Rantasalmi, 3.7.2016, Juha Putkonen
AVO, urokset
AVO ERI 2 SA PU 2 VASERT / Shibazhan Eremurus / FI22976/14
Kookkaan puoleinen edust. mittasuhteet sopiva luusto. Vahva urosmainenpää hyvä kallo-osa ja korvat. Tummat
silmät, lyhyehkö kuono. Hieman voimakas alapurenta, riittävän leveä alaleuka. Hyvä rintakehä ja eturinta.
Eturaajat saisi olla suoremmat. Hyvä kaarvanlaaatu ja häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä
askeleella.
AVO ERI / Vanessan Shandor / FI57372/12
Ryhdikäs, oik. mittasuhteet ja sopiva luusto. Vahva kallo. Oik. korvat. Hyvä kuono-osa, tummat silmät,
epätasainen purenta. Tiivis runko, erino. eturinta. Hyvät suorat eturaajat, tasapain. kulmaukset. Hyvä
karvanlaatu. Saisi nostaa häntäänsä paremmin liikkeessä. Saisi liikkua reippaammin.
AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP / Ziestan Li Naozumi / FI38443/14
Erino. mittasuhteet. Sopiva luusto. Erinom. kallo-osa, oik. kiinnittyneet korvat, tummat silmät. Erinom. ?
pigmentti. ? kapea alaleuka ja epätasainen hammasrivi, 5 alaetuhammasta. Hyvä rintakehä, sopiva eturinta.
Suorat, hyvät eturaajat. Oik. laatuinen karva ja hyvä häntä. Tasapain. kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä
askeleella.
AVO ERI 3 / Mic Mac True Is The Friend / FI42071/13
Kookas, mittasuht. hieman pitkä, sopiva luusto. Hyvä kallo-osa, oik. kiinnittyneet korvat, tummat silmät. Melko
voimakas alapurenta, hieman kapea alaleuka. Hyvä rintakehä ja sopiva eturinta, pitkä lanne. Erinom. häntä. Oik.
laatuinen karva, hyvät suorat eturaajat, tasapain. kulmat. Liikkuu hyvällä askeleella.
AVO ERI 4 / Minessan Franklin / FI39033/14
Hyvä koko. Mittasuht. oik. Kokoon sopiva luusto. Hyvä kallo-osa ja ok korvat, tummat silmät. Himean lyhyt
kuono, melko voimakas alapurenta ja kapea alaleuka. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Eturaajat saisi olla
suoremmat. Erinom. häntä ja oik. karvanlaatu. Liikkuu riittävällä askeleella.

JUN, nartut
JUN EH 3 / Finriikan Uneksija / FI27488/15
Hoikassa kunnossa. Mittasuhteet oik. sopiva luusto. Narttumainen pää, hyvä kallo-osa ja korvat. Keskiruskeat
silmät. ? voimakas alapurenta ja kapea alaleuka. Rintakehä tarvitsee lisää massaa ja eturinta saa täyttyä.
Tasapain. kulmaukset. Hyvä karvanlaatu ja häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella.
JUN ERI 2 SA / Playpoint Tic Tac Toe / FI49480/15
Mittasuht. oik. sopiva luusto. Narttumainen pää, sopiva kallo. Oik. korvat. Keskiruskeat silmät, hieman lyhyt
kuono-osa. Melko voimakas alapurenta ja kapea alaleuka. Hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Eturaajat saisi
olal suoremmat. Oik. laatuinen karva ja erinom. häntä. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella.
JUN ERI 1 SA PN 4 / Zhigatsey Klarissa / FI34448/15
Mittasuht. oik. Sopiva luusto. Narttumainen pää, erinom. kallo-osa ja hyvin kiinnittyneet korvat. Tummat silmät.
Melko voimakas alapurenta ja kapea alaleuka. Melko hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvät, suorat eturaajat.
Hyvälaatuinen karva erinom. häntä, tasapain. kulmat. Liikkuu hyvin.

AVO, nartut
AVO ERI 3 SA / Revonhännän Fergie / FI59331/11
Oik. mittasuhteet. Sopiva luusto. Vahva, narttumainen pää. Hyvä kallo-osa. Oik. koravat. Tummat silmät.
Voimakas alapurenta, mutta tasainen hammasrivi. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Eturaajoissa hieman
käyryyttä. Tasapain. kulmaukset. Liikkuu hyvin.
AVO ERI 2 SA PN 3 VASERT / Sippans Keep My Lovesong Starshine / FI13767/13
Erinom. mittasuhteet, sopiva luusto. Vahva narttumainen pää. Oik. kiin. korvat. Tummat silmät. Voimakas
alapurenta ja riittävän leveä alaleuka. Hyvä tiivis runko ja hyvä eturinta. Riittävän suorat eturaajat. Tasapain.
kulmaukset. Hyvälaatuinen karva. Erinom. häntä. Liikkuu ryhdikkäästi hyvälllä askeleella.
AVO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP / Tashi-Gong Hand In Hand / FI15772/14
Mittasuht. oik. Sopiva luusto. Vahva narttumainen pää, erinom. kallo-osa. Oik. korvat. Tummat silmät. Hyvä
purenta. Hieman kapea alaleuka, mutta erinom. alaleuan syvyys. Hyvin kehittyneyt rintakehä ja eturinta.
Eturaajoissa hieman käyryyttä. Hyvä karvanlaatu ja häntä. Tasapain. kulmukset. Liikkuu ryhdikkäästi erinom.
askelpituus.
AVO ERI 4 / Vanessan Miss Sunshine / FI26773/14
Oik.mittasuhteet. Oik. sopiva luusto. Narttumainen pää jossa erinom. kallo-osa. Oik. korvat, tummat silmät.
Käänteinen saksipurenta, hieman kapea alaleuka. Riittävän tilava rintakehä sopiva eturinta. Eturaajoissa hieman
käyryyttä. Karva vaihtumassa, laatu oikea. Hyvä häntä. Tasapain. kulmaukset. Liikkuu ryhdikkkäästi, hyvällä
askeleella.
AVO ERI / Xaramae Cashmere / FI30246/14
Mittasuht. oik. raajaluusto hyvä. Narttumainen pää, hyvä kallo-osa ja oik. korvat, tummat silmät. Tasapurenta.
Hyvä, leveä alaleuka. Hyvä rintakehä, riittävästi eturintaa. Oik. karvanlaatu oik. häntä. Liikkuu hyvin halutessaan.

VET, nartut
VET ERI 1 SA PN 2 ROP-veteraani / Vanessan Indra / FIN53781/05
11v. erinom. kunnossa. Oik. mittasuhteet ja hyvä luusto. Narttumainenpää, hyvä kallo-osa. Ok korvat, tummat
silmät. Hyvä rintakehä ja eturinta. Eturaajoissa hieman käyryyttä, hyvä häntä ja oikean laatuinen karvapeite.
Tasapain. kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä iän tuomalla askeleella.

