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FI42788/20  Alpweiden Of Course Best JUN ERI2 
10kk vanha maskuliininen ystävällinen sopivan kokoinen juniori, jolla keskivahvaluusto. Hyvä 
kallo. Otsapenger voisi olla merkitympi. Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta ja hampaat. Riittävä 
kaula. Ikäisekseen sopiva runko. Riittävästi kulmautunut takaosa. Kaunis tan-väri. Liikkuu sivusta 
hyvin, etuaskeleen tulee tiivistyä. Vastapesty ja selässä turkki hieman kiharaa. 
 
FI16762/20 Goldbern's Magic Star Fog JUN ERI1 SA PU4 VASERT 
16kk vanha, vankka erittäin hyväntyyppinen juniori. Maskuliininen kokonaisuus. 
Rauhallinen käytös. Erittäin hyvä pään muoto. Tummat oikeanmuotoiset silmät. Hyvä 
purenta ja hampaat. Vahva luusto. Hyvät käpälät. Tasapainoisesti kulmautunut edestä 
ja takaa. Hieman lyhyt häntä. Sopiva väritys. Kaunis liikkuja.  
 
FI27493/20 Linkkarin Sennen Arnold JUN POISSA 
 
FI29928/17 Darkway Against The Burning Sky AVO H 
4 vuotias, maskuliininen uros, joka ei ole parhaassa turkissaan ja hieman tuhti. 
Hieman pitkä kokonaisuus ja selän tulisi olla jäntevämpi. Voimakas uroksen pää. 
Silmien tulisi olla tummemmat ja hieman löysät huulet. Vahva luusto. Edestä hieman 
ranskalainen. Etuosan kokonaisuudessaan tulisi olla parempi ja etuliikkeiden 
tiiviimmät. Hampaissa runsaasti hammaskiveä.  
 
FI44410/19 Dreamer Von Der Bernessehof AVO ERI2 
Juuri 2 vuotias maskuliininen, vielä selkeästi nuori uros, joka esitetään kesäturkissa. 
Kaunis ryhti ja erinomainen tyyppi. Hyvin kaunis pää, silmät ja ilme. Hyvä purenta ja 
hampaat. Sopiva luusto. Käpälät voisivat olla vielä hieman kootummat. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Riittävä runko. Kaunis tan-väri. Liikkuu sivusta hyvin askelein, 
edestatakaisen liikkeen tulee vielä vakiintua. Pieni valkoinen niskaläikkä.  
 
FI37371/19 Ridon Hennet Äike AVO ERI1 SA PU2 SERT MVA 
2v1kk, hyvin kaunis, vankka, voimakas oikeaolemuksellinen uros, joka esitetään 
erinom kunnossa. Hyvin kaunis ilmeikäs uroksen pää. Erinomaiset tummat silmät. 
Tasapurenta. Vankka luusto. Kaula voisi olla hieman pidempi. Tilava runko. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Käyttää häntäänsä tyypillisesti. Aavistuksen korkea häntä 
liikkeessä ajoittain. Erinom turkin laatu. Sujuva liikkuja.  
 
FI49629/17 Vinkizz Xcellent AVO POISSA 
 
FI51802/17 Xantran Karamba AVO EH3 
3 vuotias vilkas, hyvän tyyppinen, maskuliininen uros. Kallon tulisi olla hieman 
leveämpi ja otsapenkereen merkitympi, sekä silmien hieman tummemmat. Hyvä 
purenta. Sopiva kaula. Hyvä ylälinja. Keskivahva luusto. Hyvä runko. Hieman pitkä 
lanne. Sopivasti kulmautunut takaosa. Liikkuu sivusta hyvin, edestä hieman löysästi.  
 
FI21430/19 Zweierteam Densiflorus AVO POISSA 
 
FI50929/17 Darlows Enigma Balticrose VAL EH  
4 vuotias, riittävä koko. Hyvä pään muoto, mutta turhan vaaleat silmät ja ilme hieman 
pistävä. Hyvä purenta ja hampaat. Erittäin hyvä luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä runko. 



Toivoisin hieman paremman takaosan ja vahvemmat takakulmaukset. Kaunis tan-väri. 
Hyvä turkki. Valitettavasti takaosan jäykkyyden takia tänään EH.  
 
FI38753/17 Doremis Z-Nuutti Wiqq VAL ERI2 SA PU3 
4 vuotias, vilkas, maskuliininen varsin hyvän tyyppinen hyvin esiintyvä uros. Ei niin 
kookas, mutta tasapainoinen. Kaunis ilmeikäs uroksenpää. Hyvä purenta. Keskivahva 
luusto. Hieman pehmeät väli kämmenet ja käpälät voisivat olla hieman kootummat 
tummat. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävän runko. Mankka takaosa. Tehokas liikkuja. 
 
FI11504/18  Goldbear's Felipe Massa VAL EH 
3 vuotias, erittäin hyvä koko. Maskuliininen. Sopiva kallo. Hieman loiva otsapenger ja 
turhan vaaleat silmät. Hieman epätasainen purenta. Hyvä luusto. Tilava runko. 
Etuosaan tulisi olla paremmin kulmautunut ja kaula on hieman lyhyt. Sopivat 
takakulmaukset. Liikkuu takaa hyvin, mutta etu liikkeen tulisi olla huomattavasti 
vakavampi. Turhan vaalea tan-väri. 
 
FI11505/18  Goldbear's Fernando Alonso VAL EH4 
3 vuotias, erittäin hyvä tyyppi. Maskuliininen ja sopivan vankka. Esitetään vasta 
pestyssä turkissa ja hieman auringonpaahtamana. Vahva hyvä uroksenpää. Hyvät 
silmät ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopivasti kulmautunut etuosa. Kohtuullisesti 
kulmautunut takaosa. Valitettavasti purenta ei ole täysin korrekti. Harmi, sillä koiralla 
on paljon hyviä asioita! 
 
FI11506/18  Goldbear's Frank Zappa VAL ERI1 SA PU1 ROP 
4 vuotias, hyvin kaunis. Erinomainen koko. Selvä sukupuoli leima. Esitetään 
erinomaisessa kunnossa. Kauttaaltaan berni! Erinomainen pää, silmät ja ilme. 
Saksipurenta. Vahva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis liikkuja. 
 
FI44945/16 Maroussia Vivaldi VAL POISSA 
 
FI52888/16  Riccarron Tino Saurus VAL ERI3 
4 vuotias, maskuliininen vankka uros. Hyvä luonne. Sopiva kallo, hieman loiva 
otsapenger. Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva 
luusto. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Sopiva runko. Hyvin kulmautunut 
takaraajat. Hyvä turkin laatu. Hyvän tyyppinen uros, joka saisi jäntevöityä liikkeessä 
ja jolla tulisi olla jäntevämmät etuliikkeet. 
 
FI42666/14 Vinkizz Standard VAL POISSA 
 
FI42791/20 Alpweiden Of Course On The Top JUN T   
Vasta 10 KK, feminiininen, ujostelen esiintyvä juniori narttu. Hieman 
epätasapainoinen tässä vaiheessa. Esitetään vasta pestyssä turkissa, joka on turhan 
kihara. Soma pää, tummat silmät. Hyvä purenta. Riittävä luusto. Kohtuulliset käpälät. 
Tässä vaiheessa takakorkea. Liian jyrkkä lantio ja takaraajat jäävät hieman rungon 
alle. Liikeradan tulee parantua huomattavasti. Tarvitsee aikaa. 
   
FI16756/20 Goldbern's Magic Star Flash JUN EH2 
16 kk vanha, hieman epävarmasti käyttäytyvä feminiininen juniori. Oikea karvanlaatu, mutta ei 
täydessä turkissa. Hyvä kallo. Hieman loiva otsapenger ja hieman pitkä kuono-osa. Hyvä purenta. 



Tummat silmät. Hyvä luusto ja käpälät. Hieman pehmeä ylälinja. Saisi olla hieman 
voimakkaammin kulmautunut takaa. Hyvä tan-väri. Länkisääriset takaliikkeet, hyvät edestä. 
     
FI16757/20 Goldbern's Magic Star Flight JUN POISSA   
   
FI19167/20 Riccarron Mercedes JUN POISSA 
      
FI19171/20 Riccarron Mon Cheri JUN EH1 
17 KK vanha, hieman hermostuneesti esiintyvä mutta kauniin tyyppinen juniorinarttu. 
Erinomainen vankka feminiininen olemus. Hyvä nartun pää, hieman pyöreät silmät. 
Valitettavasti koiralla vain viisi yläetuhammasta. Kaunis kaula ja ylälinja. Vankat 
hyvin kulmautuneet raajat. Hammaspuutoksen vuoksi EH. 
 
FI26733/20 Zweierteam Frangula JUN EVA  
14 kk vanha pienehkö juniori narttu, joka esitetään tänään hieman kevyessä turkissa ja tuhtina. 
Esiintyy kovin hermostuneesti eikä purentaa ole tarkistettavissa. Hieman korkea pää. Tummat 
silmät. Riittävä luusto. Kulmausten tasapaino tulisi olla parempi. Hyvä tan-väri. Hieman lyhyet ja 
voimattomat liikkeet. Tarvitsee harjoitusta purennan esittämisessä ja käsittelyssä. 
 
FI11006/20 Alpweiden Nice To Be Jackpot NUO EH2 
18 kk vanha, vankka mutta pienikokoinen ja koon alarajalla oleva narttu. Erittäin hyvä luonne, 
esiintyy hyvin. Soma pää. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvä purenta. Sopiva luusto. 
Hyvä runko ja takaosa. Liikkuu hyvin askelin. Hieman korkea häntä liikkeessä. 
    
FI52229/19 Hillibillies Doris Day NUO EH3  
20 kk vanha. Riittävä koko. Hyvä tyyppi. Kevyessä turkissa ja hieman löysä 
kauttaaltaan. Hyvä kallo. Tummat silmät. Otsapenger voisi olla hieman merkitympi ja 
kuono vahvempi. Hyvä luusto. Seison hieman ranskalaisittain edestä. Pehmeä selkä. 
Sopivat takakulmaukset. Liikkeiden tulee tiivistyä ja jäntevöityä. 
 
FI40337/19 Vinkizz Amazeme NUO ERI1 
23 kk vanha, monin tavoin hyvä nuori narttu jolle kuitenkin toivoisin enemmän 
raajakorkeutta. Soma ilmeikäs nartun pää. Hyvä purenta ja hampaat. Erittäin hyvä 
luusto ja käpälä. Tilava runko. Ylälinja saa tiivistyä. Vankka takaosa. Käyttää 
häntänsä tyypillisesti. Venyy turhaa pituutta liikkeessä ja liikunnan tulee jäntevöityä.
  
FI43069/14 Alpweiden Änd I'm Jackpot AVO EH 
6 vuotias, hyvin vankka narttu (steriloitu). Hyvä pää. Tummat hieman pyöreät silmät. 
Purenta ok. Sopiva luusto. Kohtuullinen kaula, pehmeä selkä. Hyvin voimakas 
takakulmaus. Vasta pesty, joten turkki on turhan kihara. Liikkuu riittäviin askelin 
sivusta. 
  
FI29637/19 Berondan Felicia's Heritage AVO EH 
2 vuotias, hyvä tyyppi ja mittasuhteet mutta vielä nuori avoimen luokkaan. Kevyessä 
turkissa. Hyvä kallo, sopiva otsapenger, mutta hieman kevyt kuono osa. Keskiruskeat 
silmät. Hyvä purenta. Keskivahva luusto. Hieman niukka etukulmaus. Riittävät 
takakulmaukset. Hyvä tan-väri. Liikkuu takaa hyvin mutta edestä löysästi. 
     
FI35393/19 Esprada Brienne AVO EH 



2–vuotias, erinomainen koko. Kevyessä turkissa esitetty vielä selvästi nuori narttu 
jolla hyvät ääriviivat, joihin täyttyä. Hieman loiva otsa penger ja turhan vaaleat 
silmät. Hyvä purenta. Vahva luusto. Liikkuu takaa hyvin. Etuliike on huolimaton. 
Kookas narttu joka tarvitsee uuden turkin. Hyvä lihaskunto! 
 
FI40116/16 Goldbear's Disney AVO ERI3 
4 vuotias tyypiltään ja rungoltaan erittäin hyvä narttu. Sopiva koko. Hyvä luusto. 
Hieman pehmeät välikämmenet. Hyvä kulmausten tasapaino. Hieman tuhdissa 
kunnossa. Turkki on hyvin kunnostettu. Kallossa saisi olla hieman enemmän leveyttä, 
otsapenkereen tulisi olla merkitympi. Sopivan tummat silmät. Liikkuu hieman 
verkkaisesti tervein askelin. 
  
FI55730/17 Goldbear's Emma Watson AVO ERI1 SA PN3 SERT 
3,5vuotias vankka hyvin oikean tyyppinen iloisesti esiintyvä narttu, jolla kaunis 
ilmeikäs pää. Kohtuullisen tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä purenta. Erinomainen 
vahva luusto. Hyvät käpälät. Hieman lyhyt kaula. Tilava runko. Hieman tuhtikin 
tänään. Oikea karvanlaatu. Kauniit sivuliikkeet, etuliike saa tiivistyä. Tyypillinen aito 
olemus. 
  
FI11563/19 Kaimon Gerheil Golden Miss Pink AVO H 
2,5 vuotias hieman epävarmasti käyttäytyvä narttu, joka esitetään kevyessä turkissa. 
Hieman voimakkaasti nouseva kallo. Riittävän tummat silmät. Oikea purenta. 
Keskivahva luusto. Hieman suora edestä. Vielä kevyt runko. Niukka takakulmaus. 
Liikkuu riittävällä askeleella mutta valitettavan korkea häntä liikkeessä. 
  
FI47650/17 Kultaruskan El Escada AVO ERI4 
3,5 vuotias, vankka narttu joka voisi olla kokonaisuudessaan hieman feminiinisempi. 
Vahva pää. Hyvät silmät ja ilme. Hieman kookkaat korvat. Hyvä purenta. Hyvä luusto. 
Tiiviit käpälät. Tilava runko. Hieman luisu lantio. Riittävä polvikulma. Riittävä 
sivuliike. Takaliikkeessä voisi olla enemmän joustoa. Hyvä tan– väri. 
 
FI34618/17 Ronetta's Excellent Diamond Girl AVO ERI2 
4– vuotias, hyvän tyyppinen hieman ujostellen esiintyvä narttu. Sopiva raaja korkeus. 
Hyvä ryhti. Hyvä kallo. Otsapenkereen tulisi olla selvempi. Keskiruskeat silmät. 
Kookkaat korvat. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko ja riittävä takaosa. Hyvä karva. 
Sujuva sivuliike, samoin edestä, mutta takaa hieman ahdas.  
 
FI48893/19 Amazing Lashes Z Deikowej Doliny VAL ERI2 SA PN2 
3– vuotias, hyvin esiintyvä, sopivan vankka narttu. Hyvä kallo. Otsapenkereen tulisi 
olla selvempi. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva 
luusto. Vankka runko ja takaosa. Sujuva sivuliike, joka voisi olla vielä hieman 
jänteväempi. Hyvä tan– väri. 
  
FI55641/16 Cleopatra Von Der Bernessehof VAL ERI1 SA PN1 VSP 
4,5 vuotias, vankka voimakas narttu jolla hyvä sukupuolileima. Hyvä ryhti. Kauniisti 
rakentunut tilavarunkoinen. Käpälät voisivat olla hieman kootummat. Sopiva kallo. 
Hieman loiva otsapenger. Keskiruskeat hieman pyöreät silmät. Olemus on hyvin oikea. 
Hyvä liikkuja. Etuliike voisi olla hieman huolitellumpi. 
 
FI17340/11 Ridon Hennet Hypnotiq VET POISSA 



      
FI36502/11 Zweierteam Tomentella VET ERI1 VET ROP 
10 vuotias! Vankka, voimakas edelleen hyväkuntoinen veteraaninarttu joka esiintyy 
hyvin. Voimakas nartun pää. Iänmukainen purenta. Hieman löysät huulet. Hyvä luusto. 
Edelleen hyvä ylälinja. Tilava runko ja riittävä takaosa. Ikä näkyy liikkeessä.  
 
Alpweiden KASV EI ESITETTY 
Goldbear’s KASV EI ESITETTY 
 
 
 
 
 


