TOP OVCHARKA SHOW 2021 – ARVOSTELUT
Pentuluokka 7-9kk nartut
Little Freak's Viking Victoria FI52803/20
Vahvaluustoinen, erinomaiset mittasuhteet &
sukupuolileima. Oikeat pään mittasuhteet,
vahva kuono, hieman kallo takaluisu,
erinomainen kaula & ylälinja. Hyvä rintakehän
pituus & syvyys, rintakehän alapuoli hieman
kapea. Hyvin kulmautunut edestä & takaa.
Helppo liike. Hyvät käpälät, hyvä karva
ikäisekseen. Oikea hampaisto, kaunis ilme,
erinomainen maski & pigmentti.
PEK2 KP
Little Freak's Villanelle FI52801/20
Vahvaluustoinen, hyvät mittasuhteet,
erinomainen sukupuolileima, oikeat pään
mittasuhteet, hieman kallo takaluisu,
rodunomainen ilme, maski & korvien
kiinnitys, oikea hampaisto. Erinomainen kaula
& selkä, liian luisu lantio. Rintakehä syvä &
riittävän pitkä, mutta alapuoli hieman kapea.
Hyvät kulmaukset, riittävä askelpituus,
hieman litteät käpälät. Erinomainen karva
ikäisekseen. PEK3 KP
Little Freak's Warrior Princess FI52805/20
Oikea tyyppi & mittasuhteet, erinomainen
luusto, hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvä
pään profiili, hieman kapeahko kuono vielä,
hieman ahtaat silmät, hyvä kaula, pehmeähkö
selkä, hyvä lanne & lantio, rintakehä oikeassa
muodossa. Hyvin kulmautunut edestä &
takaa, kintereet voisivat olla vahvemmat.
Pehmeähköt ranteet, pentumainen karva
vielä. Erinomainen luonne, kaunis maski,
oikea hampaisto. PEK4 KP

Little Freak's Wild Heart FI52802/20
Erittäin makea narttupentu. Vahva, oikeat
mittasuhteet, erinomainen raajojen korkeus,
oikeat pään mittasuhteet. Erinomainen ilme,
oikea hampaisto, oikea korvien kiinnitys,
rodunomainen ylälinja. Erinomainen
rintakehän muoto & volyymi. Hyvin
kulmautunut edestä & takaa. Liikkuu hyvin
kun haluaa, pehmeähköt ranteet, hyvät
käpälät. Erinomainen karva ikäisekseen.
Erinomainen luonne. Erittäin lupaava!
PEK1 KP ROP-PENTU
Junioriluokka urokset
Kontio FI51117/20
9 kk vanha. Kookas, erittäin vahva,
erinomainen tyyppi, mutta tarvitsee
enemmän aikaa kehittyäkseen.
Rodunomainen pää & ilme, oikea hampaisto.
Hyvä ylälinja, pitkä lantio & oikea hännän
asento. Rintakehä hyvin kehittynyt
ikäisekseen. Hyvät kulmaukset, riittävä
askelpituus, vielä hieman ahdas etu- ja
takaliike. Etukäpälät hieman ulkonevat, hyvä
karvanlaatu ikäisekseen. Tarvitsee aikaa.
Pienehköt kivekset vielä.
JUN-ERI JUK3 (kuva Päivi Jokinen)
Little Freak’s Uljanovsk FI49047/20 POISSA
Little Freak's Ursus FI49044/20
9kk. Erinomainen luusto, keskikokoinen,
kompakti, erinomainen pää ja hampaisto.
Riittävä kaula, hyvä ylälinja & rintakehän
syvyys. Rintakehän alapuoli hieman kapea
vielä. Hyvät kulmaukset. Hyvä askelpituus,
tiiviit käpälät. Hyvä karva ikäisekseen,
erinomainen luonne.
JUN-ERI JUK1 PU3 SA VASERT JUN VSP

Little Freak's Ushanka FI49046/20
10kk. Molemmat P1-hampaat puuttuu
alhaalta. Vahvaluustoinen, oikean kokoinen,
urosmainen, erittäin hyvä pää, oikea ilme,
oikea korvien asento, hyvä kaula. Hyvä
ylälinja, rintakehä riittävästi kehittynyt
ikäisekseen, hyvät kulmaukset. Kintereet
saisivat olla vahvemmat ja ovat liian ahtaat
liikkeessä. Melko hyvä sivuliike, etu- ja
takaliike saisivat olla vakaammat.
Erinomainen karva ikäisekseen!
JUN-ERI JUK2 PU4 SA
Avoin luokka urokset
Catavales Asser FI10854/19
Erittäin kaunis, vahva, urosmainen,
erinomainen sukupuolileima, kaunis pää,
oikea hampaisto. Tummat silmät,
rodunomainen ilme, erinomainen, tiivis
runko. Rodunomainen ylälinja, oikea häntä,
erinomainen rintakehän muoto. Hyvin
kulmautunut edestä & takaa. Rodunomainen
liike, tiiviit käpälät, oikea karvanlaatu.
Rodunomainen luonne, kiva koira arvostella!
AVO-ERI AVK1 PU1 SA VSP SERT MVA
Imperator FI40673/18
Urosmainen, vahvaluustoinen, erinomainen
urosmainen pää, oikea hampaisto.
Rodunomainen ilme, hyvä ylälinja. Rintakehä
syvä & riittävän leveä. Riittävät kulmaukset,
helppo liike sivulta. Valitettavasti karva ei ole
näytelykunnossa. Litteät käpälät,
rodunomainen luonne. Takaliike saisi olla
tehokkaampi. AVO EH AVK4
Jones FI32635/19
Erinomainen luusto, pienikokoinen, voisi olla
kompaktimpi. Erittäin kaunis pää, hyvä
ylälinja, syvä rintakehä. Riittävät kulmaukset
& askelpituus. Kintereet hieman ulkonevat
liikkeessä. Karva ei ole parhaassa kunnossa.
Rodunomainen luonne. AVO ERI AVK3

Mohnatyj Strazh Yaromir FI40106/17
5-vuotias, erittäin vahva, kompakti, hyvässä
kunnossa ikäisekseen. Hyvä urosmainen pää,
erinomainen pigmetti, oikea-asentoiset
korvat. Lyhyehkö kaula. Hyvä ylälinja,
erinomainen rintakehä. Raajakorkeus saisi
olla korkeampi. Erinomainen sivuliike, hyvä
etu- ja takaliike, hyvä karvanlaatu.
AVO ERI AVK2

Valioluokka urokset
Dexter Ashmani FI27346/19 POISSA
Finaziat Baran FI51559/17
Oikeat mittasuhteet, erinomainen
sukupuolileima & luusto, valitettavasti karva
ei ole näyttelykunnossa. Oikea pään muto,
silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula.
Säkä voisi olla paremmin kehittynyt
ikäisekseen. Hieman takakorkea. Riittävä
rintakehän syvyys. Eturinta voisi olla
paremmin kehittynyt. Riittävät kulmaukset &
askelpituus. Astuu ristiin edestä, hieman
ahtaat takaliikkeet. Rodunomainen luonne.
VAL ERI VAK1
Veteraaniluokka urokset
Zhan-Zhak Transylvania Giant FI58513/11
10-vuotias, kookas, vahvaluustoinen,
erinomainen kunto ikäisekseen. Vahva, iso,
urosmainen pää, hieman korkea otsapenger.
Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä
ylälinja, pitkä syvä rintakehä, erinomainen
eturinta. Hyvin kulmautunut edestä & takaa.
Erinomainen liike ikäisekseen. Litteät käpälät.
Erittäin tumman värinen, erinomainen
luonne. VET ERI VEK1 PU2 SA VET VSP

Junioriluokka nartut
Little Freak's Uralochka FI49051/20
9kk. Erittäin lupaava nuori narttu.
Erinomainen luusto & mittasuhteet. Kaunis
pää,oikea ilme & hampaisto. Rodunomainen
ylälinja. Syvä rintakehä, mutta rintakehän
alapuoli hieman kapea vielä. Hyvin
kulmautunut edestä & takaa. Helppo liike.
Riittävän tiiviit käpälät. Oikea karva
ikäisekseen, erinomainen luonne.
JUN ERI JUK2
Little Freak's Ursa Major FI49049/20
Erittäin kaunis juniorinarttu. Vahva,
hyväkokoinen, tiivis runko, rodunomainen
pää, silmät voisivat olla tummemmat.
Rodunomainen profiili. Erinomainen ylälinja
ja eturinta ikäisekseen. Hyvin kulmautunut
edestä & takaa. Hyvä askelpituus.
Erinomainen karva ikäisekseen.
Rodunomainen luonne.
JUN ERI JUK1 PN4 SA SERT JUN ROP

Avoin luokka nartut
Little Freak's Ruth FI37482/19
2-vuotias. Oikean kokoinen, narttumainen,
vahva luusto, rodunomaiset mittasuhteet.
Hyvät pään mittasuhteet, mutta kuono saisi
olla leveämpi. Hyvä säkä, luisu lantio, kapea
rintakehän alapuoli. Eturinta saisi olla
paremmin kehittynyt ikäisekseen.
Etukulmaukset voisivat olla paremmat, hyvät
takakulmaukset. Ahdas takaliike, riittävä
askelpituus, hyvä karvan laatu, erinomainen
luonne. AVO-ERI AVK1

Valioluokka nartut
Alma Iz Aleksandrovoi Slobody FI29532/18
4,5-vuotias. Erinomainen tyyppi & kunto,
oikeat mittasuhteet, vahva luusto. Kaunis
narttumainen pää, tummat silmät. Leveät
korvat. Oikea kaula, selkä voisi olla vakaampi.
Oikea lanne & lantio, erinomainen rintakehä,
erinomaiset kulmaukset, joustava ja tehokas
sivuliike, melko hyvä etu- ja takaliike.
Rodunomainen karvanlaatu.
VAL ERI VAK1 PN1 SA ROP

Little Freak’s Gordii FI19390/15
6-vuotias, saisi olla paremmassa fyysisessä
kunnossa. Karva ei ole näyttelykunnossa.
Erinomainen pään profiili. Pienehköt
premolaarit, oikea purenta. Hyvä kaula,
ylälinja saisi olla vakaampi. Erinomainen
Rintakehä, oikeat kulmaukset. Ranteet &
kintereet eivät riittävän vahvat ja ovat ahtaat
liikkeessä. Litteät käpälät. Erinomainen
luonne. VAL EH VAK2
Sportster FI55600/15 POISSA
Veteraaniluokka nartut
Jopan Istoria FI38892/13
8,5-vuotias. Erinomainen fyysinen kunto.
Rodunomainen, narttumainen,
vahvaluustoinen. Erinomaiset mittasuhteet.
Hieman kallo takaluisu. Hyvät pään
mittasuhteet, oikea-asentoiset korvat,
erinomainen kaula, ylälinja riittävän vakaa.
Erinomainen rintakehä. Hyvin kulmautunut
edestä & takaa. Erinomainen sivuliike.
Pehmeähköt ranteet. Etuliike voisi olla
parempi. Huulipigmentti voisi olla vahvempi.
Oikea karvanlaatu.
VET ERI VEK1 PN2 SA VET ROP
Irina Poletaevan kiertopalkinto

Ruusa Baika FI57930/12
Narttumainen, erinomainen kunto
ikäisekseen. Hyvät pään mittasuhteet. Kuono
voisi olla leveämpi. Hyvä säkä & selkä.
Hieman luisu lantio. Erinomainen rintakehä &
kulmaukset. Hyvä sivuliike, hieman ahdas
takaliike, pehmeähköt ranteet. Hyvä karva,
rodunomainen luonne. VET ERI VEK2 PN3 SA

Kasvattajaluokka
kennel Little Freak's KASV
Tasainen ryhmä, yhdestä yhdistelmästä.
Erittäin lupaavat juniorit, hyvät päät, oikeat
mittasuhteet. Erinomaisesti kehittyneet
ikäisikseen. Hyvät liikkeet. Hyvä karva
ikäisikseen. Kunnia kasvattajalle!
KASV1 KP ROP KASVATTAJA
Numerot 7, 8, 16, 17
Kasvattaja Katriina Raanto

