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Tuomari: Elena Ruskovaara

UROKSET
JUNIORILUOKKA
Kalliovaaran Fero
14kk, erinomainen junioriuros, oikeat mittasuhteet. Oikeanmallinen pää. Turhan vaaleat silmät.
Erinomainen pigmentti. Vielä puutteellinen eturinta ja rinnansyvyys. Erinomainen luusto, hyvät raajat ja
käpälät. Erinomainen runko, vielä massaton.rinomainen turkki. Hyvä häntä. Erinomainen luonne.
Ikäisekseen hyvät liikeet.
JUN1, JUK1, SA, PU2
AVOINLUOKKA
Biely Strazca Adar
6v. Erinomainen vankka, oikeankokoinen ja oikealinjainen uros. Turhan korostunut kallo jossa voimakas
otsauurre. Hyvä kuono-osa. Turhan riippuvat huulet. Pigmentti ok. Riittävän tummat silmät. Erinomainen
runko & luusto. Riittävä eturinta. Toivoisin vahvemman taka-osan lihaksiston. Hiukan korkealle kiinnittynyt
häntä. Erinomainen turkki. Rodunomaiset liikkeet & luonne.
AVO1, AVK2, SA, PU3
Kalliovaaran Bojar
4v. Oikean kokoinen & linjainen uros. Oikeanmuotoinen pää joskin turhan vaaleat ja ulkonevat silmät ja
vaalea kirsupigmentti häiritsevät ilmettä. Oikea rungon ja luuston vahvuus. Erittäin puutteelliset etu-ja
etenkin takakulmaukset joista johtuen takaosan lihaksisto ja voima puuttuu. Hyvä häntä. Aavistus
kellertävyyttä turkissa. Erinomainen luonne. Ahdas ja tehoton takaa.
AVO1, AVK3
Kalliovaaran Drahus
2v, erittäin kookas, erinomainen uros jolla oikeat mittasuhteet ja linjat. Erinomainen pää, ilme ja pigmentti.
Huulissa löysyyttä. Erittäin pitkät oikein kiinnittyneet korvat. Erinomainen runko. Eturinnan tulee kehittyä.
Erittäin voimakas raajaluusto. Hyvät raajat ja käpälät. Erinomainen turkki. Oikea häntä. Miellyttävä luonne.
Erinomaiset liikkeet.
AVO1, AVK1,SA, PU1, VSP
VETERAANILUOKKA
Azor Biely Diabol
10,5 vuotias, voimakas, melko tasapainoisesti rakentunut uros. Oikean mallinen pää, ilmettä häiritsevät
vaalentunut kirsupigmentti ja roikkuvat huulet. Voisi olla kauttaaltaan paremmin kulmautunut.
Erinomainen turkki ja luusto. Hiukan lyhyt häntä.Puutteellinen taka-osan lihaksisto. Ikäisekseen hyvät
liikkeet. Käyttäytyy pidättyvästi mutta täysin tutkittavissa.
VET1, VEK1, SA, PU4, VSP-VETERAANI

SENIORILUOKKA
Iiduskan Drakon
10 vuotias, oikea tyyppi & koko. Turhan tuhdissa kunnossa esitetty uros. Oikea pää ja ilme. Erittäin
voimakas etuosa. Oikea uroksen luusto. Oikea uroksen luusto. Turkki ok. Puutteellinen takaosan
lihaksisto.Liiasta massasta huolimatta rodunomaiset liikkeet. Miellyttävä käyttäytyminen & luonne.
1/1KP ROP- SENIORI
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Kalliovaaran Fellina
14kk riittävän kokoinen, oikealinjainen narttu. Hiukan pieni pää ja korostunut otsapenger. Riittävä silmien
väri erinomainen pigmentti. Erittäin suora olkavarsi ja puutteellinen eturinta. Kokoonnähden riittävä
luusto. Vasemmassa takaraajassa kannus. Erinomainen turkin laatu. Riittävä takaosan vahvuus. Hyvä häntä.
Miellyttävä luonne. Hyvät sivuliikkeet. Löysät edestä kehittymättömän rintakehän takia.
JUN1, JUK1, SA
AVOINLUOKKA
Borderlove White Beauty
4v, erinomainen kokonaisuus. Oikeat linjat ja mittasuhteet. Oikeailmeinen joskin hieman kapea pää.
Erinomainen pigmentti. Eturinta voisi olla voimakkaampi ja rintakehä syvempi, muutoin erinomainen runko.
Riittävä luusto. Hyvä häntä ja turkki. Miellyttävä luonne. Hyvät sivuliikkeet, etuliikkeissä löysyyttä.
AVO1, AVK2, SA, PN3
Kalliovaaran Betty Boo
4v, erinomainen kokonaisuus, mittasuhteet ja vahvuus. Erinomainen pää, joskin silmät ja kirsupigmentti
voisi olla tummemmat. Turhan kehittymätön eturinta ja rinnansyvyys. Erinomainen luusto. Erinomainen
turkki, hyvä häntä. Erinomainen luonne. Hyvät sivuliikkeet, edestä kääntää kyynärpäitä ulospäin ja käpäliä
sisäänpäin, joka johtuu rintakehän kehittymättömyydestä.
AVO1, AVK3, SA
Sisi Janin Ranc
Noin 3-vuotias, erinomainen kokoja mittasuhteet. Oikea pää joskin turhan korostunut kallo-osa.
Erinomainen pigmentti ja silmien väri. Erittäin kapea eturinta. Erinomainen runko ja luusto. Hyvät raajat.
Turkki voisi olla hieman ilmavampi. Hyvä häntä, erinomaiset sivuliikkeet. Erinomainen luonne.
AVO1, AVK1, SA, PN2
Kalliovaaran Daamiska
2v, oikeat mittasuhteet, joskin turkittomuus ja keveys tekevät yleisvaikutelman ilmavaksi. Hiukan
kiilamainen pää, erinomainen pigmentti. Riittävä silmien väri. Erittäin kehittymätön rintakehän leveys ja
syvyys. Erinomainen luusto. Hyvä takaosa & häntä. Puutteellisesta pohjavillasta johtuen karkea selkäturkki.
Erinomainen luonne. Hyvät sivuliikkeet, löysät edestä. Koska koira ei saa suuta kiinni, on palkintosija 0
AVO 0
VETERAANILUOKKA

Bajecny Brusinka
7-vuotias, erinomainen koko & mittasuhteet. Oikeailmeinen pääjoskin puutteellinenlimakalvojen
pigmentointi. Erinomainen runko & eturinta & rinnansyvyys. Riittävä raajaluusto. Aavistuksen matalat,
pitkät käpälät. Hiukan pehmeä turkinlaatu. Erinomainen häntä. Valitettavan kankeat etu-ja takaliikkeet.
Erinomainen luonne ja esiintyminen.
VET1, VEK4, KP
Bajecny Bajka
7-vuotias, erinomaisessa kunnossa. Hyvät mittasuhteet ja linjat. Oikea ilmeinen pää. Erinomainen
pigmentti. Hyvä runko, joskin eturintaa voisi olla enemmän. Aavistuksen kevyt raajaluusto ja matalat
käpälät. Erittäin pehmeä turkinlaatu. Hyvä häntä. Erinomaiset liikeet. Erinomainen luonne & esiintyminen.
VET1, VEK2, SA, PN4
Ajda z ZmM
10-vuotias erinomainen narttu, oikeat mittasuhteet. Erinomainen pää, ilme & pigmentti. Erinomainen
vankka runko ja rintakehä. Erinomainen luusto. Hyvät raajat, hiukan litteätkäpälät. Erinomainen turkki.
Hiukan tuhdissa kunnossa. Erinomaiset tehokkaat liikkeet liiasta massasta huolimatta. Erinomainen luonne.
VET1, VEK1, SA, PN1, ROP, ROP-VETERAANI, TUOMARIN SUOSIKKI
Asta Biely Diabol
10,5v, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Erinomaiset mittasuhteet. Kauttaaltaan hiukan kapea pää.
Oikea ilme. Vaalentunut kirsupigmentti. Tasapainoinen runko. Riittävä luusto. Erinomaiset käpälät. Hyvä
turkki & häntä. Ikäisekseen hyvät liikkeet. Miellyttävä luonne & esiintyminen.
VET1, VEK3, SA, PN5
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Kalliovaaran
Erinomainen ryhmä, jossa suuret kokovaihtelut. Kaikilla erinomaiset turkit ja luonteet. Kokoonnähden hyvät
luustot. Kahdella koiralla liian suorat etuosat ja yhdellä uroksella niukasti kulmautunut ja kehittymätön
takaosa. Onnea kasvattajalle!
( Kalliovaaran Fero, Kalliovaaran Bojar, Kalliovaaran Drahus, Kalliovaaran Fellina, Kalliovaaran Betty Boo)
KASV 1KP

