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Tuomari Lena Eskills

BIS1 Kalliovaaran Drahus
ROP Kalliovaaran Drahus – VSP Kalliovaaran Falka
ROP-Pentu Kalliovaaran Madunk Princova – VSP Haltiavuoren Aslak
ROP-Kasvattaja Kalliovaaran
PENNUT
Nartut
Kalliovaaran Malina Princova
6kk feminiininen narttupentu, jolla erinom. mittasuhteet. Ikäisekseen hyvin kehittynyt pää,
erinom. korvat. Silmät vielä hieman vaaleat, erinom. kirsu-ja huulipigmentti. Oikea purenta.
Hyvä kaula, selkä ja lantio. Erinom. etukulm. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä.
Hännän pituus hyvä, mutta hieman korkea hännän kiinnitys. Lupaava karva. Liikkuu
kevyesti, vielä hieman ahdas. Miellyttävä luonne.
PEK2
Kalliovaaran Madunk Princova
6kk hyvin femin. narttupentu, jolla erinom. mittasuhteet. Ikäisekseen hyvin kehitt. pää.
Kauniit tummat silmät. Erinom. kirsu- ja huulipigm. Oikea purenta. Erinom. rintakehän
muoto ja pituus. Erinom. kulmautunut edestä ja takaa. Erinom. luusto, erinom. selkä ja
lantio. Kaunis häntä seistessä ja liikkeessä. Liikkuu kevyesti pitkin askelin. Miellyttävä
luonne. Hyvin lupaava kokonaisuus.
PEK1, KP, ROP-PENTU (Pentuluokka)

Kalliovaaran Maja Princova
6kk feminiininen narttupentu, jolla erinom. mittasuhteet. Oikeanmallinen pää. Tässä
vaiheessa vielä hieman vaaleat silmät, erinom. kirsu- ja huulipigmentti. Oikea purenta.
Hyvä kaula&selkä, erinom. kulmautunut edestä. Oikeanmuotoinen rintakehä, hyvä
polvikulmaus, sopiva luusto. Hyvä pitkä häntä, mutta hieman korkea hännän kiinnitys.
Liikkuu energisesti hyvällä askelpituudella, tässä kasvuvaiheessa vielä hieman ahtaasti.
Hyvä luonne.
PEK 3 (Pentuluokka)

Haltiavuoren Aikavilke
Feminiininen narttupentu, kohta5kk. Hyvä pään profiili, mutta vielä hyvin
kapeakaulttaaltaan. Hyvät tummat silmät, erinom. huuli- ja kirsupigmentti. Tässä
vaiheessa hieman yläpurenta. Hyvät etukulmaukset vielä hyvin kapea rintakehä. Hyvä
selkä & lantio. Sopiva luusto. Hyvin lupaavan karvan laatu. Tässä kasvuvaiheessa hieman
takakorkea, mikä vaikuttaa koiran liikkeisiin. Hyvä luonne.
PEK2, KP, 4 (Pikkupentuluokka)

Haltiavuoren Aika Unna
Kohta 5kk, feminiininen narttupentu. Hyvä lupaava pää. Kauniit tummat silmät, erinom.
kirsu- ja huulipigmentti. Oikea purenta, hyvä kaula, selkä & lantio. Oikeanmuotoinen
rintakehä. Sopiva luusto, erinom. kulmautunut edestä, takaa hyvin. Tässä kasvuvaiheessa
hieman takakorkea, mikä vaikuttaa koiran liikkeisiin. Kaunis pitkä häntä. Ihana luonne.
PEK1, KP, 3 (Pikkupentuluokka)
Cida Medzhiradsky Dvor
Ihastuttava 10vk narttupentu. Oikein lupaavat pään linjat. Ihanat tummat silmät &
pigmentti. Erinom. rungon mittasuhteet. Hyvämuotoinen rintakehä, hyvä luusto, hyvä selkä
& lantio. Liikkuu reippaasti. Ihana kokonaisuus.
PEK1, KP, 2 (vauvaluokka)
Urokset
Haltiavuoren Aslak
Kohta 5kk nuori poika. Tyypillinen nuoren koiran pää, erinom. kallon & kuonon
mittasuhteet. Erinom. Etukulmaukset, sopiva luusto. Ikäisekseen hyvä rintakehä. Hyvä
selkä & lantio. Hyvät polvikulmaukset. Tässä vaiheessa hieman korkea kinner, hyvä
karvanlaatu. Erinom. pitkä häntä. Miellyttävä luonne.
PEK1, KP, VSP-PENTU (Pikkupentuluokka)

Urokset
JUN
Kalliovaaran Kodak Princ
13kk. Isokoinen ja hyvin raskasrakenteinen junioriuros. Voimakas kallo ja otsapenger.
Erinom. kirsu- ja huulipigmentti. Liikaa löysää kuono-osassa ja liikaa huulia.
Hyvämuotoinen rintakehä, hyvä selkä&lantio. Raskas luusto. Kaula saisi olla kuivempi.
Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin kevyesti pitkin askelin koostaan huolimatta.
Rodunomainen luonne.
JUN EH, JUK1
NUO
Samo Erik Janin Ranc
19kk maskuliininen nuori uros. Erinom. pään profiili, mutta edestä katsoen toivoisin
vähemmän otsauurretta. Erinom. kirsu-ja huulipigmentti. Kauniit korvat. Oikea purenta.
Koiralla voisi olla kuivemmat huulet. Kaunis kaula. Hieman laskeva selkälinja. Hyvä lantio.
Erinom. kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luusto. liikkuu takana hyvällä draivilla,
edessä toivoisin hieman enemmän ulottuvuutta. Erinom. karvanlaatu, ihastuttava luonne.
NUO ERI, NUK2, PU4

Champion Biely Lev
15kk nuori, maskuliininen uros. Kaunis ilmeinen pää, hyvät mittasuhteet
kallossa&kuonossa. Erinom. kirsu-ja huulipigmentti. Oikea purenta. Hyvin kaunis
kaula&selkä. Hyvä rintakehän muoto, erinom. eturinta, erinom. kulm. edestä. Takana
toivoisin hieman lisää polvea. Liikkuu tasapainoisesti, pitkin askelin ja yhdensuuntaisesti
edestä ja takaa. Erinom. karvan laatu. Miellyttävä luonne.
NUO ERI, NUK1, PU2
AVO
Krivan Car Janin Ranc
2½v maskuliininen uros, jolla erinom. päänprofiili&sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet
kallossa ja kuono-osassa. Toivoisin tummemmat silmät. Hieman haalea kirsupigmentti
mutta erinom. huulipigmentti. Oikea purenta. Oikean muotoinen rintakehä. Sopiva luusto.
Erinom. raajakorkeus. Erinom. kulm. edestä. Riittävä polvi. Hyvä hännän kiinnitys, mutta
häntä korkealla kun koira innostuu. Karva ei parhaassa kunnossa. Energiset sivuliikkeet.
Yhdensuuntaiset liikkeet edestä ja takaa. Erinomainen luonne.
AVO ERI, AVK1, PU3

VALIO
Kalliovaaran Drahus
5v, komea urosmainen ja hyvin näyttävä uros. Erinom. mittasuhteet, kallossa ja kuonoosassa. Toivoisin hieman kuivemmat huulet. Älykäs kaunis ilme. Erinom. pigmentti, oikea
purenta. Kaunis ylälinja. Oikea muotoinen rintakehä, kokoon sopiva luusto. Erinom. raajat
ja tassut. Erinom. kulm. edestä ja takaa. Liikkuu energisesti, kevyesti eteenpäin,
yhdensuuntaiset liikkeet edestä ja takaa. Riittävä hännän pituus, mutta erinomainen
hännänkanto seistessä ja liikkeessä. Hyvin kaunis kokonaisuus. Hyvä luonne.
VAL ERI, VAK1, PU1, ROP, BIS1

Kalliovaaran Darcek
5v, hyvin maskuliininen, vahvarakenteinen näyttävä uros. Erinom. pään profiili ja kallon ja
kuono-osan mittasuhteet. Hieman haalea kirsupigmentti mutta hyvä huulipigmentti. Hyvä
kaula, selkä ja lantio. Erinom. kulm. edestä, toivoisin lisää polvea ja hieman enemmän
leveyttä reiteen. Sopiva luusto, hieman pehmeät ranteet. Hyvämuotoinen rintakehä, sopiva
eturinta. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu maata tavoittavasti pitkin askelin, yhdensuuntaisesti
edestä ja takaa. Erinom. luonne.
VAL ERI, VAK2, PU5

VETERAANI
Biely Strazca Adar
9v. Hyvä luonteinen uros, jolla ikä alkaa näkyä. Hyvä pään profiili. Kaunis ilme. Erinom.
pigmentti. Toivoisin hieman vahvempaa alaleukaa. Hyvä kaula. Selkä hieman notkolla.
Hyvin kulm.edestä ja takaa. Hyvä rintakehän muoto. Tänään turhan tuhdissa kunnossa.
Sopiva luusto. Toivoisin lisää raajakorkeutta. Erinom. luonne. Hyvä karva. Valittettavasti
tänään ontuu.
VET H, VEK

NARTUT
JUN
Borderlove White Sapphire
10kk feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Pää saa vielä kauttaaltaan vahvistua.
Kaunis ilme. Erinom. pigmentti. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Riittävästi kulm.
edestä, hyvin takaa. Hyvän muotoinen rintakehä, eturinta vielä kesken., lupaava karva.
Liikkuu sivulta tasapainoisesti, vielä kapea takaa ja löysä edestä. Erinom. häntä seistessä,
liikkeessä hyvin korkealla. Miellyttävä luonne.
JUN EH, JUK4

Kalliovaaran Kalina Princova
13 kk hyvin valmiin oloinen narttu, feminiininen pää, vielä hieman pyöreyttä kallossa.
Sopivan vahva kuono-osa. Toivoisin vahvemman alaleuan ja kuivemmat huulet. Hyvin
kulm. edestä ja takaa. Erinom. rintakehän muoto ja pituus. Sopiva luusto. Liikkuu pitkin
askelin sivulta, vielä ahdas edestä ja takaa. Hyvä karvan laatu. Miellyttävä luonne.
JUN ERI, JUK2
Sany Biely Demon
13kk hyvin feminiininen narttu, tässä kasvuvaiheessa antaa hieman neliömäisen
vaikutelman. Narttumainen pää, vielä kapea kuono-osa, erinom. pigmentti. Oikea purenta.
Kaunis kaula, selkä ja lantio. Hyvä häntä, seistessä ja liikkeessä. Hyvä rintakehän muoto.
Kokoon sopiva luusto. Kannukset pitäisi poistaa. Liikkuu vielä hyvin epätasapainoisesti.
Hyvä karvanlaatu. Rodunomainen luonne.
JUN EH, JUK3

Kalliovaaran Kirma Princova
13kk, hyvin feminiininen narttu, jolla erinom. mittasuhteet. Kaunis pään profiili. Kaunis ilme,
pienet ulospäin kääntyneet korvat. Riittävä kuono-osan vahvuus. Erinom.pigmentti. Oikea
purenta. Kaunis kaula,, selkä, lantio, hyvä häntä seistessä ja liikkeessä. Toivoisin hiukan
vahvempaa luustoa. Hyvin kulm. edestä ja takaa. Liikkuu erinom. sivulta, vielä hyvin
kapeasti takaa ja löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu, laineikas karvapeite. Hyvä luonne.
JUN ERI, JUK1, PN4

AVO
Kalliovaaran Harenda
21/2 v. isokokoinen vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet ja
vahvuus. Kauniit tummat silmät. Hyvä pigmentti. Oikea purenta. Kauniit korvat. Hyvä
ylälinja. Oikean muotoinen rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Sopiva luusto. Liikkuu
sivusta riittävällä askelpituudella, mutta köyristää hiukan ? takia. Takana ahtaat liikkeet.
Toivoisin puhtaamman värin ja lisää pohjavillaa. Turhan paljon löysää kaulanahkaa.
Erinomainen luonne.
AVO ERI, AVK1, PN6

Alla Von der Stockacher Halde
Kohta 3-vuotias, hyvin feminiininen narttu, jolla erinom. mittasuhteet. Superfeminiininen
pää, ihana, älykäs ilme, hyvä pigmentti, erinomaiset korvat, oikea purenta. Hyvä, ? kaula.
Hyvä selkä&lantio. Erinom. rintakehä. Sopiva luusto. Riittävä hännän pituus. Hyvä hännän
kiinnitys. Liikkuu riittävällä ulottuvuudella sivulta, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa.
Niukassa karvassa. Erinomainen luonne.
AVO ERI, AVK1, PN3

VALIO
Kalliovaaran Falka
4v. Hyvin kaunis feminiininen narttu, jolla erinom. mittasuhteet. Erinom kallo, otsapenger ja
vahva kuono-osa. Kaunis ilme, riittävä kirsupigmentti. Oikea purenta. Erinom. kaula,
selkälinja ja lanne. Oikea muotoinen rintakehä. Oikea raajakorkeus ja luusto. Liikkuu hyvin
kevyesti ja työkoiramaisesti. Oikea karvanlaatu, mutta tänään hieman niukassa karvassa.
Hyvin rodunomainen kokonaisuus.
VAL ERI, VAK1, PN1, VSP

Borderlove White Beauty
7v. hyvin feminiininen, mutta hieman raskaan ja matalaraajaisen vaikutelman antava
narttu. Hyvin kaunis feminiininen pää. Kauniit tummat silmät, hyvä kirsu ja huulipigmentti.
Oikea purenta. Erinom. kulm. edestä ja takaa. Oikeamuotoinen rintakehä. Toivoisin
paremman ylälinjan, lisää raajakorkeutta. Hyvä karvanlaatu mutta hyvin runsas karva.
Liikkuu maata voittavasti ja kevyesti. Erinomainen luonne.
VAL ERI, VAK2, PN2

VETERAANIT
Bajekny Brusinka
10v. aivan liian tuhdissa kunnossa oleva narttu. Antaa hieman matalaraajaisen vaik.
Kaunis feminiininen pää. Ihanat tummat silmät, riittävä pigmentti. Hyvä kaula, mutta selkä
painunut. Kokoon sopiva luusto. Hyvä rintakehän muoto. Esitetään niukassa karvassa.
Hiukan pehmeä karvanlaatu. Yleiskunto häiritsee liikkeessä. Erinom. luonne.
VET EH, VEK2

Bajecny Bajka
10 vuotias feminiininen vahva narttu. Kauniit pään linjat. Erinom. silmät ja ilme, pigmentti.
Oikea purenta. Hyvin kulm. edestä ja takaa. Hyvä rintakehän muoto. Tänään turhan
tuhdissa kunnossa. Liikkuu ikäisekseen kevyesti ja riittävällä askelpituudella. Hiukan
pehmeä karvanlaatu, runsaasti karvaa. Erinom. luonne. Toivoisin hieman korkeammat
raajat.
VET EH, VEK1
KASVATTAJA
Kennel Kalliovaaran
Ryhmä koostuu 3 eri yhdistelmästä. Kaikilla oikeat mittasuhteet pituus/korkeus. Kauniita
päitä ja ilmeitä. Työkoiran anatomia ja liikkeet toimii. Kaikilla miellyttävät luonteet.
Erinomainen ryhmä todistaa rodun tuntemusta ja oikeaa tyyppiä. ONNITTELUT.
KASV 1, KP

