Kesäpäivät Kotka Santalahti
VAUVA:
Uros
Apollo od Certova kopytka
Kaunis pentu. Lupaavat mittasuhteet, oikeat mittasuhteet, vahva luusto, miellyttävä ilmeinen pää,
täyteläinen kuono-osa, hyvä silmien sijainti, hyvä korvien kiinnitys kohta, sopiva kaula, tilava
rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hieman kapeat takaliikkeet, rauhallinen käytös, esitetään
edukseen.
PEK1, KP ROP, BIS1-PENTU
Narttu
Zatravin Amelie
Erinomainen sukupuoli leima tässä vaiheessa, monimutkainen ylälinja, raajaluusto saisi olla
voimakkaampi ja eturaajat suoremmat, tiiviit käpälät, hyvin narttumainen pää, kuono-osa saa
täytelöityä silmien alta, erinomainen korvien kiinnitys ja pigmentti, keskiruskeat silmät, riittävät
kulmaukset, miellyttävä käytös.
PEK1
PENTU 7-9kk
Uros
Kalliovaaran Qamar Princ
Pitkälinjainen uros pentu, pitkä kaula, pitkä lanneosa, riittävä raaja korkeus, keskivahva raajaluusto,
tässä kehitys vaiheessa kuono-osa näyttää hieman pitkältä, kallon tulee tietenkin vielä levitä, silmät
voisivat olla tummemmat, hyvä pigmentti, hyvät kuonon linjat, hyvä korvien kiinnitys kohta,
todella viistot lavat, käpälät voisivat olla tiiviimmät, kintereet saisivat olla
voimakkaammat&matalammat, kääntää käpäliään ulos päin, viellä ahtaat liikkeet, pehmeä ylälinja,
lupaava karvanlaatu
PEK1
Narttu
Kalliovaaran Queen Princova
Hyvin tasapainoisesti rakentunut, tehokkaasti ja vaivattomasti liikkuva narttupentu, erinomainen
sukupuolileima, hyvin narttumainen vielä kapea pää, voimakkaat otsaluut, silmät voisivat olla
tummemmat, kevyt alaleyka, hyvä ylälinja, keskivahva luusto, lupaava karvanlaatu, matala kinner,
hyvä polvikulmaus, miellyttävä käytös
PEK1,VSP
JUN UROS

Augenzahn Lord
Kookas komea uros, erin. sukupuolileima, hyvin miellyttävä ilmeinen, lupaava linjainen pää,
kauniit silmät& korvat, pitkä kaula, voimakas eturinta, erin. käpälät, takaraajoissa kannukset,
ylälinjassa viellä pehmeyttä, ikäisekseen riittävä runko, hyvä pigmentti, hyvät mittasuhteet, oikea
olemus, tasapainoiset kulmaukset & liikkeet, esitetään edukseen.
JUN ERI1, PU2
VAL UROS
Champion Biely lev
Keskikokoa aavistuksen pienempi, vankka voimakas koinen uros, erittäin selvä sukupuolileima,
hyvä rungon pituus, voisi olla hieman raajakkaampi, hyvä linjainen urosmainen pää, hyvä korvien
& silmien sijainti, haalistunut pigmentti, alaleuka saisi olla voimakkaampi, lyhyt kaula, pulleassa
kunnossa, polvikulmaus voisi olla voimakkaampi, kapeat takaliikkeet, hyvä häntä, erinomainen
karvanlaatu, keskipitkä askel, rauhallinen käytös
EH2
Depro Vom Sassenburger Blockhaus
Erin. rotu tyyppi, hyvä koko, erin. mittasuhteet, hyvin kaunis ilmeinen & linjainen, urosmainen pää,
sopiva kallo, erin. ylälinja & häntä, normaalit tasapainoiset kulmaukset, riittävä rintakehä,
keskipitkä askel, kapeat takaliikkeet, hyvä karvanlaatu, hyvin miellyttävä kokonaisuus, oikea
olemus
ERI1, PU3
VET UROS
Kalliovaaran Darcek
Komea vet uros, erin. mittasuhteet, selvä sukupuolileima, kauniit linjat, kaunis linjainen urosmainen
pää, puutteellinen kirsu pigmentti, alaleuka voisi olla voimakkaampi, kaunis ylälinja, sopiva
rintakehä, erin. tasapainoiset kulmaukset & liikkeet, hyvä karvapeite, miellyttävä kokonaisuus
VET ERI1, PU1, ROP, ROP-VET, BIS-VET, BIS1

AVO NARTTU
Stubbenin Alpa
Keskikokoinen, tasapainoisesti rakentunut, hyvällä askelpituudella vaivattomasti liikkuva narttu,
hyvin tyypillinen narttumainen pää, hyvät korvat, silmät voisivat olla tummemmat ja kirsu
pigmentti mustempi & hieman huolestunut ilme, kuono selkä voisi olla suorempi, sopiva kaula,
hyvä ylälinja, riittävä runko, tempperamenttia saisi olla enemmän, ei halua nostaa häntää ollenkaan,
hyvä karvanlaatu, rotutyyppi erin. , tarvitsee lisää kehäkokemusta.
AVO EH1
VAL NARTUT
Borderlove White Sapphire
Kokonaisuus saisi olla hieman voimakkaampi, erin. sukupuolileima, hyvä raaja korkeus, hyvin
narttumainen pää, matala korvien kiinnitys, kuono-osa voisi olla täyteläisempi & alaleuka
voimakkaampi, keski ruskea, keskik. silmät, pään profiili voisi olla tyypillisempi, riittävä kaula,
voisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä, karvapeite vaihtumassa, kevyet liikkeet, saisi olla
tiiviimpi edestä, tasapainoinen kokonaisuus
VAL ERI2, PN4
Borderlove White Secret
Keskikokoa pienempi, kevyen kokonais vaikutelman antava narttu, jonka raajaluusto saisi olla
voimakkaampi, painuneet ranteet, erittäin selvä sukupuolileima, hyvin narttumainen pää, kevyt
kuono-osa& alaleuka, kookkaat korvat, kupera kallo edestäpäin katsottuna, hyvä ylälinja,
karvapeite vaihtumassa, leveät etuliikkeet, keskipitkä askel, rauhallinen esiintyminen
VAL H
Kalliovaaran Falca
Keski kokoa suurempi, tasapainoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvin tyypillinen narttumainen
pää, pigmentti saisi olla tummempi, hyvä asentoiset silmät jotka saisivat olla tummemmat, sopiva
kaula, ylälinjassa pehmeyttä, hyvä karvanlaatu, tasapainoiset liikkeet, oikea olemus, esitetään
edukseen
VAL ERI1, PN1, VSP
Kalliovaaran Madunk Princova
Keskikokoinen voimakas narttu, vankka raajaluusto, todella tilava leveä runko, saisi olla
raajakkaampi antaa raskaan kokonais vaikutelman, erityisesti liikeessä. Täyteläinen pää, reilusti
huulia, kirsupigmentti saisi olla täysin musta, hyvä silmien sijainti, keskiruskeat silmät, syvä leveä
kallo, paksu kaula, hyvä ylälinja, voimakkaat tasapainoiset kulmaukset, rauhallinen käytös, kapea
takaa, esitetään edukseen
EH3

VET NARTUT
Borderlove White Beauty
Kauniilla tavalla edukseen esiintyvä vet narttu, vankka runko, riittävä raajaluusto, kapea pään kiila,
kapea kallo, kirsu pigmentti saisi olla mustempi, lyhyt kaula, saisi olla voimakkaammin
kulmautunut edestä takaosaansa nähden, runsas karvapeite, kevyt reipas liikunta, taitava
esiintyminen.
VET ERI2, PN3
Kalliovaaran Betty Boo
Kookas komea narttu, erin. mittasuhteet, syvä rintakehä, hyvin kaunisilmeinen narttumainen pää,
hyvät päänlinjat, hyvä korvien & silmien sijainti, reilu korvien koko, haalistunut kirsu pigmentti,
sopiva kaula, ylälinjassa pehmeyttä, tasapainoiset kulmaukset, ikä näkyy jo hieman liikkeissä,
karvapeite ei parhaassa kunnossa, laadukas kokonaisuus, esitetään edukseen
VET ERI1 PN2, VSP-VET
Kasvattaja
Kalliovaaran
Tasapainoinen kasv. ryhmä, yksi uros, kolme narttua, kaikki eri yhdistelmistä, yksi nartuista
poikkeaa hieman ollen voimakkaampi, mielestäni kasv. on onnistunut työssään erinomaisesti,
tasainen laadukas ryhmä.
KASV 1 KP

