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NARTUT - PENTULUOKKA 7-9 KK
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AXBERNA YADELAIDE
Kauniisti kasvanut hyvärakenteinen mitta-
suhteiltaan lupaava narttupentu, jolla erin-
omainen pään profiili, lupaava vahvuus, oikea 
ilme, hyvä kaula ja tyypillinen ylälinja, lupaava 
runko, hyväasentoiset vahvat raajat, riittävät 
kulmaukset, sujuvat liikkeet joissa riittävä as-
kelpituus, oikeanlaatuinen tänään niukka kar-
va, lupaava pentu.

PEK 2 KP

AXBERNA YADORE
Rotutyypiltään hyvin lupaava, tasapainoises-
ti kasvanut narttu, jolla hyvä pään profiili, 
ystävällinen tarkkaavainen ilme, hyvä kaula, 
rodunomainen ylälinja, lupaava runko, hyvä 
raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset, erin-
omainen sivuliike, takana hieman kapeutta 
ja etuliikkeen tulee vakiintua, lupaava karva, 
kaunis väri, miellyttävä ystävällinen käytös.

PEK 1 KP ROP-PENTU BIS 1- PENTU

MANSIKKAPUSUN POUTAPILVI
Feminiininen, voimakkuudeltaan lupaava 
narttupentu, jolla vahva nartun pää tulossa, 
miellyttävä ilme, riittävä kaulan pituus, köyris-
tää hieman lanneosaansa tässä vaiheessa, 
lupaava rungon syvyys, eturinnan tulee täyt-
tyä, sopiva raajaluusto, niukat etu- hyvät ta-
kakulmaukset, liikkeissä riittävä askelpituus, 
etuliike kovin löysä ja takana kapeutta tässä 
vaiheessa, lupaava karva, ok väri, ystävällinen 
käytös.

PEK 4

PITKÄKARVAISET



NARTUT - PENTULUOKKA 7-9 KK

VAINGLORY VERDE LAVANDEL LAUSANNE
Raajakorkeudeltaan erinomainen narttupen-
tu, jolla lupaava rungon voima, kaunisprofiili-
nen liioittelematon pää tuloillaan, viehättävä 
ilme, hyvä kaula, tässä vaiheessa turhan taka-
korkea, riittävät etu- hyvät takakulmaukset, 
eturinnan tulee täyttyä, sujuvat sivuliikkeet, 
häntä nousee turhan paljon liikkeessä, etu-
liikkeessä löysyyttä, lupaava karva, hyvä väri, 
miellyttävä käytös. 

PEK 3 KP

UROKSET - JUNIORILUOKKA

CHOPPER V-ROD
Mittasuhteiltaan ja tyypiltään hyvin tyypikäs 
tasapainoisesti kehittynyt uros, jolla voima-
kas uroksen pää tuloillaan, erinomainen pään 
profiili, vahva kuono, hyväasentoinen kaula, 
erinomainen ylälinja, iän mukainen runko, 
vahva raajaluusto, riittävät etu- hyvät taka-
kulmaukset, erinomaiset sivuliikkeet, etuliik-
keen tulee vakiintua, ok karva ja väri, ei voida 
tänään arvostella kaikilta osin, koira ei anna 
tutkia kiveksiä eikä häntää, tarvitsee itseluot-
tamusta ja kehäharjoittelua.

JUN EVA

HAIKULAN FLIRTTI
Kokonaiskuvaltaan hyvin maskuliininen, kaut-
taaltaan lupaavan voimakas uros, jolla erin-
omaiset mittasuhteet, jo komea vahva urok-
sen pää jossa voimakas kuono, oikea ilme ja 
paljon hyviä yksityiskohtia, hyvä kaula, tiivis 
selkä, hiven jyrkkä lantio, vahvat hyväasen-
toiset raajat, iän mukainen runko, aivan erin-
omaiset sivuliikkeet, lupaava karva, ok väri, 
miellyttävä käytös.

JUN ERI 1 SA PU 2 JUN-SERT SERT ROP-JUN 
BIS 1-JUN

UROKSET - JUNIORILUOKKA UROKSET - NUORTENLUOKKA UROKSET - AVOIN LUOKKA

NAVILOTOSH RATIBOR
Jo vaikuttavan kokoinen vahva uros, jolla erin-
omainen sukupuolileima, voimakas pää, kal-
lossa hiven pyöreyttä ja huulissa ja kaulassa 
turhankin paljon nahkaa, hyvä kaula, vahva 
runko, hieman pitkä lanneosa jota koira tä-
nään köyristää, hieman luisu lantio ja häntä 
nousee liikkeessä, erinomaiset vahvat raajat, 
hyvä sivuaskel ja takatyöntö, etuliikkeen tulee 
vakiintua, erinomainen karva ja ok väri.

JUN ERI 2

SAINT VERNA HILARIOUS HECTOR
Komean kokoinen voimakas ja kauttaaltaan 
hyvin tasapainoinen vahvarunkoinen uros jol-
la erinomainen raajakorkeus ja vahva luusto, 
maskuliininen pää, erinomainen kallo, vahva 
kuono, hyvä pään profiili, kaunis ylälinja, ta-
sapainoiset kulmaukset, erinomainen liikkuja, 
hyvä karva ja väri, varma käytös. (Kuva: Essi 
Montonen)

NUO ERI 1 SA PU 1 ROP BIS 1

BLANCOLIN TAIVAANRANNANMAALARI
Tasapainoisesti rakentunut vielä kovin nuo-
rekkaan yleisvaikutelman antava uros, jolla 
erinomainen raajakorkeus, riittävä rungon 
vahvuus, sopivan vahva pää jossa otsapenger 
voisi olla korostuneempi ja kuono vahvempi, 
ystävällinen ilme, tiivis ylälinja, ok raajaluus-
to, hyvä kulmausten tasapaino, eturinta saisi 
olla täyteläisempi, hyvä karva, ok väri, sujuvat 
liikkeet, varma käytös.

AVO ERI 1 SA PU 4
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UROKSET - AVOIN LUOKKA

BLANCOLIN TUOTEKEHITTELYN TULOS
Tänään kovin niukkakarvainen sopivan voi-
makas uros, jolla vahva pää jossa otsapen-
ger voisi olla korostuneempi, riittävä kuonon 
vahvuus, hyvä ylälinja, ikäisekseen riittävä 
rungon vahvuus, etuosa saa täyttyä, hyvä 
raajaluusto ja -korkeus, hieman luisu lantio ja 
häntä nousee liikkeessä, riittävä askelpituus, 
melko tumma väri, miellyttävä varma käytös.
(Kuva: Hanna-Kaisa Kesti)

AVO ERI 2

HARIETTANS HILLAN MAUNOHENRIK
Maskuliininen yleisvaikutelmaltaan vahva jos-
kin kauttaaltaan kovin löysä uros, jolla hyvin 
voimakas turhan nahkainen pää, kookkaat hy-
väasentoiset korvat, vahva kuono mutta huu-
lia ja kaulanahkaa turhan paljon, ylälinjassa 
pehmeyttä ja kovin jyrkkä lantio, melko syvä 
rintakehä, vahvat raajat saisivat kulmautua 
voimakkaammin, liikkuu kovin laiskasti juuri 
riittävällä askelpituudella, etuliikkeet kovin 
sidotut, myös takaliikkeen tulisi olla voimak-
kaampi, hyvä karva ja kaunis väri, ystävällinen 
käytös.

AVO H

JII-TEEN HERTTUA
Vahva koira, jolla selkeä sukupuolileima, hyvä 
rungon vahvuus, riittävä raajakorkeus, voima-
kas pää, hieman turhan löysät huulet ja kaula-
nahkaa, vahva kuono, hyvä kallon malli, hyvä 
kaula ja ylälinja, raajat voisivat kulmautua 
voimakkaammin, sopiva luusto, liikkeessä riit-
tävä askelpituus mutta erityisesti takapotkun 
tulisi olla voimakkaampi, erinomainen karva 
ja hyvä väri, varma käytös. (Kuva: Hanna-Kai-
sa Kesti)

AVO EH 3

UROKSET - VALIOLUOKKA NARTUT - JUNIORILUOKKA

KALNU SNIEGS LORD LOID
7-vuotias kauttaaltaan hyvin järeä uros, jolla 
hyvin voimakas vahvakuonoinen pää, kallossa 
hiven pyöreyttä ja silmät voisivat olla tum-
memmat, reilut huulet ja runsas kaulanahka 
häiritsee yleisvaikutelmaa, ylälinjassa peh-
meyttä, vahva runko, hieman pitkä lanneosa, 
vahvaluustoiset raajat saisivat olla paremmin 
kulmautuneet, turhan lyhyt askel ja putoaa 
tässä vaiheessa liikkeessä eteen, erinomainen 
karva ja varma käytös.

AVO H

CAMILLO VOM LANGWIESENTAL
Erinomaisessa kunnossa esitetty hyväraken-
teinen uros, jolla hyvin rodunomaiset mitta-
suhteet, oikeamallinen vahva mutta liioitte-
lematon pää jossa kiva ilme, kaunis ylälinja, 
hyvä rungon vahvuus, hyväasentoiset vahvat 
raajat, sujuvat liikkeet, häntä nousee hieman 
liikkeessä, hyvä karvanlaatu, ok väri, miellyt-
tävä käytös. (Kuva: Essi Montonen)

VAL ERI 1 SA PU 3

HAIKULAN FRIIDU
Hyvällä askelpituudella liikkuva mittasuhteil-
taan varsin lupaava juniorinarttu, jolla erin-
omainen pään profiili, täyteläinen kuono-osa, 
miellyttävä ilme, iän mukainen runko, köyris-
tää hieman lanneosaa, sopiva raajaluuston 
voimakkuus, sujuvat liikkeet jo kauttaaltaan, 
tänään kovin niukka mutta oikeanlaatuinen 
karva, hyvä väri ja ystävällinen käytös. Paras 
pää.

JUN ERI 1 SA PN 4 VARA- SERT JUN-SERT VSP-
JUN PARAS PÄÄ -> FI JMVA
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NARTUT- JUNIORILUOKKA

KLEINBARONS QUEEN’S GEMSTONE
Tasapainoisesti kasvanut narttu jolla ikäisek-
seen riittävä raajakorkeus, hyvä rungon malli 
ja vahvuus, kaunis pään profiili, miellyttävä 
ilme, lupaava pään vahvuus, hyvä ylälinja, 
hyväasentoiset sopivan voimakkaat raajat, 
liikkuu riittävällä askelpituudella, vielä suurel-
ta osin pentumainen karva, hyvin kaunis väri, 
miellyttävä käytös. Paras väri. 

JUN ERI 3 PARAS VÄRI

PÄRLISTE REALLY PRECIOUZ BECCA
Tasapainoisesti kasvanut, rungon mittasuh-
teiltaan ja raajakorkeudeltaan varsin lupaava 
narttu jolla ikää vastaava rungon vahvuus, 
pää vielä kovin keskeneräinen, vahva kuono, 
lupaava kallon malli, ylälinjassa hieman peh-
meyttä, hyväasentoiset vahvat raajat, persoo-
nallinen pään väritys, väri muuten ok, niukka 
hieman vaiheessa oleva karva, sujuvat liik-
keet, valloittava ajoittain hieman kuritonkin 
käytös.

JUN ERI 2

ZAIDABULLS GOOD THINGS HAPPEN
Kooltaan erinomainen hieman pitkärunkoi-
nen narttu, jolla hyvä pään profiili, silmät 
saisivat olla tummemmat, kuono ja kallo saa 
vahvistua, hyvä kaula, tyypillinen ylälinja, ikäi-
sekseen riittävä raajakorkeus, iän mukainen 
runko jossa etuosan tulee täyttyä, riittävät 
etu- hyvät takakulmaukset, askelpituutta voisi 
olla enemmän ja etuliikkeen tulee vakiintua, 
hyvä karva ja väri, valloittava käytös.

JUN EH 4

NARTUT - AVOIN LUOKKA

BLANCOLIN TINAKENKÄTYTTÖ
Yleisvaikutelmaltaan vielä nuorekas narttu, 
jolla hyvin rodunomainen raajakorkeus, hyvä 
rungon pituus, feminiininen pää jossa hyvä 
profiili, riittävä kallon vahvuus, hyvä kuono, 
kaunis ylälinja, riittävä rungon vahvuus ja raa-
jaluusto, sujuvat liikkeet, oikealaatuinen tä-
nään hieman niukka karva, kaunis väri. (Kuva: 
Hanna-Kaisa Kesti)

AVO ERI 2

BELOGORA LEGENDA SLAVYAN
Yleisvaikutelmaltaan vielä kovin nuorekas 
narttu, jolla hyvä raajakorkeus, rungon tulee 
täyttyä, hyvin feminiininen pää, hieman pit-
kä kuono jossa hiven laskeva kuononselkä, 
toivoisin korostuneemman otsapenkereen 
ja korkeamman kallon, hyvä kaula ja ylälinja, 
riittävästi kulmautuneet vahvuudeltaan sopi-
vat raajat, askelpituus ja erityisesti takapotku 
saisi olla tehokkaampi, tänään hieman epä-
puhdas takaliike, niukka oikealaatuinen karva, 
hyvä väri, ihastuttavan varma käytös.

AVO H

CARONINA’S AFRODITE
Vahvuudeltaan hyvä narttu, jolle toivoisin 
enemmän raajakorkeutta, vahva nartun pää 
jossa hiven turhan paljon huulia, voimakas 
kuono, alaetuhampaat turhan mitättömät, 
hyväasentoiset korvat, vahva kaula, köyristää 
selkeästi lanneosaa, erinomainen raajaluusto, 
liikkeessä voisi olla enemmän ulottuvuutta, 
löysä etuliike, jyrkkä lantio, oikea karvan laa-
tu ja ok väri sekä käytös. (Kuva: Hanna-Kaisa 
Kesti)

AVO EH 3
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NARTUT - AVOIN LUOKKA

MANSIKKAPUSUN MILLIMETRI
Hyvin kauniisti rakentunut mittasuhteiltaan ja 
tyypiltään erinomainen narttu, feminiininen 
pää, melko pitkä kuono, kallo voisi olla hi-
ven korkeampi ja silmät tummemmat, hyvin 
rodunomainen ylälinja, ok rungon vahvuus, 
hyväasentoiset raajat, halutessaan liikkuu 
sujuvasti, takana hiven kapeutta, ok karva ja 
väri, miellyttävä käytös.

AVO ERI 1 SA PN 2 SERT

RAMSAN NEIHELEIJA
Turhan tuhdissa kunnossa esitetty vahvarun-
koinen hieman matalaraajainen narttu, jolla 
erittäin voimakas nartun pää, hieman löysät 
huulet ja kaulanahkaa, hyvä kaulan pituus, 
ylälinjassa pehmeyttä, sopiva raajaluusto, kä-
pälät voisi olla tiiviimmät, riittävät kulmauk-
set, liikkeessä hyvä askelpituus mutta etu- ja 
takaliikkeiden tulisi olla paremmat, hyvä kar-
va ja väri, varma käytös, koira saisi olla kaut-
taaltaan hieman tiiviimmässä kunnossa, mikä 
alentaa palkintosijaa.

AVO H

BACKMEADOW’S DIONE
Hyvärakenteinen hyvänkokoinen vahva nart-
tu, jolla voimakas pää jossa rodunomainen 
profiili ja ilme, vahva kaula, hieman pehmeyt-
tä ylälinjassa, riittävät kulmaukset, sopiva raa-
jaluusto, sujuvat sivuliikkeet, lantion asento 
voisi olla parempi, tänään niukahko oikealaa-
tuinen karva, hyvä väri, varma käytös.

VAL ERI 2 SA PN 4

NARTUT - VALIOLUOKKA

NARTUT - VALIOLUOKKA
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CHOPPER SPORT GLIDE
Hyvin feminiininen kokonaisuus, riittävä raa-
jakorkeus ja sopiva rungon vahvuus, hyvä 
pään profiili, reippaanlaisesti huulia, erin-
omainen kaula ja ylälinja, vahva raajaluusto, 
riittävät kulmaukset, sujuva sivuliike, kovin 
löysä edestä, takapotku saisi olla voimak-
kaampi, tänään niukka oikealaatuinen karva, 
hyvä väri, miellyttävä käytös.

VAL ERI 3

LINSEY CARPATHIAN SAINT’S
Hyvärakenteinen hyvin liikkuva, voimakkuu-
deltaan ja mittasuhteiltaan hyvin tyypikäs 
narttu, jolla kaunis pään profiili, ystävällinen 
ilme, vahva kaula ja ylälinja, hyvä rungon voi-
ma, tasapainoiset kulmaukset, tänään kovin 
kovin niukka mutta kuitenkin oikeanlaatuinen 
karva, kaunis väri, ystävällinen käytös.

VAL ERI 1 SA PN 1 VSP

BETTY AU MOULIN DE TALLANS
Vahvarunkoinen narttu, jolla erinomaiset raa-
jaluusto ja mittasuhteet, vahva nartun pää 
jossa tyypillinen profiili, hyvä vahva kaula, 
hieman kaulanahkaa, rodunomainen ylälinja, 
liikkeessä hyvä askelpituus, etuliikkeen tulisi 
olla vakaampi, ajoittain liike voisi olla puh-
taampi, ok karva ja väri, miellyttävä käytös.

VET ERI 1

NARTUT - VETERAANILUOKKA



LYHYTKARVAISET

UROKSET - PENTULUOKKA 7-9 KK

JII-TEEN RAUL
Hyvänkokoinen, raajakorkeudeltaan lupaava 
uros, jolla hyvä rungon pituus, oikeanlainen 
pään profiili, huulet voisivat olla tiiviimmät, 
hyvä kaula ja ylälinja, ikää vastaava runko, 
vahvat hyväasentoiset raajat, sujuva sivulii-
kunta, häntä nousee liikkuessa turhan paljon, 
etu- ja takaliikkeiden tulee vakiintua, erin-
omainen karvanlaatu, kaunis selkeä väri, ys-
tävällinen käytös.

PEK 1 KP VSP-PENTU

JII-TEEN REETUNPOIKA REX
Hyvänkokoinen vielä kovin kapea ja hieman 
ilmava uros, lupaava kallo-osa, kuono saa 
vahvistua, turhan paljon huulia, erinomainen 
kaula, turhan pysty olkavarsi, riittävät takakul-
maukset, lantion asennon tulisi olla parempi, 
hyvä raajaluusto, käpälät saisivat olla tiiviim-
mät, hyvä askelpituus, etu- ja takaliikkeiden 
tulee vakaantua, oikeanlaatuinen karva, hyvä 
väri, ystävällinen käytös, takana tuplakannuk-
set.

PEK 3

JII-TEEN RIDLEY ROTWALLI
Raajakas vielä kapea urospentu, jolla hyvä 
pään profiili, lupaava kallo, turhan löysät huu-
let, seistessä hyvä ylälinja, hyvä raajaluusto, 
riittävät kulmaukset, turhan jyrkkä lantio, 
hyvä sivuaskeleen pituus, etu- ja takaliikkei-
den tulee vakaantua, erinomainen karva, ok 
väri, ystävällinen käytös, toisessa takaraajassa 
tuplakannus.

PEK 2 

NARTUT - PENTULUOKKA 7-9 KK UROKSET - NUORTENLUOKKA
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JII-TEEN RUFINA
Raajakorkeudeltaan ja muilta mittasuhteil-
taan lupaava narttu, jolla ok pään profiili, 
kuono saa levetä, turhan paljon huulia ja kau-
lanahkaa, silmät voisivat olla tummemmat, 
hyvä ylälinja ja kaula, rungossa vielä kapeutta, 
eturinnan tulee täyttyä, hieman jyrkkä lantio 
ja häntä kiertyy liikkeessä, hyvä raajaluusto, 
riittävä askelpituus, muutoin hyvä pennun lii-
kunta, hyvä karva ja väri, ystävälinen.

PEK 2

JII-TEEN RUTH RISTALLI
Tasapainoisesti kasvanut, mittasuhteiltaan 
tyypiltään hyvin lupaava narttu, jolla oikean 
mallinen pää tulollaan, vahva kaula, erinomai-
nen ylälinja, hyvä rungon malli, hyväasentoi-
set raajat joskin käpälät voisi olla tiiviimmät, 
sujuvat liikkeet, voisi liikkeessä kantaa hän-
tänsä paremmin, erinomainen karva, kaunis 
väri, miellyttävä käytös.

PEK 1 KP ROP-PENTU BIS 2-PENTU

JII-TEEN LASSI-PEKKA
Mittasuhteiltaan raajakorkeudeltaan erin-
omainen uros, jolla oikeanmallinen masku-
liininen pää, jossa erinomainen ilme, ikää 
vastaava runko joskin etuosan tulisi olla täy-
teläisempi, vahvat raajat, turhan reippaasti 
kiertyvä häntä liikkeessä häiritsee yleisilmet-
tä, riittävät kulmaukset, hyvä askelpituus, 
etuliike kovin löysä, taka-askel saisi työntää 
paremmin, erinomainen karva, miellyttävä 
käytös.

NUO EH 2



UROKSET - NUORTENLUOKKA

JII-TEEN LENNOX
Hyvänkokoinen raajakorkeudeltaan erin-
omainen uros, jonka runko saa vielä täyttyä, 
maskuliininen profiililtaan erinomainen pää 
jossa turhan paljon huulia, vahva kaula, tiivis 
selkä, hieman jyrkkä lantio, hyvä raajaluusto 
ja riittävät kulmaukset, liikkeessä riittävä as-
kelpituus, häntä kiertyy turhan voimakkaasti, 
erinomainen karva ja väri, miellyttävä käytös.

NUO ERI 1

AXBERNA UCCO
Vaikuttavan kokoinen uros, jolla hyvin voima-
kas oikeanmallinen turhan huulekas pää, sil-
mäluomet saisivat olla tiiviimmät, vahva kau-
la, tiivis selkä, hyvä raajakorkeus ja rintakehän 
vahvuus eturintaa lukuunottamatta, vahva 
raajaluusto, liikkeissä riittävä askelpituus, ta-
katyönnön tulisi olla voimakkaampi, etuliike 
löysä, aivan erinomainen karvan laatu ja hyvä 
väri, ok käytös.

AVO EH 2

UROKSET - AVOIN LUOKKA

BLANCOLIN TUHATTAITURI
Maskuliininen varsin hyvärakenteinen mit-
tasuhteiltaan rodunomainen uros, jolla erin-
omainen pään vahvuus ja profiili, hieman 
huulia, vahva kaula, tiivis ylälinja, riittävä 
eturinta, ok runko, hyväasentoiset raajat, 
erinomainen liikkuja, oikea karvanlaatu, ok 
käytös. (Kuva: Petteri Tanskanen)

AVO ERI 1 SA PU 2 SERT

UROKSET - VALIOLUOKKA

BLANCOLIN SOUND EFFECT
Vaikuttavan kokoinen mittasuhteiltaan erin-
omainen uros, jolla maskuliininen pää jossa 
tyypikäs profiili ja ilme, vahva kaula, hyvä las-
keva ylälinja, hyvä runko, vahva raajaluusto, 
liikkeissä takatyöntö voisi olla tehokkaampi, 
erinomainen karva ja väri, hyvä tarkkaavainen 
olemus.

VAL ERI 2 SA PU 3

BLANCOLIN TUOPPISANKARI
Vahvarunkoinen hyvin liikkuva uros, jolla hy-
vät ääriviivat, voimakas pää, kallossa hivenen 
pyöreyttä, vahva kaula, vahvat tasapainoisesti 
kulmautuneet raajat, erinomainen karva, ok 
väri, varma käytös. (Kuva: Petteri Tanskanen)

VAL ERI 1 SA PU 1 VSP

PÄRLISTE POLAR PRINT
Kauttaaltaan hyvin maskuliininen uros, jolla 
hyvät mittasuhteet, voimakas hivenen tur-
han huulekas pää, vahva kuono, erinomainen 
voimakas kaula, tiivis hieman laskeva ylälinja, 
hyvä runko, erinomainen raajaluusto ja riittä-
vät kulmaukset, hyvä karva ja väri, liikkuu hy-
vällä sivuaskeleella, etu- ja takaliikkeen tulisi 
olla vakaammat, käsittelyssä hiven kainoste-
lua.

VAL ERI 3
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UROKSET - VETERAANILUOKKA

RAMSAN MAJESTY KAFKA
Vahva hyvärakenteinen uros, jolla ikäisekseen 
riittävät mittasuhteet, voimakas hieman nah-
kainen pää, vahva kaula, ylälinjassa pehmeyt-
tä, hyvä rungon malli, sopiva raajaluusto, ok 
karva ja väri, hampaissa jo ikä nähtävissä, liike 
voisi olla erityisesti takapotkun osalta tehok-
kaampi.

VET ERI 1

KLEINBARONS QUITE A STARLIGHT
Tasapainoisesti kasvanut ikäisekseen sopivan 
voimakas narttu, jolla riittävä raajakorkeus, 
lupaava pään malli ja vahvuus, kuono saa 
leventyä, ystävällinen ilme, hyvä ylälinja, hy-
väasentoiset riittävästi kulmautuneet raajat, 
sujuva nuoren koiran liikunta, hyvä karva tu-
lollaan, kaunis väri, ok käytös.

JUN ERI 1

LAYLA DA FROUXEIRA
Mittasuhteiltaan tyypiltään erinomainen tä-
nään käsiteltäessä hieman kurittomasti ja 
ujostelevasti esiintyvä narttu, vahvakalloinen 
nartun pää, hieman pyöreät silmät, sopivan 
voimakas kuono, hieman alapurentaa, vahva 
kaula ja tyypikäs ylälinja, iän mukainen run-
ko, sopiva raajaluusto, asettuessaan liikkuu 
hyvin, ok karva ja väri, tarvitsee harjoittelua 
käsittelyyn muutoin esiintyy mallikkaasti.

JUN EH 2

NARTUT - JUNIORILUOKKA

NARTUT - NUORTENLUOKKA

JII-TEEN LEORA
Voimakkuudeltaan sopiva, tänään yleisil-
mettä häiritsee takakorkeus ja voimakkaasti 
köyristyvä lanneosa liikkeissä, hyvä nartun 
pää, kuono voisi olla täyteläisempi, hieman 
huulia, hyvä vahva kaula, sopiva raajaluusto 
ja riittävät kulmaukset, välikämmenissä peh-
meyttä, jyrkkä lantio ja häntä kiertyy liikkees-
sä voimakkaasti, peitsaa tänään mielellään 
ja muutoinkin liikunnan tulee kauttaaltaan 
tasapainottua, oikea karva ja hyvä väri, ystä-
vällinen käytös.

NUO H

JII-TEEN LORETTA
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla ikäisek-
seen riittävä rungon vahvuus, hyvä pään vah-
vuus, otsapenger voisi olla selvempi, hieman 
huulia, vahva kaula, tiivis selkä, jyrkkä lantio ja 
häntä kiertyy liikkeessä, vahvat raajat voisivat 
olla voimakkaammin kulmautuneet, liikkeissä 
riittävä askelpituus joskin takatyöntö saisi olla 
tehokkaampi, hyvä karva ja väri, ystävällinen 
käytös.

NUO EH 2

JII-TEEN LUCIANA
Voimakkuudeltaan ja tyypiltään erinomainen 
narttu, jolla hyvin feminiininen voimakkuu-
deltaan sopiva pää jossa vahva kuono, voi-
makas kaula, hyvä ylälinja ja rungon malli, 
riittävät raajakulmaukset ja hyvä raajaluusto, 
häntä nousee liikkeessä, oikea karvan laatu 
ja hyvä väri, liikkeissä hyvä askelpituus joskin 
takatyöntöä voisi olla enemmän, miellyttävä 
käytös.

NUO ERI 1 SA PN 2 
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NARTUT - AVOIN LUOKKA

HAIKULAN ERITYISTÄ ELEGANSSIA
Raajakorkeudeltaan rodunomainen narttu, 
jolla ikäisekseen kovin nuorekas runko, hyvä 
pään vahvuus ja malli, hieman huulia, vah-
va kaula, riittävät kulmaukset ja raajaluusto, 
köyristää tänään ylälinjaa, hyvä häntä, sujuvat 
liikkeet, erinomainen karva ja hyvä väri.

AVO EH 3

JII-TEEN GEMMA
Vielä kokoon nähden kapea narttu, jonka ylei-
silmettä häiritsee tänään voimakkaasti köyris-
tyvä ylälinja, vahva nartun pää jossa hieman 
turhan paljon nahkaa ja huulia, vahva kaula, 
eturinnan tulisi olla täyteläisempi, riittävä 
raajaluusto, käpälät saisivat olla tiiviimmät, 
saisi ilmentää liikkeessä kauttaaltaan enem-
män voimaa ja askel jää lyhyeksi, hyvä karva, 
ok väri, ujostelee hieman käsiteltäessä.

AVO H

JII-TEEN GENEVE
Vahva oikeantyyppinen narttu, jolla sujuvat 
sivuliikkeet, hyvä nartun pään vahvuus, kallo 
voisi olla hiven korkeampi, ystävällinen ilme, 
seistessä kauniit ääriviivat, vahva kaula, hyvä-
asentoiset raajat, etuliikkeet hieman löysät, 
hyvä karva, ok väri, varma käytös. Parhaat 
liikkeet.

AVO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP BIS 2 PARAS LIIK-
KUJA 

NARTUT - VETERAANILUOKKA

SUPERMASSUN STELLA POLARIS
Voimakkuudeltaan rodunomainen narttu, 
jolla hyvät nartun mittasuhteet, vahva hie-
man turhan nahkainen pää, kaulanahkaa 
voisi olla maltillisemmin, hyvä ylälinja, sopiva 
raajaluusto ja hyväasentoiset raajat, sujuvat 
sivuliikkeet, edessä löysyyttä, ok karva ja väri, 
varma käytös.

AVO ERI 2

ANDRANADA LEONORA
Hyvärakenteinen hyväkuntoinen 9,5-vuotias 
voimakkuudeltaan erinomainen narttu, jolla 
riittävä raajakorkeus, hyvä pään profiili, vahva 
kaula, erinomainen ylälinja, hyväasentoiset 
raajat, vielä riittävän sujuvat liikkeet ja hyvä 
askelpituus, ok karva ja väri, ystävällinen käy-
tös.

VET ERI 1 SA PN 3 VET-SERT ROP-VET BIS 
1-VET

RAMSAN MANDALAY BLIZZARD
Mittasuhteiltaan tyypiltään erinomainen 
narttu, jolla hyvä pään vahvuus, vahva kaula, 
hyvä rungon malli ja raajaluusto, liikkeissä jo 
hieman jäykkyyttä mutta hyvä askelpituus, 
köyristää hieman lanneosaa, oikea karvan 
laatu ja hyvä väri, varma käytös.

VET ERI 2 SA PN 4

PITKÄKARVAISET - Kuva: Essi Montonen LYHYTKARVAISET - Kuva: Essi Montonen

ROP Saint Verna Hilarious Hector & VSP Linsey Carpathian Saint’s ROP Jii-Teen Geneve & VSP Blancolin Tuoppisankari



B  E  R  N  H  A  R  D  I  N  K  O  I  R  AB  E  R  N  H  A  R  D  I  N  K  O  I  R  A 35

NARTUT - VETERAANILUOKKA

SORMAN DARLING
Ikäisekseen (11v) hienossa kunnossa esitet-
ty narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet, jo 
ymmärrettävästi kuivunut pää jossa ok pro-
fiili, hyvä rungon malli, riittävä raajaluusto, 
liikkeissä ymmärrettävästi jo jäykkyyttä mutta 
askelpituus hyvä, karva ei enää parhaimmil-
laan, ok väri, ystävällinen käytös.

VET EH 3 

KASVATTALUOKKA

KENNEL - JII-TEEN
37, 50, 51, 54 Tasalaatuinen ryhmä mitta-
suhteiltaan erinomaisia rodunomaisia, yh-
tenäinen pään tyyppi, rungon vahvuuksissa 
hieman eroja, mutta hyvät perusrakenteet 
ja liikunnat, hännissä osalla sanomista, erin-
omaiset karvat ja mukavat luonteet. Onnitte-
lut kasvattajalle!

KASV 1 KP ROP-KASVATTAJA BIS 1-KASVATTA-
JA

PARAS LIIKKUJA - JIIT-TEEN GENEVE 

PARAS PÄÄ - HAIKULAN FRIIDU 
Kuva: Essi Montonen

PARAS VÄRI - KLEINBARONS QUEEN’S 
GEMSTONE
Kuva: Essi Montonen

BEST IN SHOW 1 - SAINT VERNA HILARIOUS HECTOR BEST IN SHOW 2 - JII-TEEN GENEVE

BEST IN SHOW 1 
VETERAANI 
ANDRANADA 
LEONORA


