ROP Kalliovaaran Meika Princova – VSP Kalliovaaran Kozak Princ

ROP VETERAANI Borderlove White Beauty- VSP VETERAANI Aamuruskon Baras Cuvac

PENNUT

ROP PENTU Jäälinnan Valkea Unelma – VSP PENTU Jäälinnan Valkea Onni
Urokset:
Jäälinnan Valkea Onni KP, VSP-pentu
10 kuukautta vanha uros pentu jolla ikäisekseen vahva luusto. Oikeanmallinen suorakaiteen muot. runko.
Oikeat pään mittasuhteet. Vahva kuono-osa. Alaleuka voisi olla aavistuksen verran vahvempi. Hyvät
korkealla kiinnittyneet eloisat pään muotoiset korvat. Leveä rinta. Suora selkä. Ikäisekseen vahva takaosa.
Hyvä viisto lantio. Suorat raajat. Vahvat ranteet. Tiiviit käpälät. Hyvän mallinen pitkä häntä. Kaunis
pentukarva. Hyvä pigmentti. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu suorin askelin, reipas pentumainen
liikunta. Iloinen reipas luonne.
Jäälinnan Valkea Toivo KP
Arvostelu puuttuu
Nartut:
Jäälinnan Valkea Unelma KP, ROP-pentu
10 vk vanha narttupentu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, oikeat kallon mittasuhteet. Narttupennuksi
riittävän vahva kuono-osa. Korkealle kiinnittyneet, päänmyötäiset, eloisat korvat. Ikäisekseen riittävä
eturinta. Suora selkä. Oikea-asentoinen pitkä häntä. Pitkät suorat raajat, riittävän tiiviit käpälät. Liikkuu
suorin askelin, sivulta katsoen antaa liikkeessä tässä iässä aavistuksen takakorkean vaikutelman.
Ikäisekseen hyvä turkki. hyvä pigmentti. Iloinen ja reipas käyttäytyminen.

UROKSET
Nuoret:
Kalliovaaran Teme Princ ERI NUK1
1v 9kk ikäinen uros. aavistuksen pitkärunkoinen, oikeat pään mittasuhteet. vahva kuono-osa. aavistuksen
matalalle kiinnittyneet, eloisat, päänmyötäiset korvat. vahva niska. Rodulle Tyypillinen kaulan aluskarva.
Hyvä, pitkä lapa. Eturinta saisi olla leveämpi. suora selkäosa. toivoisin viistomman lantion. suorat pitkät
raajat. vahva ranne. käpälät voisivat olla aavistuksen tiiviimmät. hyvä, pitkä häntä. riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa. liikkuu ahtaasti takaa. suoraan edestä aavistuksen laiskat, mutta rodulle keveät liikkeet.
hyvä, valkoinen turkki. hyvä pigmentti. käyttäytyy ystävällisesti

Valiot:
Kalliovaaran Kozak Princ ERI VAK1, PU1, VSP
6-vuotias vahvaluustoinen uros. oikeantyyppinen suorakaiteen muotoinen runko. komea, vahva kallo.
hyvä, vahva niska. vahva kuono-osa. erittäin kauniisti asettuneet päänmyötäiset, eloisat korvat. aavistuksen
hento eturinta. suora selkä. suorat raajat. vahva ranne. toivoisin aavistuksen tiiviimmät käpälät. oikean
mallinen häntä. hyvin kulmautunut edestä ja takaa. liikkuu aavistuksen ahtaasti takaa. suoraan edestä
rotutyypillisin askelin. oikeanlaatuinen, valkoinen karva. oikea pigmentti. miellyttävä uroksen
käyttäytyminen.
Augenzahn Lord ERI VAK2, PU2
3-vuotias vahvaluustoinen uros. oikeat pään mittasuhteet. vahva kuono-osa. erinomainen vahva takaraivo
ja niska. riittävän leveä eturinta. suora selkä. viisto lantio. suorat raajat. vahva ranne. tiiviit käpälät. pitkä,
oikean mallinen häntä. liikkuu suorin askelin edestä ja takaa. keveä rodunomainen liikunta.
oikeanlaatuinen, valkea turkki. hyvä pigmentti. liikkeessä häntä kiertyy kärjestään. miellyttävä, reipas
uroksen luonne.
Champion Biely lev ERI VAK3, PU3
6-vuotias, keskikokoinen, vahvaluustoinen uros. hyvä, suorakaiteen omainen runko. oikeat pään
mittasuhteet. vahva kuono-osa. aavistuksen alas kiinnittyneet hyvät, päänmyötäiset korvat, jotka voisivat
olla eloisammat. vahva niska. kaunis uroksen kaulus. suora selkä. viisto lantio. hyvä, pitkä häntä. suorat
raajat, vahvat ranteet, tiiviit käpälät. hyvin kulmautunut edestä ja takaa. liikkuu hyvin edestä ja takaa,
kevein askelin. liikkeessä hieman kiertyvä hännänpää. vahva, hyvä turkki. hyvä pigmentti. ystävällinen ja
miellyttävä uroksen käyttäytyminen.
Veteraanit:
Aamuruskon Baras Cuvac ERI, VEK1, PU4, VET-VSP
10-vuotias, suorakaiteen muotoinen, keskivahvaluustoinen uros. oikeat kallon mittasuhteet. toivoisin
aavistuksen vahvemman kuono-osan. hyvät, korkealle kiinnittyneet , päänmyötäiset korvat, jotka voisivat
olla eloisammat. ikäisekseen riittävän vahva eturinta. suora selkä. viisto lantio. Hyvä, alaskiinnittynyt,
oikeanmuotoinen, pitkä häntä. ikäisekseen riittävän vahva takaosa. suorat raajat, vahvat ranteet, tiiviit

käpälät. riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. liikkuu suorin askelin, ikäisekseen riittävän kevyen
arvokkaasti. valkoinen, hyvälaatuinen turkki. hyvä pigmentti. käyttäytyy tyylikkäästi veteraanin
arvokkuudella.

NARTUT
Juniorit:
Kalliovaaran Ula Princova ERI, JUK1, PN2
1,5 -vuotta juniori narttu.Oikea suora kaiteen mallinen runko,aavistuksen pitkä kuono osa .Korkealle
kiinnittyneet päämyönt.eloisat korvat.Suora selkä viisto lantio.Suorat raajat vahvat ranteet ,riittävän tiivit
käpälät ,toivoisin vahvemman eturinnan ja selvemmän etukulmauksen.Hyvä nartun takaosa liikkuu hyvin
edestä ja takaa. Erinomaisen kevyin askelin. Kantaa häntänsä liikkeessä erittäin kauniisti. Hyvä karvan
laatu.Hyvä pigmentti .Esintyy reippaasti.
Kalliovaaran Unna Princova ERI, JUK2, PN4
1,5-vuotias juniorinarttu. oikea, suorakaiteen muotoinen runko. oikeamittasuhteinen pää. ikäisekseen
riittävän vahva kuono. Korkealle kiinnittyneet, päänmyötäiset, eloisat korvat. suora selkä. viisto lantio.
ikäisekseen riittävä eturinta. suorat raajat, vahvat ranteet, toivoisin aavistuksen tiiviimmät käpälät. pitkä,
oikeinkiinnittynyt häntä. liikkuu aavistuksen ahtaasti takaa. suoraan edestä keveät, rodunomaiset, vetävät
liikkeet. oikea karvanlaatu. hyvä pigmentti. miellyttävä käyttäytyminen.

Nuoret:
Jäälinnan Meren Lumo ERI, NUK1
1v 8kk narttu, jolle toivoisin hieman vahvemman luuston. oikeat pään mittasuhteet. hieman alas
kiinnittyneet päänmyötäiset, riittävän eloisat korvat. kuono-osa voisi olla vahvempi. kokonaisuuteen
riittävä eturinta. suora selkä, viisto lantio. voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut
takaa. suorat raajat, riittävän tiiviit käpälät. liikkuu suoraan edestä ja takaa, rodulle tyypillisin kevein
askelin. kaunis kesäturkki. hyvä pigmentti. miellyttävä käytös.
Avoin:
Jäälinnan Meren Kaunotar ERI, AVK1
1v 8kk melko feminiininen narttu, jolla oikea suorakaiteen mallinen runko. oikeat pään mittasuhteet.
kokoonsa nähden vahva kuono. aavistuksen matalalle kiinnittyneet, mutta päänmyötäiset, eloisat korvat.
riittävä eturinta. aavistuksen pitkä lanneosa. suorat raajat, vahvat ranteet, hyvät käpälät. liikkuu suoraan
edestä ja takaa kevein askelin. liikkeessä häntä kiertyy ja nousee korkealle. hyvä, vuodenajan mukainen
turkki. hyvä pigmentti. rauhallinen ja miellyttävä käytös.

Valiot:
Kalliovaaran Meika Princova ERI, VAK1, PN1, ROP
5-vuotias narttu, jolla kokoonsa nähden sopiva luusto ja rodunomainen suorakaiteen muotoinen rakenne.
oikean mittasuhteinen kallo, vahva kuono-osa. korkealle kiinnittyneet, eloisat korvat. erinomainen eturinta.
suora selkä, viisto lantio. vahva nartun takaosa. suorat raajat, vahvat ranteet, tiiviit käpälät. oikean
muotoinen ja kauniisti kannettu pitkä häntä. liikkuu suoraan edestä ja takaa. hyvät, rotutyypilliset keveät
askeleet. miellyttävä käytös. vielä aavistuksen ”talvinenä”, muutoin hyvä pigmentti
Borderlove White Secret ERI, VAK2, PN3
7-vuotias feminiininen narttu, jolla kokoonsa nähden vahva luusto. oikeat pään mittasuhteet. riittävän
vahva kuono-osa. korkealle kiinnittyneet, päänmyötäiset, eloisat korvat. hyvä, pitkä lapa. erinomainen
leveä eturinta. suora selkä, viisto lantio. hyvin kulmautunut edestä ja takaa. kauniisti kannettu,
rotutyypillinen häntä. liikkuu kevein askelin, joiden rauhallisuudessa ikä jo näkyy. aavistuksen taipuisa,
mutta kaunis turkki. hyvä pigmentti. miellyttävä käytös.
Zatravin Ajda ERI, VAK3
2-vuotias keskivahva narttu. aavistuksen matalalle kiinnittyneet, mutta eloisat korvat. oikeat pään
mittasuhteet. vahva kuono. ikäisekseen riittävä eturinta. suora selkä. aavistuksen pitkä lanneosa. suorat
raajat, riittävän vahvat ranteet, toivoisin hieman tiiviimmät käpälät. hyvin kulmautunut edestä ja takaa. .
liikkuu suoraan edestä ja takaa. hyvät, rodulle tyypillisin kepein askelin. tyypillinen turkki. hyvä pigmentti.
miellyttävä käyttäytyminen.
Kalliovaaran Harenda Princova ERI, VAK4
7-vuotias, hyvän luustovahvuuden omaava narttu. oikeat pään mittasuhteet. vahva kuono. eloisat,
päänmyötäiset korvat. vahva kaula. toivoisin aavistuksen vahvemman eturinnan. suora selkä, viisto lantio.
sisäänpäin kääntyneet kyynärät. toivoisin leveämmän rintakehän. pitkät raajat, melko pitkävarpaiset
käpälät. liikkuu aavistuksen ahtaasti takaa ja löysästi edestä, ikä näkyy jo liikkeissä. aavistuksen kihartuva
turkki. hyvä pigmentti. rauhallinen, miellyttävä käytös. aavistuksen kellertävä turkki.

Veteraanit:
Borderlove White Beauty ERI, VEK1, PN2, VET-ROP
12,5-vuotias. hyvä luustovahvuus. oikeat kallon mittasuhteet. toivoisin aavistuksen vahvemman kuonoosan. riittävän korkealle kiinnittyneet, päänmyötäiset, eloisat korvat. hieman liiaksi kaulanahkaa. pitkä lapa.
ikäisekseen vahva, suora selkä. hyvä eturinta. suorat raajat, tiiviit käpälät. liikkuu suoraan edestä ja takaa,
ikää vastaavat liikkeet. turkin pohjavillassa olevat takut antavat väärän vaikutelman siitä, että koira olisi
lihavassa kunnossa. veteraanille tyypillinen rauhallisen arvovaltainen käytös. ikäisekseen erinomaiset
hampaat.
Kalliovaaran Betty Boo ERI, VEK2
12-vuotias vahvaluustoinen narttu. suorakaiteen muotoinen runko. kauniit, pitkät raajat. oikeat pään
mittasuhteet. korkealle kiinnittyneet, päänmyötäiset, erinomaisen eloisat korvat. leveä eturinta. pitkä lapa.
ikäisekseen suora selkä. viisto lapa. aavistuksen lyhyt häntä. suorat raajat, vahvat ranteet, tiiviit käpälät.
liikkuu ahtaasti takaa. suoraan edestä keveät liikkeet, joissa ikä näkyy.
Aamuruskon Danila Cuvac ERI, VEK3
8-vuotias veteraaninarttu. vahvaluustoinen, suorakaiteen muotoinen runko. kaunis, vahva pää, vahva
kuono-osa. riittävän korkealle kiinnittyneet, päänmyötäiset, riittävän eloisat korvat. nartuksi hyvä eturinta.
pitkä lapa, suora selkä, viisto lantio. hyvä, vahva takaosa kokonaisuudessaan. hyvät kulmaukset edestä ja
takaa. liikkuu aavistuksen ahtaasti takaa. suoraan edestä ikäänsä nähden kepeät liikkeet. rauhallinen,
veteraanin arvokkuudelle sopiva, miellyttävä käytös. hyvä turkki, jossa pohjavillan takkuisuus antaa koirasta
vaikutelman, että se olisi erittäin lihava. hyvä pigmentti.

KASVATTAJARYHMÄ

Kalliovaaran 1KP
5:n koiran ryhmä koostuu uroksesta ja 4:stä nartusta. kaikilla rodulle tyypilliset suorakaiteen muotoiset
rungot ja pitkät raajat. vahvat kallot, kuonot ja takaraivot. eloisat korvat. keveät liikkeet. valppaat
olemukset. Onnea Kasvattajalle!
Jäälinnan 2KP
5:n koiran ryhmä, joka koostuu 3 pennusta sekä nuorten ja avoimen luokan nartuista. yhtenäinen tyyppi on
löydettävissä, vaikka ryhmä jakaantuukin iältään erilaisiin yksilöihin. kaikilla rotutyypilliset korvat ja pään
mittasuhteet. kokonaisuudeltaan suorakaiteen muotoiset rungot. kevyesti liikkuvia.

