Kittilä 7.8.2016, Putkonen Juha
Urokset
AVO
AVO EH 3 / Chakiran Noah / 56429/12
Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä luusto. Vahva kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat, kauniit tummat silmät.
Hieman vino alapurenta. Rintakehä ja eturinta saisi olla täyteläisempi. Hieman käytyyttä eturaajoissa. Oikea
karvanlaatu. Hyvä häntä, tasapainoiset kulmaukset. Saisi liikkua tehokkaammin.

AVO ERI 1 SA, PU 3, SERT / Minessan Calvin / 15791/11
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä.
Ryhdikäs, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä luusto. Urosmainen kallo-osa. Hieman kevyet korvat,
keskiruskeat silmät, hyvä otsapenger ja kuono. Hyvä alapurenta, vain 4 alaetuhammasta. Hyvin kehittynyt
rintakehä, toivoisin täyteläisemmän eturinnan. Oikea karvanlaatu, erinomainen häntä, tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi oikealla askelpituudella.

AVO ERI 2 SA, PU 4, VASERT / Tuuling El Victor / 39310/14
Hyväluustoinen, erinomaiset rungon mittasuhteet. Vahva kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat,
keskiruskeat silmät, hyvä otsapenger ja kuono. Hyvä alapurenta. Hieman kapea alaleuka. Hyvin kehittynyt
rintakehä ja eturinta. Oikea karvanlaatu, hyvät suorat eturaajat, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu
riittävällä askelpituudella.
VAL
VAL ERI 2 SA / Kiiramanna Felipe / 45243/12
Mittasuhteiltaan oikea, erinomaisessa lihaskunnossa. Vahva urosmainen pää, hyvät korvat, hyvä
otsapenger ja kuono. Tummat silmät, hieman vino alapurenta. Alaleuka saisi olla leveämpi. Erinomainen
rintakehä ja eturinta. Oikea karvanlaatu ja erinomainen häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, leveästi takaa.

VAL ERI 1 SA, PU 1, VSP / Kiiramanna Never Make You Cry / 11078/14
Hyvässä lihaskunnossa, erinomaiset mittasuhteet ja hyvä luusto. Vahva kallo-osa, oikein kiinnittyneet
korvat. Hyvä otsapenger ja kuono. Kauniit tummat silmät, erinomainen alapurenta ja leveä alaleuka. Hyvin
kehittynyt rintakehä ja eturinta, oikea karvanlaatu. Hyvä karvanlaatu ja häntä. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä
askeleella.

VET
VET ERI 1 SA, PU 2, VET-ROP / Annastiina Wilhelm / 19149/04
Erinomaisessa lihaskunnossa oleva 12-vuotias veteraani. Oikeat rungon mittasuhteet. Oikeanmallinen pää,
hyvät korvat, tummat silmät ja hyvä kuono. Melko voimakas alapurenta ja kapea alaleuka. Hyvä rintakehä,
sopivasti eturintaa, asianmukainen karvapeite. Erinomainen häntä, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu
ryhdikkäästi iän tuomalla arvokkuudella.

Nartut
JUN
JUN ERI 4 / Chakiran Princess Pocahontas / 44142/15
Mittasuhteiltaan oikea, hoikassa kunnossa. Sopiva luusto, narttumainen pää, jossa hyvä kallo-osa ja oikein
kiinnittyneet korvat. Hyvä otsapenger, kauniit tummat silmät. Melko voimakas alapurenta, hieman kapea
alaleuka. Rintakehä saisi olla täyteläisempi. Erinomainen eturinta, oikeanlaatuinen karva, hyvä häntä, hyvät
suorat eturaajat, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella.

JUN ERI 3 / Chakiran Princess Primadonna / 44143/15
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto. Kaunispiirteinen narttumainen pää, hyvät korvat, kauniit tummat
silmät, erinomainen alapurenta. Rintakehä ja eturinta saa iän mukana täyttyä. Karvanlaatu oikea,
erinomainen häntä, suorat eturaajat. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvin, lupaava kokonaisuus.

JUN ERI 2 SA, PN 3 / Dawana Unni Ilona / 53909/15
Hyvät rungon mittasuhteet ja luusto. Kaunispiirteinen narttumainen pää, oikein kiinnittyneet korvat,
tummat hieman vuotavat silmät. Erinomainen alapurenta, ikäisekseen hyvä runko ja eturinta. Tasapainoiset
kulmaukset ja hyvät suorat eturaajat. Karvanlaatu oikea, hyvä häntä, liikkuu ryhdikkäästi erinomaisella
askelpituudella.

JUN ERI 1 SA, PN 2, VASERT / Dorona´s Bandora / 55440/15
9 kk erinomaiset rungon mittasuhteet ja hyvä luusto. Narttumainen pää, hyvä kallo-osa, oikein kiinnittyneet
korvat, kauniit tummat silmät. Hieman vuotavat silmät, erinomainen leveä alapurenta, ikäisekseen hyvä
rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvät suorat eturaajat. Oikea karvanlaatu, erinomainen
häntä. Liikkuu ryhdikkäästi, oikea askelpituus.

NUO
NUO ERI 1 SA, PN 4 / Kiiramanna Shenzi / 54366/14
Erinomaiset rungon mittasuhteet, kokoon sopiva luusto. Ryhdikäs kokonaisuus. Narttumainen pää, jossa
hyvä otsapenger ja kuono. Oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät, melko voimakas alapurenta, 5
alaetuhammasta ja alaleuka saisi olla leveämpi. Erinomainen rintakehä, sopivasti eturintaa. Tasapainoiset
kulmaukset, hyvät suorat eturaajat, erinomainen karvanlaatu. Hyvä häntä. Liikkuu ryhdikkäästi
erinomaisella askelpituudella.

AVO
AVO ERI 1 SA, PN 1, SERT, ROP / Chakiran Margarita / 30618/12
Erinomaiset rungon mittasuhteet ja hyvä luusto. Narttumainen pää, jossa hyvä kallo-osa ja otsapenger.
Hyvät korvat, hyvä kuono-osa, erinomainen kuono-osa (?) ja hyvä leveä alaleuka. Hyvin kehittynyt rintakehä
ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset ja suorat eturaajat. Hyvälaatuinen karva, erinomainen häntä. Liikkuu
ryhdikkäästi hyvällä askelpituudella.

AVO ERI 4 SA / Dorona´s Indira / 37987/13
Saisi rungon mittasuhteiltaan olla hieman pidempi. Hyvä luusto, narttumainen pää, oikein kiinnittyneet
korvat, hyvä otsapenger. Kallo-osa saisi olla pyöreämpi, kauniit tummat silmät, hyvä kuono-osa.
Erinomainen alapurenta ja leveä alaleuka. Hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Eturaajat
saisi olla suoremmat. Erinomainen karvanlaatu ja hyvä häntä. Liikkuu ryhdikkäästi.

AVO EH / Geisha / 21384/12
Oikeat rungon mittasuhteet, sopiva luusto. Narttumainen pää, jossa hyvä kallo-osa ja otsapenger. Hyvät
korvat, kauniit tummat silmät, melko voimakas alapurenta ja alaleuka saisi olla leveämpi. Hyvä rintakehä,
sopivasti eturintaa. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvät suorat eturaajat. Hyvä häntä, runsas ja turhan
pehmeä karvanlaatu. Liikkuu ja esiintyy hyvin.

AVO ERI 3 SA / Kiiramanna Never Give You Up / 11077/14
Hyvän kokoinen, riittävät rungon mittasuhteet. Vahva narttumainen pää, kallo-osa saisi olla pyöreämpi.
Hyvä otsapenger, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä kuono-osa, hyvä alapurenta, hieman
kapea alaleuka ja epätasainen hammasrivi. Hyvä rintakehä, sopivasti eturintaa. Oikeanlaatuinen karva ja
hyvä häntä. Hyvät suorat eturaajat, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi erinomaisella
askelpituudella.

AVO ERI 2 SA / Toyway Filma Flint-Stone / 58752/12
3-vuotias. Toivoisin rungon mittasuhteita vähän pidemmäksi. Hyvä luusto, narttumainen pää, sopiva kalloosa ja hyvä otsapenger. Hyvät korvat. Silmät saisi olla tummemmat. Erinomainen alapurenta ja hyvä
alaleuka. Erinomainen rintakehä, riittävästi eturintaa, tasapainoiset kulmaukset. Hyvät suorat eturaajat,
erinomainen häntä, oikea karvanlaatu. Liikkuu ryhdikkäästi riittävällä askelpituudella.

VET
VET ERI 1 SA, VET-VSP / Flametail Dear Devil-Ma / 44797/06
10-vuotias. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Oikeat rungon mittasuhteet, vahvapiirteinen
narttumainen pää, hyvät korvat, keskiruskeat silmät. Hyvä kuono-osa, hyvä alapurenta, hieman kapea
alaleuka, tilava rintakehä. Sopivasti eturintaa, iän mukainen karvapeite, hyvä häntä ja tasapainoiset
kulmaukset. Hyvät suorat eturaajat, liikkuu iän tuomalla arvokkuudella.
KASV
KASV 2 KP / Chakiran
Kolme eri yhdistelmää, 1 uros, 3 narttua. Kaikilla selvät sukupuolileimat, lähes yhdenmukaiset päät, hyvät
rungon mittasuhteet ja karvan laatu. Hyvää kasvatustyötä!

KASV 1 KP / Kiiramanna
3 eri yhdistelmää, 2 urosta ja 2 narttua. Kaikilla selvät sukupuolileimat, uroksen päät kuin samasta
muotista, erinomaiset kulmaukset ja hyvät hännät. Hyvää kasvatustyötä!

