyttä edessä.
38413/15 Xantran Hooligan VAL EH
5 v. Vankkarunkoinen, hyväluustoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään malli ja
mittasuhteet. Hyvät korvat. Hyvä silmien malli, väri saisi olla tummempi. Kirsupigmentti saisi olla
parempi. Hieman epätasainen purenta. Suupigmentti saisi olla tummempi. Hyvä karvan pituus.
Liikkuu hieman ahtaasti ja löysästi edestä. Hyvä hännänkanto liikkeessä. Antaa hieman raskaan
vaikutelman. Olisi edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa.
49444/12 Bruno Vom Schuetteborn VET ERI
8 v. Vankkarakenteinen ja -luustoinen veteraani, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pään
profiili. Saksipurenta. Hieman haalistunut kirsupigmentti. Laikukas suupigmentti. Syvä rintakehä.
Hieman raskas runko. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Hyvät pään
mittasuhteet. Hyvä karvapeite. Rauhallinen esiintyminen. Ikä hieman näkyy liikkeessä, silti hyvä ja
rauhallinen ravi. Erinomainen hännänasento liikkeessä.
58586/11 Fridkullas Åiva VET ERI3 SA
Reilu 8 v. Erittäin hyväntyyppinen. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Hyvä pään profiili ja
mittasuhteet. Hyvä silmien muoto, väri voisi olla hieman tummempi. Pinkki suupigmentti, jo
hieman haalistunut kirsupigmentti. Saksipurenta. Hyvät korvat. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Oikeaasentoinen häntä liikkeessä. Hyvä karvan laatu ja väritys. Rauhallinen ja avoin esiintyminen.
Vapaat suorat liikkeet. Hieman ahtautta takana.
19317/12 Riccarron Rico Enrico VET ERI1 SA PU3 VET VSP
Melkein 9 v. Vankkarunkoinen, vahvaluustoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Tasapainoisesti
kulmautuneet raajat. Hyvät rungon linjat. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvät korvat ja silmät.
Saksipurenta. Pinkki suupigmentti. Huulet saisivat olla tiiviimmät. Hyvä karvapeite ja pituus. Avoin
ja rauhallinen esiintyminen. Vielä sujuvat liikkeet. Hyvä vankka kokonaisuus.
19318/12 Riccarron Rockefeller VET ERI2 SA
Melkein 9 v. Erittäin hyväntyyppinen ja hyväluustoinen uros. Hyvä uroksen pää. Hyvä silmien
muoto ja väri. Hyvät korvat. Pinkki suupigmentti. Saksipurenta. Hyvä eturinta ja kulmaukset.
Oikea-asentoinen häntä liikkeessä. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvällä askelpituudella,
hieman löysästi edestä. Avoin ja rauhallinen käytös.
EST02765/12 Ridon Hennet Nielsen VET ERI4
8 v. Erittäin hyväntyyppinen. Hyvät rungon mittasuhteet ja vahvuus. Hyvä pään profiili. Oikeaasentoiset korvat. Silmät saisivat olla tummemmat. Pinkki suupieli ja saksipurenta. Hyvä eturinta.

Hyvä karvapeitteen pituus. Ruskea karva paistaa läpi. Hyvä hännänasento liikkeessä. Reippaat
liikkeet, joissa hyvä pituus. Avoin ja reipas esiintyminen. Näyttävä kokonaisuus.
AL-BACHY ANITA
Berninpaimenkoiranartut: pennut ja juniorit
23662/20 Funatic Xuberant Leaper PPEN3 KP
6 kk. Kauniisti rakentunut pentu. Hyvä purenta. Kauniit pään linjat. Hyvä kallo ja kuono-osa.
Kaunismuotoiset silmät ja korvat. Hyvä kaula. Tasainen ja tiivis selkä. Hyvä rintakehän muoto ja
pituus. Lupaava eturinta. Kauniisti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Hyvät käpälät. Hyvä häntä.
Liikkuu erinomaisella askelmitalla yhdensuuntaisesti. Kaunis turkki.
27495/20 Linkkarin Sennen Afrodite PPEN
5 kk. Reipas nuori neiti. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat. Kuonon ja kallon tulee vahvistua.
Hyväasentoiset, hieman vaaleat silmät. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Tiivis ja tasainen selkä. Hyvä
rintakehän muoto. Hyvin kulmautunut takaa, niukemmin edestä. Hyvä häntä. Liikkeiden tulee
vakiintua. Kaunis pentuturkki, hyvät värimerkit.
19168/20 Riccarron Macbeth PPEN
6 kk. Kaunislinjainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta, oikeat pään linjat.
Kaunismuotoiset tummat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Tiivis ja tasainen selkä. Hyvä runko.
Hyvin kulmautunut takaa, niukemmin edestä. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä häntä. Etuliikkeiden
tulee vakiintua. Kaunis turkki, hyvät värimerkit.
19169/20 Riccarron Maybach PPEN2 KP
6 kk. Erinomaiset mittasuhteet ja tanakkuuden omaava pentu. Hyvä purenta, vahvat hampaat.
Kaunismuotoiset tummat silmät. Hyvät korvat. Erinomainen runko, tasapainoiset kulmaukset.
Lupaava eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä häntä, jota käyttää erinomaisesti seistessä ja
liikkeessä. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Kaunis turkki ja värimerkit.
19167/20 Riccarron Mercedes PPEN4 KP
6 kk. Kaunislinjainen nuori neiti, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hieman löysä saksipurenta. Oikeat
pään linjat. Kaunismuotoiset tummat silmät. Hyvät korvat. Erinomainen kaula. Tiivis ja tasainen
ylälinja. Erinomainen runko, lupaava eturinta. Kauniisti kulmautuneet, hyväluustoiset raajat. Hyvät
käpälät. Hyvä väritys. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Kaunis turkki, hyvät värimerkit.
24421/20 Sky Paws Empire Of Princess PPEN
5 ½ kk. Kevyehkörakenteinen pentu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta. Oikeat pään linjat.
Hyvänmuotoiset, vaaleahkot silmät. Hyvä kaula. Tiivis ja tasainen selkä. Riittävästi kulmautunut
takaa, niukemmin edestä. Kevyt luusto. Hyvät käpälät. Voisi liikkua paremmalla askelmitalla,
etuliikkeiden tulee vakiintua. Hyvät värimerkit.
24422/20 Sky Paws Everlasting Of Love PPEN
5 ½ kk. Vallaton nuori neiti. Oikeat pään linjat. Kaunismuotoiset tummat silmät. Hyvät korvat.
Lyhyehkö kaula. Riittävä runko. Oikein kulmautunut takaa, niukemmin edestä. Kevyt luusto. Hyvät
käpälät. Liikkuu ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Hyvät värimerkit.
27460/20 Vinkizz Catchy PPEN1 KP VSP-pentu
5 kk. Ihastuttava narttupentu, joka täynnä elämäniloa. Hyvä purenta. Kaunismuotoinen pää. Kauniit
tummat silmät. Hyvät korvat. Hieno tanakka runko. Kauniisti kulmautuneet, vahvaluustoiset raajat.
Lupaava eturinta. Vahva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelmitalla.
Kaunis turkki. Hyvät värimerkit. Hyvin lupaava.
26727/20 Zweierteam Fallopia PPEN

5 kk. Hyvin kevytrakenteinen nuori neiti. Oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta. Kaunismuotoiset
silmät. Isohkot korvat. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Kevyt runko ja luusto. Hyvät käpälät. Niukasti
kulmautunut edestä ja takaa. Kantaa häntäänsä liikkeessä turhan korkealla. Hyvät värimerkit.
Liikkuu löysästi edestä.
26730/20 Zweierteam Ficaria PPEN
5 kk. Kaunislinjainen, oikeat mittasuhteet omaava hyvin käyttäytyvä nuori neiti. Hyvä purenta.
Erinomainen kallo ja kuono-osa. Vaaleat silmät. Hyvä kaula. Tiivis selkä. Hyvä rintakehän muoto
ja pituus. Erinomaisesti kulmautunut takaa, suora olkavarsi. Kaunis karva. Liikkuu hyvällä
askelmitalla, mutta etuaskeleen tulee vakiintua. Hyvät värimerkit.
26733/20 Zweierteam Frangula PPEN
5 kk 4 pv. Oikeat mittasuhteet omaava pentu. Oikeat pään linjat. Hyvänmuotoiset tummat silmät.
Hyvät korvat. Hyvä kaula, tasainen selkä. Hyvä rintakehän pituus ja syvyys. Hyvin kulmautunut
takaa, niukemmin edestä. Kevyehkö luusto. Hyvät käpälät ja häntä. Etuliikkeiden tulee vakiintua.
Hyvät värimerkit.
36169/20 Charming Chelma Von Der Maburg PEN3
8 kk vanha, jonka yleiskuvaa häiritsee turhan korkealla kannettu häntä. Hyvät mittasuhteet. Hyvä
purenta ja korvat. Kaunismuotoiset silmät. Hyvä kaula, pehmeyttä selässä. Niukasti, mutta
tasapainoisesti kulmautunut. Riittävä luusto. Hyvät käpälät. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi ja
liikkeiden tulee vakiintua. Kaunis turkki ja hyvät värimerkit. Miellyttävä käytös.
16756/20 Goldbern’s Magic Star Fish PEN2
8 kk. Hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta. Hyvänmuotoiset, keskiruskeat silmät. Hyvät korvat ja
kaula. Tiivis selkä. Hieman lyhyt rintakehä ja eturinnan tulee täyttyä. Niukasti kulmautuneet raajat.
Hyvät käpälät. Lyhyehkö häntä. Etuaskeleen tulee olla ulottuvampi ja liikkeiden vakiintua. Kaunis
karvapeite. Hyvin miellyttävä käytös. Esitetään hyvin.
17598/20 Zweierteam Elongata PEN1 KP
7 kk. Erinomaiset mittasuhteet. Kauniisti käyttäytyvä ja hyvin liikkuva narttu. Kaunisilmeinen
nartun pää. Hyvät korvat. Hyvä purenta. Hyvä kaula, tiivis selkä. Erinomainen runko ja lupaava
eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelmitalla edestä ja takaa
yhdensuuntaisesti. Kaunis karva.
11006/20 Alpweiden Nice To Be Jackpot JUN EH
Kovin pienikokoinen, mutta kauniit ääriviivat omaava pentumainen narttu. Hyvä purenta. Vaaleat
silmät. Kokoon sopiva pää, hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä runko. Eturinnan tulee täyttyä.
Tasapainoisesti kulmautunut, kokoon sopiva luusto. Hyvät käpälät ja häntä. Kaunis turkki.
Toivottavasti saa lisää kokoa, sillä malli on kaunis.
43072/19 Bernissimo Johanna Jessica JUN EH
Pitkärunkoinen, kevyt narttu. Hyvä purenta. Vaaleat silmät ja näkyvä sidekalvo häiritsevät ilmettä.
Hyvät korvat ja kaula. Tiivis selkä, hyvä runko. Turhan pitkä lanne. Eturinnan tulee täyttyä.
Kevyehkö luusto. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä häntä. Liikkeen tulisi olla
ulottuvampi joka suuntaan. Hyvät värimerkit. Esiintyy ja esitetään hyvin.
29637/19 Berondan Felicia’s Heritage JUN EH
Oikeat mittasuhteet omaava narttu, jolla hieno vahva runko, mutta kovin kevyt luusto.
Kaunismuotoinen nartun pää, hyvä purenta. Hyvät tummat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula, tilava
runko. Hyvin kulmautunut takaa, niukemmin edestä. Vähän turhan ylpeä hännästään. Hyvät käpälät.
Liikkuu hyvällä askelmitalla, hieman löysästi edestä. Kaunis karvapeite.
29635/19 Berondan Flaming Princess JUN H
Kovin epävarmasti käyttäytyvä narttu. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen runko, mutta kovin kevyt
luusto. Hyvä purenta. Hyvänmuotoiset silmät. Hyvät korvat. Lyhyt kaula. Tiivis selkä.

Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät käpälät. Liikkeiden tulee vakiintua. Kaunis karva, hyvät
värimerkit. Tulee vapautua kehässä.
LOLQ/123/19 Bollbölen Q. Violette JUN EH
Vuoden ikäinen. Hyvät mittasuhteet. Kapealinjainen pää. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Hyvät
korvat. Lyhyt kaula, tiivis selkä. Hyvä runko. Eturinnan tulee täyttyä. Niukasti kulmautunut edestä
ja takaa. Kevyt luusto, hyvät käpälät. Hieman luisu lantio. Liikkuu kovin sipsuttavin askelin.
Kaunis karva. Esiintyy ja esitetään hyvin.
LOLQ/125/19 Bollbölen Q-Volleyball JUN EH
Keskikokoinen narttu. Hyvä purenta. Oikeat mittasuhteet. Vaaleat silmät ja näkyvä sidekalvo
häiritsevät ilmettä. Kallon ja kuonon tulee tiivistyä. Lyhyt kaula. Ylälinjan pitäisi olla tasaisempi ja
tiiviimpi. Hyvä runko, eturinnan tulee täyttyä. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät käpälät
ja häntä. Etuliikkeen tulisi olla ulottuvampi ja takatyönnön voimakkaampi.
50107/19 Divabernina Dream Baby Dream JUN EH
Kaunislinjainen, vahva narttu seistessä, mutta valitettavan pihtikinttuinen liikkeessä.
Kaunismuotoinen nartun pää. Hyvä purenta. Kaunismuotoiset silmät, hyvät korvat. Kaunis kaula ja
ylälinja. Erinomainen runko, kulmaukset ja luusto. Hyvät käpälät. Upea turkki, hyvät värimerkit.
Palkintosija takaliikkeistä.
50103/19 Divabernina Endless Love For A Dream JUN ERI4 SA
Vilkas nuori narttu. Hyvät mittasuhteet. Kaunismuotoinen nartun pää. Hyvä purenta. Tummat
silmät. Hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko, aavistuksen lyhyt rintakehä. Kauniisti
kulmautuneet, keskivahvat raajat. Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Tehokkaat, maatavoittavat liikkeet.
Hyvä turkki.
35393/19 Esprada Brienne JUN EH
Aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Kapealinjainen pää. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Hyvät
korvat. Hyvä kaula, ja tiivis ja tasainen selkä. Rungon ja eturinnan tulee täyttyä. Luuston tulisi olla
voimakkaampi. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa, korkea kinner. Hyvä häntä. Liikkeessä tulisi
olla ulottuvuutta. Kesäturkissa, hyvät värimerkit.
54376/19 Funatic Yeah But No But JUN ERI
10 kk. Erittäin kauniisti liikkuva nuori neiti. Hyvä purenta. Vaaleat silmät. Hyvät korvat. Kuono-osa
voisi olla silmien alta vahvempi. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Lupaava eturinta.
Tasapainoiset kulmaukset. Keskivahva luusto. Hyvät käpälät ja häntä. Erinomainen karvapeite.
52230/19 Hillibillies Diana Ross JUN H
Kovin pitkärunkoinen ja matalaraajainen narttu. Hyvä purenta. Kuono-osan tulisi olla vankempi.
Hyvänmuotoiset tummat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkä. Rungon tulee täyttyä. Hyvin
kulmautunut takaa, niukasti edestä. Hyvät käpälät. Luuston tulisi olla voimakkaampi. Kovin löysät
etuliikkeet. Kaunis turkki.
52228/19 Hillibillies Dolly Parton JUN H
Hieman pitkä narttu. Hyvä purenta. Kallon ja kuono-osan tulee voimistua. Vaaleat silmät. Lyhyt
kaula. Hyvä selkä, luisu lantio. Hyvä runko. Eturinnan tulee täyttyä. Kevyt luusto. Hyvät käpälät ja
häntä. Liikkuu tehottomasti takaa ja etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi. Kaunis karva.
52229/19 Hillibillies Doris Day JUN EH
10 kk. Hyvät mittasuhteet. Vahvarunkoinen narttu, jolla kevyt luusto. Hyvä purenta. Kuono-osan
tulisi olla silmien alta täyteläisempi. Hyvät korvat ja kaula. Hieman pehmeyttä selässä.
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät käpälät ja häntä. Hyvät liikkeet. Hyvä karva.
27541/19 Kultaruskan Ghost In The Shadow JUN ERI3 SA

Kauniisti liikkuva, oikeat mittasuhteet omaava vahva narttu. Hyvä purenta. Hyvä kallo ja kuono-osa
sekä korvat. Hyvä kaula ja ylälinja sekä runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä ja käpälät.
Hyvä karva ja värimerkit.
25199/19 Marjakarhun Hilavitkutin JUN ERI
Kauniisti rakentunut narttu. Hyvä purenta. Hyvä kallo ja kuono-osa. Hyvät korvat, tummat silmät.
Hyvä kaula ja ylälinja sekä runko. Eturinnan tulee täyttyä. Hyvin kulmautunut takaa, niukemmin
edestä. Hyvä häntä. Hyvät käpälät. Liikkuu erinomaisella askelmitalla. Hyvä karva ja värimerkit.
34988/19 Maroussia Yasintha JUN ERI
Erinomaiset mittasuhteet ja vahvuuden omaava narttu, jolla kaunismuotoinen pää. Hyvä purenta,
kallo ja kuono-osa. Erinomainen kaula ja ylälinja. Tilava runko. Vahvaluustoiset, hyvin
kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät. Liikkuu erinomaisella askelmitalla.
29627/19 Swissdreams Halle Burtoni JUN EH
Keskikokoinen narttu, joka aavistuksen pitkärunkoinen. Hyvä purenta. Kuono-osan tulee vahvistua.
Hyvä kaula, pehmeyttä selässä. Hyvä runko, eturinnan tulee täyttyä. Riittävästi kulmautunut takaa,
niukasti edestä. Hyvä häntä ja käpälät. Etuliikkeiden tulee vakaantua, hieman holtittomat tällä
hetkellä. Kaunis karva ja värimerkit.
40339/19 Vinkizz Allmighty JUN ERI2 SA
Vahva, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä purenta ja
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko ja eturinta. Kauniisti kulmautuneet
vahvaluustoiset raajat. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. Kaunis turkki. Upeat liikkeet.
40337/19 Vinkizz Amazeme JUN ERI
Keskikokoinen. Hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvänmuotoinen nartun pää, hieman vaaleat
silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvät
käpälät. Hyvä häntä. Maatavoittavat liikkeet. Kaunis karvapeite.
40338/19 Vinkizz Avantgarde JUN ERI1 SA ROP-juniori BIS-JUN1
Vahva, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä kuono ja
kallo-osa. Kaunismuotoiset tummat silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Upea runko ja eturinta.
Vahva luusto. Hyvä häntä. Tehokkaat liikkeet. Kaunis karvapeite.
43588/19 Vinkizz Belle Willis JUN ERI
Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet. Turhan vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kallo ja kuonoosa. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Kauniisti kulmautunut takaosa.
Suora olkavarsi. Vahva luusto, hyvät käpälät. Hyvä häntä. Tehokkaat maatavoittavat liikkeet.
Kaunis karva, hyvät värimerkit.
46236/19 Xantran Macadamia JUN EH
Kovin kevytrakenteinen narttu. Oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta, hyvät korvat. Silmien alta
kuono-osan tulee vahvistua. Lyhyt kaula. Tilava runko, mutta todella kevyt luusto. Niukasti
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät käpälät. Liikkuu holtittomasti edestä. Hyvä karva. Esiintyy
erinomaisesti ja esitetään hyvin.
REET LINT
Berninpaimenkoiranartut: nuoret, avoimet, valiot ja veteraanit
LOLQ/067/19 Bollbölen Quimba NUO ERI2 SA
Kaunis kokonaisuus. Vankkarakenteinen nuori narttu, jolla kaunis pää. Purenta OK. Erinomaiset
kulmaukset edessä. Kauniisti asettunut kaula. Liikkuu sivusta hyvin, edestä liian leveästi. Kaunis
väri ja turkki.
EST02825/19 Joy Life Cumbres Andinas NUO ERI1 SA VASERT

Kaunis narttumainen pää. Purenta kunnossa. Hyvä kaula. Hyvä etuosa. Erinomaiset
takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, kääntää hieman kinnertä ulospäin takaliikkeessä.
Erinomainen tan-väritys. Kaunis turkki. Kauniisti esitetty.
20987/19 Qiralman Bittersweet Blockbuster NUO EH
18 kk. Hyvää kokoa. Vahva pää. Hyvä kaula. Hyvä etuosa ja kulmaukset. Hyvät takakulmaukset.
Tällä hetkellä kihara selästä. Hieman lyhyt häntä. Ei parhaassa turkissa tänään. Liikkuu sivusta
hyvin, takaa varvasahtaasti. Tarvitsee kehätottumusta.
20989/19 Qiralman Breezy Butterfly NUO EH
Vahvapäinen nuori narttu. Silmät ovat hieman kaukana toisistaan. Hyvä huulipigmentti, purenta ok.
Hieman pysty olkavarsi. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella, mutta hyvällä takapotkulla. Hyvät
edestakaiset liikkeet. Hieman ruskehtavaa väriä selässä. Melko pitkä lanne ja suora lantio.
12326/19 Sandberns Salma Hayek NUO EH4
Pieni koko. Kaunis pää. Erinomainen ilme. Erinomaiset tan-värit. Hyvä etuosa. Liikkuu hyvin
huolimatta siitä, että esitetään erittäin tuhdissa kunnossa. Kaunis väri. Hyvä turkki. Kauniisti
esitetty Arvosana tulee tuhdista kunnosta.
21434/19 Zweierteam Deliciosa NUO EH
Purenta OK. Hyvä koko. Vahva nartun pää. Hyvä ilme. Hieman pysty olkavarsi. Hyvä takakulmaus.
Nätti tan-väri, mutta valkoinen tulee hieman yli suupielen. Tarvitsee vielä aikaa ja kehätottumusta.
21435/19 Zweierteam Dulcamara NUO ERI3 SA
Hyvä koko. Hyvänmallinen pää. Vankka luusto. Purenta OK. Hyvä etuosa ja etukulmaukset. Hyvä
polvikulmaus. Kaunis tan-väri. Liikkuu hyvin. Hyvin esitetty.
48893/19 Amazing Lashes Z Deikowej Doliny AVO ERI3 SA
2-vuotias. Kaunispäinen ja -ilmeinen narttu. Purenta OK. Hyvä kaula. Hieman pysty olkapää.
Sopiva raajaluuston vahvuus. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta. Hieman lyhyt lanne.
Liikkuu edestä leveästi. Kauniisti esitetty. Kaunis turkki.
56041/17 April Sky Delightful Wilma AVO EH
Keskikokoinen. Sopiva raajaluuston vahvuus. Hieman kookkaat korvat. Hyvät mittasuhteet päässä.
Purenta OK. Hieman kapea rintakehä. Liikkeet saisivat olla tehokkaammat. Takaliikkeet vielä hyvin
ahtaat, edestä löysät. Kaunis turkki.
19952/17 Ayabaya Be Happy AVO EH
Hyvä koko. Aika vankka kokonaisuus. Hieman pyöreät silmät ja löysät huulet. Liikkuu hyvällä
askelpituudella ja takapotkulla. Hyvä etuosa, hieman löysät käpälät. Hyvät takakulmaukset. Matala
kinner. Tasainen lantio. Häntä kannettu liian korkealla.
22722/13 Bernissimo Florentina AVO EVA
7,5-vuotias. Hyvä koko. Kaunisilmeinen pää. Etuasentoiset lavat. Lyhyt kaula. Hyvä raajaluuston
vahvuus. Erinomaiset takakulmaukset. Melkein ontuu, ei pysty käyttämään takaosaansa.
45046/18 Black Sabbatah Amzina Euforija AVO ERI
Keskikokoinen nuori narttu, jolla hyvänmallinen pää. Purenta OK. Lyhyt kaula, mikä johtuu
pystyistä lavoista. Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu sivusta hyvin, edestä hieman leveästi.
44406/17 Divabernina Because I Dream AVO EH
Hyvä koko. Toivoisin hieman täytettä silmien alle. Pigmenttipuutetta kirsussa ja huulissa, silmien
ympärillä voisi olla parempi. Kaunis kaula ja tan-väritys. Purenta OK. Sivusta liikkuu hyvin, edestä
hieman leveästi, ja takaa hieman kinnerahtaasti.
40116/16 Goldbear’s Disney AVO ERI4 SA
Kaunispäinen. Purenta kunnossa. Sopiva raajaluuston vahvuus. Hyvä kaula ja ylälinja. Liikkuu
hyvin, mutta selkä pyörii. Erinomaiset takakulmaukset. Näyttää hieman matalaraajaiselta. Hyvin
kannettu häntä. Hyvä tan-väri.

55730/17 Goldbear’s Emma Watson AVO EH
Pienikokoinen, melkein 3-vuotias narttu, jolla hyvin narttumainen pää. Purenta OK. Lyhyehkö
kaula. Pysty lapa. Hieman lyhyt lanne. Kaunis väritys. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu sivusta
holtittomasti, edestä aika leveästi. Esitetään aika tuhdissa kunnossa. Hyvä turkki.
11507/18 Goldbear’s Faith Hill AVO EH
Hyvä koko. Kaunis nartun pää. Purenta kunnossa. Vankka raajaluusto. Liikkuu kohtuullisen hyvin
sivusta, toivoisin vahvemman takapotkun. Toivoisin edestä pidemmän askeleen. Pysty olkavarsi.
Kaunis väri.
44141/15 Hexa-Han Gia AVO ERI
Hyvä koko. Kaunis pää. Purenta kunnossa. Hieman matalalle asettuneet korvat. Liikkuu hyvin
tasapainoisesti sivulta. Kaunis väri.
24071/16 Hillibillies All I Want AVO EH
Hyvä koko. Purenta kunnossa. Toivoisin paremman huulipigmentin. Hyvä kaula. Hieman kapea
rintakehä. Hyvät kulmaukset edessä, takana hieman liikaa kulmauksia. Liikkuu sivusta hyvin,
toivoisin paremman takapotkun. Hyvä tan-väri. Seistessä kääntää etukäpäliään ulospäin.
39275/17 Hillibillies Betty Boop AVO EH
Hyvä koko. Sopivan mallinen nartun pää. Hyvä purenta. Hieman pysty lapa, mutta etuliikkeet
sivusta hyvät. Haluaisin paremman takapotkun. Edestä holtittomat käpälät.
14012/20 Kaimon Gerheil Golden Kleopatra AVO EH
Hyvä koko. Kaunis narttumainen pää. Tummat silmät. Hyvä huulipigmentti, mutta hieman löysät
huulet. Toivoisin paremman kirsupigmentin. Hieman pysty olkavarsi, joka näkyy liikkeessä.
Toivoisin paremman takapotkun. Hyvin kannettu häntä. Kaunis väri.
11563/19 Kaimon Gerheil Golden Miss Pink AVO ERI
2-vuotias. Kuvankaunis nartun pää. Kaunis ilme. Riittävä kaulan pituus. Hyvä etuosa ja rintakehä.
Kaunis tan-väri. Toivoisin hieman pidemmän kaulan. Liikkuu hyvällä askelpituudella edestä. Hyvä
takapotku. Kaunis tan-väri.
16580/18 Kronblommas Belinda AVO ERI
Hyvä koko. Kauniinmallinen pää. Kaunis ilme. Purenta OK. Hieman pysty olkavarsi, mutta hyvät
sivuliikkeet. Erinomainen raajaluuston vahvuus. Kaunis tan-väri. Liikkuu edestä hieman leveästi.
Seisoo varpaillaan, lyhyet varpaat. Hyvin hoikassa kunnossa.
SE23132/2018 Kronblommas Cho-Cho-San AVO EH
Hyvä koko. Oikea purenta. Erinomaiset tummat silmät. Hieman löysät suupielet. Erinomainen kaula
ja ylälinja. Hyvä raajaluuston vahvuus. Liikkuu hyvin sivusta. Hieman ahdas takaa. Edestä erittäin
leveät ja holtittomat liikkeet. Kaunis väri.
42465/14 Kultaruskan Baltic Spell AVO EH
Keskikokoinen. Kaunis pää ja ilme, hyvin narttumainen. Pitkä kaula. Sopiva raajaluston vahvuus.
Toivoisin vahvemman selän. Heittelee etukäpäliä. Liikkeessä köyristää selkäänsä. Toivoisin
paremmat takaliikkeet. Toivoisin valkoista käpäliin. Arvostelu johtuu liikkeistä.
47650/17 Kultaruskan El Escada AVO ERI
Kookas narttu, jolla kaunis pää. Kaunis ilme. Tummat silmät. Sopiva raajaluuston vahvuus. Hieman
pysty olkavarsi. Hyvä ylälinja. Sopivat takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Hieman lyhyt turkki.
Esitetään kauniisti.
45259/18 Lecollinedicaro Querida AVO ERI1 SA PN3
Erinomainen kokonaisuus. Hyvin kaunis pää ja ilme. Purenta OK. Hyvä raajaluuston vahvuus.
Melko hyvät etukulmaukset. Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä
takapotku. Toivoisin tummemman tan-värityksen.
24725/17 Life Spring’s Sweet Heart AVO EH

3-vuotias. Isokokoinen. Kaunis pää. Hieman lyhyt kuono-osa. Purenta OK. Riittävä raajaluuston
vahvuus nartulle. Pitkä kaula. Toivoisin paremman takapotkun. Liikkeessä selkä pyörii. Esitetään
hieman tuhdissa kunnossa. Kaunis väritys. Etukäpälät saisivat olla tiiviimmät.
42684/18 Lipasun Nobelprize AVO ERI
Kaunis yleisvaikutelma. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvä raajaluuston vahvuus nartulle.
Erinomainen ylälinja. Toivoisin vahvemman rintakehän. Erinomaiset takakulmaukset. Toivoisin
tiiviimmät kyynärpäät. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä. Kaunis väri.
43784/15 Mettänpeikon Lumo-Ava AVO EH
5-vuotias. Pienikokoinen. Purenta OK. Kaunisilmeinen pää. Toivoisin vahvemman kuono-osan ja
raajaluuston. Liikkuu sivusta melko hyvin. Liikkuu takaa ahtaasti. Käpälät saisivat olla tiiviimmät.
Kaunis tan-väri.
54776/16 Mettänpeikon Mie-Luisa AVO H
Pienehkö. Oikeat mittasuhteet päässä. Purenta kunnossa. Hyvin asettuneet korvat. Toivoisin
vahvemman raajaluuston. Melko hyvät etu- ja sivuliikkeet. Toivoisin paljon paremman takapotkun.
Lyhyt lantio.
40360/18 Mettänpeikon Nimi-On-Gelma AVO EH
Iso koko. Aika vahva pää. Tummat silmät, hyvä ilme. Purenta OK. Sopiva raajaluuston vahvuus.
Hyvät etukulmaukset ja hyvä kaula. Liikkuu sivusta hyvin. Toivoisin enemmän takapotkua. Kapeat
takaliikkeet. Kääntää edestä käpäliä. Toivoisin kiinteämmät käpälät.
40361/18 Mettänpeikon Normaal-Impi AVO EH
Keskikoko. Sopiva raajaluuston vahvuus. Hieman pienet ja syvällä olevat silmät. Kaunis tanväritys. Toivoisin paremman takapotkun sivuliikkeessä. Edestä hieman leveät liikkeet. Toivoisin
paremman polvikulmauksen. Hyvin esitetty. Hyvä luonne.
53930/18 Pride Adorable Alvilda AVO EH
Kaunis nartun pää. Kauniit tummat, hyväilmeiset silmät. Hieman matalalle kiinnittyneet korvat.
Toivoisin paremmat etu- ja polvikulmaukset. Liikkuu hyvin, mutta toivoisin enemmän voimaa.
Kaunis väri.
EST-00145/17 Riccarron Tahoe AVO ERI2 SA PN4 SERT
Hyvää kokoa. Kaunispäinen narttu. Kaunis ilme. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvät korvat.
Erinomainen ylälinja ja sopiva raajaluuston vahvuus. Tiiviit käpälät. Erinomaiset etu- ja
takakulmaukset. Liikkuu sivulta kauttaaltaan hyvin, hyvä takapotku. Etuliikkeissä kääntää tassujaan
sisäänpäin. Hyvä tan-väri.
47364/17 Sky Paws Crystal Champagne AVO ERI
Hyvä koko. Kaunis pää. Purenta OK. Erinomainen ilme, tummat silmät. Sopiva raajaluuston
vahvuus. Liikkuu hyvin sivusta hyvällä takapotkulla. Hyvät etuliikkeet. Toivoisin paremman
temperamentin. Kaunis väri.
27586/17 Swissdreams Daresha AVO ERI
Hyvä koko. Kaunisilmeinen nartun pää. Hyvät korvat. Kaunis ylälinja. Sopivat etukulmaukset.
Liikkuu hyvin sivusta.
10127/18 Swissdreams Elora AVO ERI
Hyvä koko. Sopiva raajaluusto. Kaunis pää. Erinomainen ilme. Kaunis kokonaisuus. Hyvin tiiviit
käpälät. Erinomainen polvikulmaus ja matala kinner. Liikkuu hyvin sivusta hyvällä takapotkulla,
edestä vähän leveästi. Kaunis tan-väri.
14179/17 Vuorenpeikon Snow Fairytale AVO EH
Hyvä koko. Hieman vaaleat silmät ja matalalle asettuneet korvat. Sopiva raajaluston vahvuus
Haluaisin vahvemmat sivuliikkeet. Toivoisin enemmän lihaksia ja vielä kapea rintakehä.
51993/17 Xantran La Cumparcita AVO EH

3-vuotias. Iso koko. Haluaisin enemmän täytettä silmien alle. Heikko pigmentti huulissa häiritsee.
Hyvä kaulan pituus. Toivoisin vahvemmat liikkeet ja fyysistä kuntoa. Liikkeessä iloinen häntä.
Takakulmaukset erinomaiset, hyvä kinner.
22400/15 Zelvi Von Wiesmaden AVO EH
Suuri, vahva nartun pää. Purenta OK. Hieman pyöreät silmät. Sopiva kaulan pituus. Tehottomat
takaliikkeet, edestä leveät. Hyvin esitetty. Kaunis tan-väri.
55175/13 Zweierteam Wiperina AVO EH
Keskikokoa oleva narttu, jolla kaunis nartun pää. Purenta OK. Melko hyvä raajaluuston vahvuus.
Liikkuu hyvin sivusta, mutta selkä pyörii. Vaikuttaa matalaraajaiselta.
35080/16 Divabernina All-Time Dream VAL ERI4 SA
Kaunis kokonaisuus ja pää. Hyväilmeiset, tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Kaunis ylälinja.
Sopiva raajaluuston vahvuus. Erinomainen tumma tan-väri. Tan-väri puutteellinen eturinnassa.
Liikkuu hyvin erinomaisella takapotkulla ja hyvällä askeleella edestä.
20324/17 Funatic Beauty Is The Beast VAL ERI
Erinomainen koko ja raajaluusto vahvuus. Kuvankaunis pää. Tummat silmät. Erinomainen ilme.
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hieman lyhyt häntä. Liikkuu hyvin hyvällä takapotkulla. Hieman
löysät kyynärpäät. Vasemmalla suupielellä valkoinen tulee yli.
10755/16 Goldbear’s Chardonnay VAL ERI
Hyvä koko. Kaunis pää. Ilmettä häiritsee hieman vaalea vilkkuluomi. Hieman pysty lapa. Hyvä
raajaluuston vahvuus. Käpälät saisivat olla tiiviimmät. Hyvä polvikulmaus ja kinner. Liikkuu hyvin
tasapainoisesti. Hieman pidättyväinen.
EST-04696/16 Kaimon Gerheil Elise VAL ERI
Hyvä koko. 3-vuotias narttu, jolla kaunis pää. Purenta OK. Kaunis kaula. Toivoisin tiiviimmät
etukäpälät. Hyvät polvikulmaukset ja kintereet. Liikkuu hyvin hyvällä takapotkulla. Hyvä etuaskel.
13368/14 Kastetassun Evelyn VAL EH
Hyvä koko. Kaunis pää ja hyväilmeiset silmät. Kaunis kaula. Hyvä raajaluuston vahvuus.
Erinomaiset polvikulmaukset ja kintereet. Liikkeessä paljon enemmän voimaa. Liikkeessä selkä
köyristyy. Etuliikkeet holtittomat. Kaunis väri. Toivoisin hieman tiiviimmät käpälät.
43594/14 Riccarron Santa Fe VAL ERI1 SA PN2
Hyvä koko. Kaunispäinen narttu. Erittäin kaunis ilme ja tummat silmät. Hyväasentoinen etuosa.
Hyvät takakulmaukset, hieman liikaakin niitä. Hyvät etu- ja takaliikkeet. Kaunis tan-väritys.
43595/14 Riccarron Shangri La VAL ERI
Kaunis nartun pää. Hyvä ilme. Hieman matalalle asettuneet korvat. Sopiva raajaluuston vahvuus.
Purenta OK. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta, hieman heittelee etukäpäliä.
Toivon tiiviimmät etukäpälät. Selkä pyörii liikkeessä. Kauniisti esitetty. Kaunis väri.
52890/16 Riccarron Topaz VAL ERI
Kaunis kokonaisuus. Kaunis pää. Purenta OK. Hyväilmeiset silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä
ylälinja. Sopiva raajaluuston vahvuus. Erinomainen polvikulmaus. Liikkuu kauttaaltaan
erinomaisesti. Nätti tan-väri.
29429/15 Tza Tza Tzasmine VAL ERI
Kaunis kokonaisuus. Vahva, hyväilmeinen nartun pää. Kaunis ylälinja. Purenta OK. Erinomainen
tan-väritys. Toivoisin tiiviimmät etukäpälät. Erinomaiset takakulmaukset, polvikulmaukset ja
kintereet. Liikkuu hyvin. Hieman tasainen lantio. Edestä holtittomat liikkeet. Pehmeät ranteet.
Kaunis väritys.
42670/14 Vinkizz Supreme VAL ERI2 SA
Kaunis pää ja ilme. Purenta OK. Kaunis ylälinja. Sopiva raajaluuston vahvuus. Erinomainen etuosa
ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. Liikkuu edestä leveästi. Hieman turkiton, ”kesämekossa.”

43506/13 Vuorenpeikon Havanna VAL ERI
Kaunis kokonaisuus. Kaunis pää. Purenta OK. Haluaisin paremman huulipigmentin. Hyvä
raajaluuston vahvuus. Liikkuu hyvin ja tasapainoisesti, mutta selkä pyörii liikkeessä. Haluaisin
paremman temperamentin.
29212/15 Vuorenpeikon Mailly VAL ERI3 SA
Kaunis kokonaisuus. Erinomainen nartun pää. Toivoisin hieman tummemmat silmät. Purenta OK.
Erinomaiset etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta. Toivoisin hieman tiiviimmät etukäpälät.
Kaunis väri. Hyvin esitetty.
33651/14 Xantran Fata Morgana VAL EH
Hyvä koko. Kaunis pää. Hyvä purenta. Hieman pysty olkavarsi. Hieman tanakka. Liikkuu sivusta
hieman holtittomasti. Haluaisin vahvemmat liikkeet. Hieman kihara turkki selästä.
38416/15 Xantran Hulabaloo VAL EH
Hyvä koko. Oikea purenta. Hieman löysät huulet. Hieman kapea pää. Kaunis ylälinja. Kapea
rintakehä edestä. Hieman lyhyet ja holtittomat etuaskeleet. Kaunis polvikulmaus. Kaunis väri.
Etukäpäliin haluaisin enemmän valkoista.
49395/15 Zweierteam Brexia VAL ERI
Hyvä koko. Vahva pää. Kauniit, hyväilmeiset tummat silmät. Erinomainen ylälinja. Hyvä
raajaluuston vahvuus. Liikkuu hyvin sivusta. Etuliikkeissä löysät kyynärpäät.
31256/12 Berngeist Unelias VET ERI4 SA
Kaunis kokonaisuus. Tummat silmät, kaunis ilme. Hyvä ylälinja. Hyvin asettuneet korvat. Vahva
raajaluusto. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta tahtoisin paljon
vahvemmat takaliikkeet. Liikkuu takaa hyvin, edestä hieman holtittomasti. Kaunis väri.
49004/10 Funatic Nobiz Like Shobiz VET ERI
Hyvä koko. Kaunis pää. Hieman lyhyt kaula. Etuasentoiset lavat. Hyvä raajaluuston vahvuus.
Liikkuu hyvin ikäisekseen (10,5 v). Tänään tuhdissa kunnossa. Liikkuu kauniisti siitä huolimatta,
että tuhdissa kunnossa.
33028/12 Lynn-Sophje Vom Moosmüli VET EH
Hyvä koko. Kauniinmallinen nartun pää. Tummat silmät. Sopiva raajaluuston vahvuus. Hieman
matalalle ja taakse kiinnittyneet korvat. Tan-väri voisi olla voimakkaampi. Liikkuu hyvin, mutta
toivoisin enemmän voimaa ja potkua.
34725/12 Maroussia Talina VET ERI2 SA
Erinomainen kokonaisuus. Kaunis pää. Tummat silmät. Kaunis ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä
etuosa ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta ja edestakaisin. Kaunis turkki. Esitetään
erinomaisesti.
41019/13 Mirca Vom Moosmüli VET H
8,5 v. Hyvä koko. Hyvä nartun pää. Hieman pyöreät silmät ja löysät huulet. Kaunis kaula. Hieman
pysty olkavarsi. Hyvä polvikulmaus. Liikkuu takaa ahtaasti. Köyristää lannetta. Tänään aika
laihassa kunnossa. Hyvin esitetty.
51426/12 Ragdolls Glamour Girl VET EH
Kuvankaunis pää ja ilme. Hyvin asettuneet korvat. Tumma ja kaunis huulipigmentti. Liikkuu
pitkällä askeleella, mutta sidotusti takaa. Liikkuu edestä leveästi. Kaunis polvikulmaus. Tanakassa
kunnossa. Kaunispäinen tyttö.
51625/12 Ridon Hennet Norah Jones VET ERI1 SA PN1 ROP VET ROP BIS-VET1 BIS-1
Erinomainen sivukuva. Kaunispäinen narttu. Kaunis ilme. Erinomainen ilme. Kaunis ylälinja.
Erinomainen raajaluuston vahvuus. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu todella hyvin.
Erinomainen tan-väri. Hyvässä kunnossa.
14944/12 Tonnikeiju Täystuho Tepa VET T

Melkein 9-vuotias. Kevytluustoinen. Purenta OK. Kauniit silmät ja ilme. Hieman laskeva lantio.
Hyvät polvikulmaukset. Liikkuu vapaasti, mutta hieman kinnerahtaasti, edestä kyynärpäistä
leveästi. Hyvin esitetty.
36501/11 Zweierteam Tazetta VET ERI3 SA
Erinomainen sivukuva. Kaunis pää. Tummat silmät. Kaunis ilme. Erinomainen raajaluuston
vahvuus. Hieman pehmeät ranteet. Erinomaiset takakulmaukset ja kintereet. Liikkuu sivusta hyvin,
hieman pitkä lanne. Kaunis väri.
36502/11 Zweierteam Tomentella VET ERI
Kaunis pää. Hieman löysät huulet. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula. Sopiva raajaluuston
vahvuus. Liikkuu tasapainoisesti, hyvällä pitkällä etuaskeleella.
36503/11 Zweierteam Tomentosa VET ERI
Hyvä koko. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaulan pituus. Purenta OK. Kaunis ylälinja. Sopiva
raajaluuston vahvuus. Hieman kapea eturinta. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Kauniisti hoidettu turkki.
Hyvin esitetty.
NUMMELA JOUNI
Kasvattajaluokat
Kennel Divabernina (Endless Hope, Endless Love For A Dream, Because I Dream, All-Time
Dream) KASV
Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä. Kaikki hyvänkokoisia ja tasapainoisesti rakentuneita.
Hyvät karvat ja värimerkit. Tasapainoiset liikkeet ja reippaat avoimet luonteet. Onnittelut
kasvattajalle!
Kennel Goldbear’s (Disney, Faith Hill, Fernando Alonso, Frank Zappa) KASV2 KP
Kahdesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Kaikki hyväluustoisia ja tasapainoisia rotunsa
edustajia. Hyvät pään profiilit. Tasalaatuiset karvapeitteet. Iloisia ja aktiivisia koiria. Onnittelut
kasvattajalle!
Kennel Kultaruskan (Ghost In The Shadow, Baltic Spell, El Escada, Fasu) KASV
Ryhmä koostuu neljästä eri yhdistelmästä. Hyvät luuston vahvuudet. Eturaajoissa hieman
huomauttamista. Tasapainoinen ryhmä rotunsa edustajia. Onnittelut kasvattajalle!
Kennel Riccarron (Tahoe, Santa Fe, Tino Saurus, Rico Enrico) KASV1 KP ROP KASV BISKASV1
Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Hyvät luuston vahvuudet ja selvät sukupuolileimat.
Yhdenmukaiset rakenteet. Kaikki hyväluonteisia rotunsa edustajia. Onnittelut kasvattajalle!
Kennel Ridon Hennet (Äike, Ärtu, Norah Jones, Yasha) KASV3 KP
Kolmesta yhdistelmästä koostuva ryhmä. Vahvat pään profiilit ja raajojen luustot. Kaikki avoimia ja
ystävällisiä rotunsa edustajia. Onnittelut kasvattajalle!
Kennel Vinkizz (Allmighty, Avantgarde, Supreme, Standard) KASV
Ryhmä koostuu kahdesta yhdistelmästä. Hyvät vahvat luustot ja rakenteet. Yhteiset pään
voimakkuudet. Yhtenäiset karvapeitteet ja luonteet. Onnittelut kasvattajalle!
Kennel Xantran (La Cumparcita, Fata Morgana, Karamba, Kerberos) KASV
Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Hieman eroavaisuuksia rungon vahvuuksissa.
Tasapainoiset luuston vahvuudet. Samantyyppiset päiden profiilit. Rauhallisesti esiintyvä ryhmä.
Onnittelut kasvattajalle!
Kennel Zweierteam (Dulcamara, Brexia, Densiflorus, Carpinus) KASV4 KP
Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva hyväluustoinen ryhmä. Tasapainoiset rakenteet ja hyvät
luonteet. Liikkeessä vielä hieman löysyyttä. Onnittelut kasvattajalle!

REET LINT
Jälkeläisluokat
54950/18 Ivanhoe V.D. Reestlandhoeve ( Divabernina Dream Baby Dream, Vinkizz
Allmighty, Vinkizz Amazeme, Vinkizz Avantgarde) JÄLK1 KP ROP JÄLK BIS-JÄLK1
Aika samantyyppiset. Kauniit päät. Kaikilla erinomaiset tan-värit. Onnea!
17517/14 Tulipanos Berni Newsmaker (Ayabaya Be Happy, Goldbear’s Disney, Life Spring’s
Sweet Heart, Life Spring’s Strong Paw) JÄLK3 KP
Samantyyppiset kolmesta eri yhdistelmästä. Tummat silmät. Hyvät värimerkit. Hyvät rungot.
49395/15 Zweierteam Brexia (Zweierteam Deliciosa, Zweierteam Dulcamara, Densiflorus,
Carpinus) JÄLK2 KP
Kaksi eri yhdistelmää. Tummat silmät. Kauniit tan-värit. Vahvat päät.

