Mäntsälä KR 15.7.2018, Liimatainen Jussi
PEN, urokset
PEN 1 / Cinodes Caverion / FI11720/18
Voimakasrakenteinen uros, oikeat mittasuhteet. Voimakas turhan pyöreä kallo, hyvä kaula. Selkä painuu
hieman. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Turhan tanakassa kunnossa, vahva luusto. Takaliike saisi olla
tehokkaampi. Voisi olla ryhdikkäämpi liikkeessä.
JUN, urokset
JUN EH 2 / Tashi-Gong Marlon / FI53714/17
Erittäin voimakasrakenteinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Turhan järeä kallo. Pienet mutta pyöreät
silmät. Hyvä kaula, mutta selkä painuu. Erinomainen eturinta, mutta lyhyt rintakehä. Epävakaa takaosa.
Liikkuu raskaasti keinuen.
JUN EH 1 / Tor Oskan Titan / FI44058/17
Turhan kookas uros, hyvät mittasuhteet. Kauniit silmät, mutta turhan voimakas pää. Erinomaiset korvat.
Hyvä kaula, hyvä etuosa mutta liian lyhyt rintakehä. Pitkä lanne, hyvin kulmautunut takaa. Selkä saisi olla
vakaampi liikkeessä, hieman takakorkea.
NUO, urokset
NUO EH 2 / Cinodes Blue Barony / FI45030/16
Turhan kookas ja ilmava uros. Hieman leveä kallo, muuten hyvä pää. Kauniit silmät. Hyvä kaula, mutta selkä
saisi olla suurempi. Turhan lyhyt rintakehä. Hyvä karvanlaatu. Alaskiinnittynyt kiertyvä häntä. Liikkuu hyvin,
mutta saisi olla ryhdikkäämpi.
NUO ERI 1 SA, PU1 SERT VSP / Lilileian Flying High / FI26471/17
Yleisvaikutelmaltaan hyvin kaunis. Kaunisilmeinen pää ja hyvin asettuneet korvat. Alaleuka saisi olla
leveämpi. Kaunis niskan kaari ja hyvin kannettu häntä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Eturinta saisi olla
suurempi ja rintakehä pidempi. Kaunis silkkinen karva. Liikkuu oikealla asenteella.
AVO, urokset
AVO ERI 2 / Cinodes Calupso / FI52742/15
Turhan kookas, mutta oikeamallinen uros. Hieman leveä kallo, hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Erinomainen eturinta ja riittävä rintakehän pituus. Kaunis häntä ja hyvä karva. Liikkuu hyvin, mutta voisi olla
ryhdikkäämpi.
AVO ERI 1 SA, PU2 VASERT / Saffron Poitier / FI38983/16
Erittäin laadukas uros, mutta kokoa saisi olla vähemmän. Leveä kallo ja korvat voisivat olla korkeammalle
asettuneet. Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Upea eturinta ja runko. Erinomainen takaosa ja häntä. Hyvä
silkkinen karva. Liikkuu erittäin kauniisti.

VAL, urokset
VAL ERI 1 SA, PU 3 / Tor Oskan Ricardo / FI52317/15
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, korvat voisi asettua korkeammalle. Hyvä kaula ja ylälinja.
Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä häntä mutta takaosa saisi olla paremmin kulmautunut. Silkkinen karva,
liikkuu hyvällä ryhdillä. Takaliike voisi olla tehokkaampi.

JUN, nartut
JUN ERI 1 SA, PN 4 VASERT / Vuorenrinteen Quelle De Freude / FI46819/17
Kaunislinjainen hieman kookas narttu. Viehättävä pää ja oikeinasettuneet korvat. Ryhdikäs kaula. Eturinta
saisi olla voimakkaampi. Hieman jyrkkä lantio mutta hyvä häntä. Lupaava karva. Liikkuu hyvin sivulta,
edestä ja takaa kapeasti.
NUO, nartut
NUO ERI 1 SA, PN 3 SERT / Vuorenrinteen Mariella / FI15221/17
Viehättävä narttu, jolla hyvä koko ja mittasuhteet. Ihana pää, kauniit silmät ja korvat. Ryylikäs niska, vankka
runko ja riittävä eturinta. Oikein kannettu häntä, ei parhaassa karvassa. Liikkuu tasapainoisesti kauniilla
ryhdillä.
AVO, nartut
AVO EH 1 / Cinodes Ceremony Song / FI54359/14
Kooltaan hyvä mutta liian matalaraajainen. Hyvin asettuneet korvat ja kauniit pienet silmät. Hyvä kaula ja
erinomainen eturinta. Hyvä rintakehän malli. Komea häntä. Liikkeessä painuu voimakkaasti, selkä saisi olla
vakaampi.
VAL, nartut
VAL ERI 1 SA, PN 2 / Tashi-Gong Essence / FI56211/14
Ihastuttava narttu. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Kauniit pienet silmät ja hyvinasettuneet korvat.
Ihana ylälinja. Erinomainen runko ja riittävä eturinta. Erinomainen takaosa ja hännän kiinnitys. Liikkuu
erinomaisesti rodulle kuuluvalla ryhdillä.
VET, nartut
VET ERI 1 SA, PN 1, ROP, VET-ROP / Lilileian Padme Amidala / FI45641/09
Tyylikäs kaunislinjainen narttu, pyöreät silmät, muuten eriomainen pää. Melko pitkä kaula tipsulle. Hyvä
suora selkä, upea eturinta ja runko. Erinomainen takaosa ja häntä. Liikkuu kauniilla ryhdillä rodunomaisesti.
VET ERI 2 / Ziestan Toccara / FIN44463/08
Vankkarunkoinen narttu, hieman leveä kallo muuten hyvä pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta
ja runko. Hyvin asettunut häntä. Villava karva, liikkuu varsin hyvin.

