KESÄPÄIVÄNÄYTTELY 2012
TUOMARINA ELINA HAAPANIEMI

ROP Augenzahn Marina - VSP Kalliovaaran Tomas Princ

VSP veteraani Borderlove White Secret – ROP veteraani Champion Biely lev

ROP pentu Ida Pod kocno ROP-juniori Kalliovaaran Yenniica Princova

KOTIKOIRAT
UROKSET
Jäälinnan Meren Voima 1
Kolmivuotias, maskuliininen uros, joka esitetty turhan tuhdissa kunnossa. Oikea olemus, mutta hieman raskas.
Mielyttävä pää ja ilme. Kirsupigmentin tulisi olla tummempi. Purenta omistajan esittämänä ok, mutta
hammaspuutoksia, hyvät korvat, vahva luusto, pehmeä selkä johtuen tuhtiudesta, riittävä takaosa, liikkuu hyvin
painostaan huolimatta, rauhallinen käytös.
Kalliovaaran Hugornik 2
9-vuotias, hieman aamuäreä, maskuliininen uros, joka on kokonaisuutena hieman pitkä ja aavistuksen tuhti, voimakas
uroksen pää, kohtuullinen pigmentti, purenta ok, mutta alaleuasta poistettu 1 hammas. Hieman lyhyet raajat, voimakas
luusto, pehmeä selkä, niukasti kulmautunut takaosa ja kovin ulkokierteiset liikkeet, erittäin hyvin hoidettu
oikeanlaatuinen karvapeite.
PENNUT
VAUVAT
Jäälinnan Kuun Loitsutar 2 KP
Vasta 7 vkoa, suloinen narttupentu, jolla hyvä pää ja erinomainen pigmentti, hyvä purenta, sopiva luusto, hyvä runko,
sopivasti kulmautunut takaosa, riittävän pituinen häntä, liikkuu asettuessaan hyvin askelin.
Kalliovaaran Ålga Princova 1 KP
7 vkoa vanha, feminiininen soma narttupentu, erittäin hyvä päänmuoto, ja pigmentti, hyvä purenta, oikein asettuneet
korvat, sopiva luusto, hyvin asettuneet lavat, riittävä runko, hyvä leveä takaosa, askeltaa hyvin asettuessaan, hyvä häntä.
PENNUT 5-7kk
UROKSET
Casus Onyx Mark 1
6½kk vanha, kauniisti hoidettu urospentu, joka tarvitsee paljon käsittelykokemusta. Miellyttävä päänmuoto, erinomaiset
tummat silmät, ja hyvä pigmentti, riittävän tiiviit huulet, hyvät korvat, toivoisin hieman enemmän luustoa, hyvä kaula,
sopiva raajakorkeus, mutta vielä kovin kapea, riittävä takaosa, hyvä häntä, tarvitsee lisää itseluottamusta.
NARTUT
Bela z Pozdisovskej Doliny 2
6 kk vanha, ystävällinen, hyvin esiintyvä narttupentu, jolla soma pää, keskiruskeat hyvän muotoiset silmät, hyvät
korvat, hyvä kirsupigmentti, oikea purenta. Toivoisin hieman vahvemman luuston, hyvä kaula ja ylälinja, hieman
etuasentoinen lapa, riittävä runko, hieman pitkä lanne, takaosa voisi olla hieman paremmin, hyvä häntä, liikkuu takaa
hyvin mutta etuasentoinen lapa häiritsee etuliikkeitä.
Ida Pod kocno 1 KP, ROP-pentu
5kk vanha, erittäin hyvän tyyppinen, hyvin esiityvä narttupentu, joka on kauniisti kehittynyt, erinomainen pään muoto,
kauniit silmät, hyvä kirsupigmentti, vahva saksipurenta, hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä
lihaskunto, hyvänlaatuinen karvapeite tuloillaan, erittäin hyvät liikkeet ikäisekseen. Soma alku.
UROKSET
JUN
Haltiavuoren Div Dakota Dalton 4
15kk vanha ”kierroksilla käyvä” juniori, joka tarvitsee paljon kehäharjoitusta, vielä selkeästi nuori ja
kokonaisuudessaan kapea, hyvä kallo, mutta kuononselkä voisi olla hieman leveämpi, kauniit tummat silmät, hyvät
korvat, riittävä kirsupigmentti, keskivahva luusto, hyvä kaula ja ylälinja, hieman niukat takakulmaukset, koira kantaa

häntäänsä liian kippuralla niin seistessä kuin liikkeessä ja lisäksi hännänpäässä on kaarre, esitetään kesäturkissa, jonka
laatu on oikea, purenta vaikuttaa oikealta omistajan esittämänä, koiralta vaikuttaisi puuttuvan yläleuasta 1 hammas.

Kalliovaaran Zeus Princ 1 KP
9kk vanha, miellyttävän tyyppinen, kauniisti hoidettu juniori, jolla on erinomainen luonne. Hyvä pään muoto, riittävän
tummat silmät, hyvä kirsupigmentti ja erittäin vahva pigmentti suussa, hyvä purenta ja hampaat, hyvä luusto, riittävästi
kulmautunut edestä, kohtuullinen runko ikäisekseen, riittävät takakulmaukset, hyvä suora häntä, pentumaiset mutta
terveet liikkeet.
Kalliovaaran Zippo Princ 2
9kk vanha ystävällinen, hyvän tyyppinen juniori, joka voitaisiin esittää edukkaammin, hyvä voimakas pään muoto,
keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hampaat ja pigmentti niin kirsussa kuin suussa. Hieman kookkaat korvat, keskivahva
luusto, lapakulmauksen tulisi olla hieman parempi, riittävä runko, toivoisin hieman vahvemman takaosan, hyvä häntä,
hieman kinnerahtaat takaliikkeet ja köyristää hieman lantiostaan, erinomainen luonne, hyvä karvanlaatu.
Kalliovaaran Zlatan Princ 3
9kk vanha, kookas juniori, joka tämäkin käy hieman ”kierroksilla”, hyvin voimakas kallo, riittävän vahva kuono-osa,
mutta silmien alunen saisi olla täyttyneempi, turhan vaaleat silmät, hyvä purenta ja hampaat, samoin suu ja
kirsupigmentti, riittävä luusto, hyvä raajakorkeus, vielä hyvin kehittymätön niin etu kuin takaosastaan, seisoo edestä
ahtaasti ja takaosa on hyvin kinnerahdas, vielä hyvin pentumaiset liikkeet ja erityisesti takaosan tulee vahvistua, häntä
vaikuttaa suoralta.

AVO
Augenzahn Max 1 KP, PU3
2 v 8kk vanha, hyvän tyyppinen, maskuliininen, kesäturkissa esitetty, itsevarma uros, kaunis sivukuva,keskikokoinen,
keskivahva, hyvä päänmuoto, oikea purenta, hampaat ok, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, kirsupigmentin tulisi olla
voimakkaampi, sopiva luusto, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva runko, tasapainoiset riittävät kulmaukset, erittäin hyvä
liikkuja, kaunis luonnollinen ryhti, hyvä karvanlaatu.
Jäälinnan Valkea Onni 4
2v 4kk, erittäin ystävällinen pieni uros, kooltaan aivan alarajalla, hyvin voimakas kallo, hieman lyhyt kuono-osa,
valitettavasti alapurenta, hyvä pigmentti, riittävän tummat silmät, sopiva luusto, hyvät käpälät, erittäin hyvä ylälinja,
tiivis runko, sopivasti kulmautuneet takaraajat, hieman lyhyet takaliikkeet, hieman tiukka häntä, oikeanlaatuinen
karvapeite.
Jäälinnan Valkea Toivo 3
2v 2kk, pienehkö uros, jolle toivoisin hieman voimakkaamman sukupuolileiman, vielä selvästi nuori ja tarvitsee
enemmän aikaa kehitykseen, hieman kevyt pää ja toivoisin tummemmat silmät, oikea purenta, riittävä pigmentti,
kohtuullinen luusto, vielä kapea runko, hieman niukka takaosa. kesäturkissa, mutta laatu oikea, hyvä suora häntä,
vaivattomat liikkeet, edestä hieman löysät, tarvitsee aikaa.
Snowhite Cowboys Brutus 2
2v 1½kk kookas, vahva, maskuliininen uros, joka esitetään kovin kesäturkissa, rungon eleissävy on hieman
norsunluunvärinen, hyvin voimakas uroksen pää, hyvät korvat, silmät voisivat olla hieman tummemmat, hyvä purenta,
ja hampaat, hyvä luusto, riittävä kirsupigmentti, hieman litteät käpälät, hyvä kaula, tilava runko, riittävästi kulmautunut
takaosa, hyvä liikkuja, kantaa häntäänsä hyvin, tarvitsee uuden turkin, itsevarma hyvä käytös.

VAL
Apollo od Certova kopytka
4-vuotias, pienehkö uros, hieman vaatimaton kokonaisuus valioluokkaan, hyvin voimakas kallo-osa, keskiruskeat
silmät, huulien tulisi olla tiiviimmät, hyvä purenta, riittävä kirsupigmentti, riittävä luusto, kovin kevyt runko, riittävät
takakulmaukset, hieman lyhyet takaliikkeet ja löysät edestä, erinomainen luonne, kesäturkissa mutta oikea karvanlaatu.
Augenzahn Lord
Luopui kilpailuluokasta.
5-vuotias valio, huomattavan ylipainoisena esitetty uros, joka olisi syytä hoikistuttaa! urosmainen kokonaisuus, kaunis
kallo, otsapenger voisi olla hieman merkitympi, keskiruskeat silmät, oikea purenta, erittäin hyvä kirsupigmentti, sopiva
luusto, riittävä kaula, kovin pehmeä selkä johtuen ylipainosta, raskas runko, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa,
ylipaino vaikuttaa liikkeisiin, jotka ovat hyvin raskaat erityisesti edestä, hyvänlaatuinen hyvin hoidettu karvapeite.
Kalliovaaran Teme Princ 4
Kookas valio,ystävällinen, itsevarma käytös, voimakas pää, voisi olla kiinnostuneempi, purenta ja hampaat ok,
keskiruskeat oikeanmuotoiset silmät, hyvä luusto, sopiva raajakorkeus, hieman pehmeä selkä, hyvä runko, takaraajat
voisivat olla hieman paremmin kulmautuneet, liikkuu hyvin.
Kalliovaaran Tomas Princ 1 KP, PU1, VSP
Maksimikokoinen valiouros, jolla eritäin hyvä tyyppi ja itsevarma olemus, hyvin voimakas pää, oikea muoto, silmän
ympäryspigmentti saisi olla hieman syvempi, purenta ja hampaat ok omistajan esittämänä, sopiva luusto, hyvä
raajakorkeus, huulet voisivat olla hieman tiiviimmät, hyvä ylälinja ja runko, hyvät takakulmaukset, erittäin hyvä
liikkuja, aivan hännän päässä tunnettavissa koukku.
Kalliovaaran Ulan Princ 3KP, PU4
3½ vuotias erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvä pään muoto, joskin kuononselkä tällä hetkellä kyömy johtuen
hyönteisten puremista, toivoisin tummemmat silmät ja paremman kirsupigmentin, hyvä purenta mutta likaiset hampaat,
hyvä raajakorkeus, sopiva luusto, hieman kevyessä kunnossa , hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin askelin, hyvä
luonne
Mamacomamas Alferdo 2 KP, PU2
2,5 vuotias, hyvin kauniissa näyttelykunnossa esittetty nuori valio, hyvä kallo, kuono-osa saisi olla hieman
voimakkaampi ja leveämpi, toivoisin hieman tummemmat silmät, hyvä kirsupigmentti purenta ja hampaat, riittävän
tiiviit huulet, riittävä raajakorkeus, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen takaosa, hyvä häntä, aavistuksen sidotut
takaliikkeet mutta liikkuu hyvin edestä ja takaa, hyvä luonne mutta voisi olla itsevarmempi.
VET
Champion Biely Lev 1KP, ROP-VET
8-vuotias, hyvin vahva, edelleen erittäin hyväkuntoinen veteraani, jolla itsevarma käytös, toivoisin koiralle hieman
enemmän raajakorkeutta, aavistuksen tuhdissa kunnossa, erittäin hyvä päänmuoto, erinomaisen kauniit tummat silmät,
kirsupigmentti tulisi olla parempi, hyvä purenta ja hampaat, hieman pehmeä selkä, sopiva luusto, voimakkaat
takakulmaukset, liikkuu sivusta ja takaa hyvin, etuliike voisi olla hieman parempi, erittäin hyvä turkki.
NARTUT
JUN
Kalliovaaran Yeniica Princova 1KP, PN2
15kk vanha, kaunis nuori narttu, jolla erittäin hyvä luonnollinen ryhti, sopivan vahva, ikäisekseen hyvin kehittynyt,
erittäin hyvä ilmeikäs nartun pää, hyvin kannetut korvat, purenta ja hampaat ok, riittävän tummat silmät, hyvä
kirsupigmentti, kohtuullisen tiiviit huulet, hyvin rakentunut tasapainoisesti kulmautunut niin edestä ja takaa, liikkuu
erittäin hyvin sivusta ja takaa, etuliike saisi olla tiiviimpi, hyvä turkki ja häntä.

Kalliovaaran Zitta Princova 3
Vasta 9kk vielä hyvin pentumainen, rauhallisesti esiintyvä juniori, hyvä päänmuoto mutta toivoisin tiiviimmät huulet ja
tummemmat silmät, hyvä kirsu ja suu pigmentti, hyvä purenta, sopiva luusto, lapakulmaus voisi olla parempi, takaosan
tulisi vahvistua, liikunta on vielä kauttaaltaan löysää, hyvä häntä.

Lumipuun Adalmiina 4
11kk vanha kesäturkissa esitetty feminiininen juniori, jolla rakastettava luonne, soma pää joka vielä kesken kehityksen,
erinomaiset tummat silmät, hyvät korvat, riittävä kirsupigmentti, hieman löysät huulet, oikea purenta, luuston tulisi olla
vahvempi, runko on vielä kaita,hieman niukka takaosa, hieman lyhyet ja jäykät liikkeet takaa, edestä vielä löysät,
erinomainen luonne.
Lumipuun Amandaalia 2
11kk vanha feminiininen juniori joka vielä toivottavasti kasvaa kokoa, hyvät ääreet ja kohtalainen luusto, hyvä kallo,
kauniit tummat silmät, kuono-osa saa vahvistua, hyvä purenta ja hampaat, huulet voisivat olla tiiviimmät, riittävä
kirsupigmentti, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin
askelin sivusta ja takaa mutta etuliikkeen tulee tiivistyä, hyvä karvapeite ja häntä.
NUO
Cassia Katcina Zahrada 1
15kk vanha nuori narttu, joka voisi olla hieman itsevarmempi käytökseltään. Pää saisi olla hivenen meislattu, hyvä
kallo, mutta silmien alusen tulisi olla täyttyneempi, jolloin linjat olisivat pehmeämmät. Toivoisin tiiviimmän
huulilinjan. Oikea purenta, riittävä kirsupigmentti, riittävä luusto, hieman litteät käpälät, riittävä runko, takaosan tulee
vahvistua, liikkuu hieman takaraajat allaan ja liikkeiden tulee kokonaisuudessaan tiivistyä, esitetään kesäturkissa.
AVO
Aamuruskon Galinda Cuvac 2
4-vuotias, sopivan kokoinen narttu, joka esiintyy kovin haluttomasti, esitetään kesäturkissa, jossa jonkin verran
norsunluun väriä, hyvä kallo, otsapenger voisi olla hieman merkitympi, riittävä kuono-osa, toivoisin tummemmat silmät
ja paremman ilmeen, kohtuullinen kirsupigmentti, oikea purenta, etuosan tulisi olla huomattavasti paremmin
kulmautunut ja etuliikkeiden paremmat, sopiva luusto, riittävä runko, turhan jyrkkä lantio ja seisoo hieman takaraajat
allaan, hieman litteät käpälät, toivoisin kauttaaltaan sujuvammat liikeet.
Kalliovaaran Unna Princova 1
3½-vuotias, hyvin kauniin tyyppinen, sopivan kokoinen, vahva narttu, joka valitettavasti esitetään liian tuhtina! Hyvä
nartun pää, hyvä kallo, keskiruskeat silmät, hyvä ilme, purenta ok, alhaalta puuttuu yksi P2, toivoisin hieman
tiiviimmän huulilinjan ja hieman vahvemman kirsupigmentin, erittäin hyvä lantio, tasapainoisesti kulmautunut niin
edestä kuin takaa ja koiralla on sopiva raajakorkeus, liikkuu takaa hyvin, etuliike kärsii hieman ylipainosta, näin
tyypikäs koira tulee hoikistuttaa pikinmiten!!!
Jäälinnan Meren Lumo 3
3½-vuotias, hyvin kevyessä kesäturkissa esitetty narttu, joka on kokonaisuudessaan liian kapea ja kevyt tähän luokkaan,
esiintyy hieman vastahakoisesti, kevyt piirteinen pää, hyvä purenta, riittävän tummat silmät, kirsupigmentti tulisi olla
parempi, niukasti kulmautunut edestä, rungon tulee kehittyä paljon, riittävät takakulmaukset, liikkeiden tasapainon tulisi
olla parempi, hieman tiiviisti kannettu häntä, rauhallinen käytös.
Stubbenin Tuhkimo 4
Hyvin kookas narttu, joka käyttäytyy ärtyisästi ja murahtelee, hieman urosmainen kokonaisuus, korvat ovat
norsunluunväriset, hyvä kallo, riittävän tummat silmät, hieman pitkä kuono-osa ja löysät huulet, oikea purenta, hyvä
luusto, kirsupigmentin tulisi olla tummempi, hyvä ylälinja, vankka runko, riittävästi kulmautunut takaosa, koiran tulee
tiivistyä liikkeessä, sen etuliikkeet ovat kovin löysät ja ranteet pehmeät, toivoisin myös paremman luonteen.

Augenzahn Marina 1KP, PN1, ROP
2½ vuotias, kaunis, tasapainoinen, vankka narttu, joka esiintyy erittäin hyvin, kaunis voimakas nartun pää, erinomaiset
silmät ja ilme, hyvä purenta ja hampaat, hyvät korvat, riittävän tiiviit huulet, kohtuullinen kirsupigmentti, hyvä luusto,
vankka runko, riittävästi kulmautuneet takaraajat, lapakulmaus voisi olla hieman parempi, erittäin sujuvat sivuliikkeet,
samoin takaa, ainoastaan etuliikkeet voisvat olla hieman paremmat, kaunis tasapainoinen kokonaisuus, hyvä luonne,
hyvin kannettu häntä liikeessä.

Borderlove White Sapphire 3 KP, PN4
8-vuotias feminiininenhyvän tyyppinen narttu, joka voisi esiintyä hieman eloisammin, hyvä sukupuolileima, hyvä kallo,
mutta hieman kevyt kuono-osa, hyvä purenta ja hampaat, sopiva luusto, hyvä kaula ja yläninja, sopiva runko, hyvät
takakulmaukset, liikkuu terveesti, mutta hieman hohdottomasti, hyvin kannettu häntä liikkeessä, hyvä luonne.

Jäälinnan Meren Kaunotar
3½-vuotias kooltaan aivan alarajalla, hyvässä näyttelykunnossa ja puhtaassa kesäturkissa esitetty ystävällinen narttu,
hyvä päänmuoto, mutta kovin vaalea kirsupigmentti, tummat aavistuksen pyöreät silmät, hyvä purenta ja hampaat,
hieman huulia, riittävä luusto, hyvä runko, sopivasti kulmautuneet takaraajat, terveet liikkeet, joissa voisi olla hieman
enemmän ulottuvuutta.
Kalliovaaran Tosca Princova 4
3½- vuotias, feminiininen, kookas narttu, joka esitetään kauniissa puhtaassa näyttelykunnossa, mutta joka valitettavasti
käyttäytyy kovin varautuneesti luonteen tulisi olla vahvempi tässä luokassa, hyvä kallo, hieman kevyt kallo-osa, hyvä
tumma silmien väri, purenta ok, kirsupigmentti tulisi olla vahvempi, hyvä kaula ja ylälinja, kauniisti rakentunut, hieman
litteät käpälät, hyvä takaosa, hyvät sivuliikkeet, mutta takana hieman ahtaat ja edestä hieman korkeat, hyvä häntä,
tarvitsee enmmän itseluottamusta.
Snowhite Cowboys Beeta 2 KP, PN3
2v 1½kk feminiininen narttu, joka esitetään kesäturkissa, hyvä kallo, hieman pitkä kuono-osa, keskiruskeat silmät, hyvä
purenta, hyvä kirsu ja suupigmentti, sopiva luusto, tassut voisivat olla hieman kootummat, hyvä lapakulmaus, runko ja
riittävä takaosa, liikkuu takaa ja sivusta hyvin, etuliike voisi olla kyynärpäistä hieman tiiviimpi, kooltaan ylärajalla,
mutta tasapainoinen.
Jäälinnan Valkea Unelma
2v 3kkkesäturkissa esitetty narttu, jolla hyvä kallo, toivoisin tummemmat silmät, kohtuullinen kirsupigmentti, oikea
purenta, hieman kookkaat korvat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, hyvä runko, hieman niukat takakulmaukset,
hieman vaatimaton liikerata, saisi liikkua tehokkaammin takaa ja etuliikkeen tulisi olla vakaampi, hyvä häntä.
VET
Borderlove White Secret 1KP, VSP-vet
9½ vuotias, tuhdissa kunnossa esitetty, hyväkuntoinen veteraaninarttu, esittäjän ilmoituksen mukaan steriloitu ja siten
turkki on hyvin vahva, soma pää, hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa, kulunut purenta, kauniit tummat silmät ja
erinomainen ilme, riittävä luusto, hieman painuneet välikämmenet, hieman pehmeä selkä, riittävät takakulmaukset,
liikkuu sivusta hyvin, mutta etuliikkeet ovat leveät, kohtuullinen kirsupigmentti ikäisekseen.
Kalliovaaran Hamilka 2
Hieman yli 9 vuotta, kookas veteraaninarttu, joka esitetään hieman tuhtina, hyvin voimakas nartun pää, kauniit silmät ja
ilme, kookkaat korvat, hyvä purenta, kohtuullinen kirsupigmentti, turkissa melko runsaasti norsunluun väriä, hyvä
luusto, sopiva raajakorkeus, riittävä takaosa, liikkuu kovin haluttomasti ja hieman raskaasti, erinomainen luonne.

KASV
Augenzahn 2 (A. Lord, A. Max ja A. Marina)
Kahdesta uroksesta ja yhdestä nartusta koostuva ryhmä, joista 2 koiraa ovat erinomaisen samankaltaisia ja tyypikkäitä,
mutta ryhmän kolmas rikkoo hieman ryhmän tasapainoa, koska se on huomattavasti kookkaampi ja esitetään kovin
raskaassa kunnossa, ryhmän koirat liikkuvat hyvin, mutta kokonaisuutena hieman epätasainen.
Kalliovaaran 1KP, ROP-kasv (K. Tomas Princ, K. Ulan Princ, K. Unna Princova, ja K. Yenniica Princova)
Kahdesta uroksesta ja kahdesta nartusta koostuva hyvä, tyypikäs kasvattajaryhmä, jossa tyyppi ja koot ovat sopivat.
Hyvät, ilmeikkäät päät, selvät sukupuolileimat, koirat ovat hyvin rakentuneita ja kauniisti liikkuvia rotunsa edustajia.
Paras häntä: ,39 Augenzahn Marina
Paras ilme : 27 Kalliovaaran Yenniica Princova
Paras liikkuja : 23 Kalliovaaran Tomas Princ,
Paras yhteistyö : 26 Champion Biely Lev

