eRRkkari2018, lemmikkiluokat
Urokset
Pennut 7-9 kk
Feanor’s Faramir
Komea hyvärakenteinen mittasuhteiltaan oikea. Hyvä luusto. vähän pitkät käpälät. Mallikas runko.
Lihaksika hyvä takaosa. Pitkä ridge, jossa 4 kruunua. Kovin kapea alaleuka, kulmahampaat
painuvat yläleukaan. Vähän löysää kaulanalusnahkaa. Hyvät silmät ja ilme. Hyvä raajaluusto ja sen
mukaisetr reippaat liikkeet. Käyttäytyy ja esiintyy hienosti.
2.
Feanor’s Finrod
Hyvät mittasuhteet. Miellyttävä rakenne ja käytös. Erinomainen runko. Kokoon sopiva luusto ja
hyvät kootut käpälät. Hyvin rakentunut takaosa. Korrekti häntä. Ridgessä 3 kruunua.
Jykeväkalloinen maskuliininen pää. Hiukan avoimet silmäluomet. Muuten hyvät silmät. Hiukan
epävakaa oikea korva. Hyvä askelpituus, tarpeeksi joustoa. Hieno käytös ja esiintyminen.
1. KP, PUP1, ROP-PENTU
Nartut
Pennut 7-9 kk
Lumottu Hildadotter Signe Av Utah
Hyvin narttumainen reippaasti käyttäytyvä keskivahva kokonaisuus. Ridge puuttuu. Hyvä lihaksika
takaosa. Etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Hyvä kaula, ylälinja, käpälät ja häntä.
Hyvin kaunis liioittelematon narttupennun pää. Reippaat, tarpeeksi joustavat liikkeet.
1 KP, PNP1, VSP-PENTU
Urokset
JUN
Kxoxo Emery Exelero
Jykevä ja maskuliinen tilavarunkoinen uros, joka voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa. Hyvä
luusto ja käpälät. Lanriossa pyöreyttä, mutta vahva ja korrekti takaosa muutoin. Vahva kaula.
Jykevä maskuliinen pää. Niukka alaleuka. Tarpeeksi pitkä boksiltaan vino ridge. Vakaat liikkeet,
jotka tarpeeksi yhdensuuntaiset. Hieno käytös.
2.
Kxoxo Mason Maranello
Erinomainsen tyyppinen, tasapainoiseti rakentiunut uros, jokka monta extra kruunua ridgessä.
Hieno luusto ja käpälät. Mallikkaasti rakentunut takaosa. Erinomainen kaula ja korrekti häntä.
Aavistuksen vinot silmät, muutoin hieno pää. Reippaat, tasapainoiset liikkeet. Käyttäytyy ja
esiintyy hienosti.
1. KP, PU4
Uwanja’s Bubba Ray Yates
POISSA
AVO
Bawabu Dingame Diata
Kookas, hyvin maskuliinen jykevä uros, jonka kunto voisi olla kiinteämpi. Puuttuu ridge ja
kastroitu. Kokoon sopiva luusto. Liioittelematon raajarakenne. Tilava runko. Korrekti häntä. Hiukan
pitkä rungoltaan. Maskuliinen pää, mietteliäs rauhallinen ilme. Hyvä askelpituus, terveet liikkeet.
Rauhallinen käytös.
3. KP

Bawabu Fayda Fumnagya
Jykevärunkoinen hyvin maskuliininen itsevarma uros. Hyvinrakentunut takaosa. Tilava runko.
Ridgessä extra kruunu. Vahva kaula. Voiisi olla vähän kuivempi kunnoltaan. Hyvin komea pään
profiili. Vähän epävakaat korvat. Ok silmät. Reippaat, terveet liikkeet. Oikea-asentoinen häntä.
1. KP
Ikimba Likizo
Hyvin maskuliininen maltillisesti käyttäytyvä jykevärunkoinen uros, jolla selvät posket ja tummat
silmät. Vahva kaula ja varsin syvä rintakehä. Takaosa sasis olla voimakkaampi ja häntä
tyylikkäämpi liikkeessä. Erinomainen ridge. Keskipitkä askel, vähän kapea takaa. Hännänpäässä
pieni koukku. Käyttäytyy hienosti.
2. KP
Kwamoyo Nyota Phoenix
Maskuliininen, tanakkakuntoinen mukavasti käyttäytyvä ridgetön uros. Vähän epävakaat korvat.
Selvä otsapenger ja hyvä pään profiili. Vahva, sopivan pitkä kaula. Kulmaukset saisi olla
voimakkaammat ja takaosa liikkeessä painokkaampi. Kääntää etukäpäliä ulos seistessään. Vähän
lyhytaskelinen ravi. Mukava käytös.
4.
Tarujen Curys The Great
POISSA
KÄY
Ghali Grand Cinamon
POISSA
VAL
Bawabu Ezigbo Ezenwata
Tasapainoinen, tyylikäs, miellyttävästi jkäyttäytyvä kastroitu uros. Tilava, riittävän kiinteä runko.
Hyvinrakentunut takaosa ja oikea-asentoinen häntä. Tarpeeksi kulmautunut edestä. Hyvä kaula.
Hiukan keveä kuno, muutoin hyvä pää. Tarpeeksi pitkä ridge. Liikkuu edestä yhdensuuntaisesti
hyvällä askelpituudella. Vähän kinnerahdas takaa. Hieno käytö ja esiintyminen.
1. KP, PU1, VSP
Feanor’s Aragorn
Tasapainoisesti rakentunut hienosti käyttäytyvä kastroitu uros, jolla hännänpäässä pieni koukku.
Ilmeisekäs liioittelematon pää. Vahva ulottuva kaula. SEisoo hienosti raajoillaan. Tilava runko.
Hyvä ylä- ja alalinja. HYvin ulottuvat reippaat tasapainoiset liikkeet. Laadukas tasapainoinen
kokonaisuus. Sopivan pitkä symmetrinen ridge.
2. KP, PU2
MVLionwolf My Crazy Elan
Iso, tanakka, pitkä uros. Kookoon sopiva luusto. Reilusti runkoa. Komea kaula. Seistessä hyvin
varmaraajainen vaikutelma ja korrekti häntä. Kastroitu. Symmetrinen tarpeeksi pitkä ridge.
Jykevä, syväkalloinen pää. Pyöreät keskiruskeat silmät. Takaosa voisi olla liikkeessä
painokkaampi. Hyvä askelpituus. Hyvä käytös ja esiintyminen.
4.
Tarujen Xavier
Iso, maskuliininen jämäkkä uros. Erinomainen pitkä ridge. Sopivat takakulmaukset. Korrekti häntä.
Vahva, kauniisti kaartuva kaula. Liioittelematon hyväilmeinen pää. Tummat hyvät silmät.
Etuliikkeessä vähän jäykkyyttä, muuten mallikas liike. Hyvä käytös ja esiintyminen. Kastroitu.
3. KP, PU3

VET
Inyeti’s Iftari
POISSA
Mahiri Retta’s Funtastic Boy
Laadukas, tasapainoinen kauttaaltaan liioittelematon veteraani. Hyvä luusto. Tasapainoinen
raajarakenne. Mietteliäs ilme. Hyvä pään malli. Kuono vaikuttaa jo hieman kuivuneelta. Vakaa
keskipitkä kaula. Kastroitu. Boksissa 3. kruunu hyvin huomaamattomana. Reippaat laadukkaat
liikkeet. Reipas esiintyminen.
1. KP, ROP-VET
Tarujen Uliona
Ikäistään nuoremmalta vaikuttava veteraani. Kastroitu, ridgetön. Erinomaiset kootut korkeat
käpälät. Sopivat kulmaukset. Korrekti häntä. Hienon mallinen oikeailmeinen pää. Otsassa jo
hieman kuivuneisuutta, muuten ikä ei näy. Takaliikkeet kapeat, erinomaiset reippaat sivuliikkeet.
Hieno käytös.
2. KP
Nartut
JUN
Kxoxo Carmen Carrera
Reilun kokoinen, silti narttumainen kokonaisuus. Vähän pitkä runko tässä kehitysvaiheessa. Ikään
sopiva rungon syvyys. Hyvä luusto ja erinomauset korkeat käpälät. Kaunis kaartuva kaula.
Narttumainen, vielä kapeakuonoinen pää. Purenta saa tiivistyä. Häntä ei ole täysin suora. Hyvä
ridge. Joiustavat pitkät liikkeet. Hieno käytös ja esiintyminen.
1. KP, PN4, ROP-JUN
NUO
Vastakarva Sisukas Revontuli
Linjakas, narttumainen, jäntevä, tasapainoinen narttu, jolla ei ridgeä. Hyvä nartun pää ja ilme.
Erinomainen ylälinja. Ikään sopiva rintakehä. Vähän pitkä lanne. Vähän jyrkkä lantio, ok hännän
asento. Hyvät takakulmaukset. reippaat, sujuvat liikkeet. Hieno käytös ja esiintyminen.
1. KP, PN1, ROP
AVO
Bawabu Damamli Diani
Hyvin tasapainoisesti rakentunut ridgetön narttu. Oikeailmeinen hyvä pää. Sopivasti kaulaa. Hyvä
ylälinja ja oikein täyttynyt runko. Takaosa voisi olla vähän voimakkaampi. Korrekti häntä. Kapeat
takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet. Hieno käytös.
3.
Feanor’s Bronya
Hyvin narttumainen, vähän keveä raajoiltaan. Oikeat mittasuhteet. Vankka runko. Sopivan
mittainen 3-kruunuinen ridge. Erinomainen kaula. Kootut käpälät. Hyvin narttumainen hieman
keveäkuonoinen pää. Keskipitkä askellus, takaliike kapea ja jää rungon alle. Erinomainen
maltillinen käytös.
Feanor’s Express Yourself
Kookas hienosti käyttäytyvä narttu, jolla 3 kruunua. Vähän pitkä lanne. Hyvä luusto ja käpälät.
Näyttävä kaula. Narttumainen pää, vähän keveä kuono. Liikkeessä ylälinjassa pehmeyttä. Hyvä
askelpituus. Kaunis ryhdikäs olemus.
4.

Mbwasimba Milele Ghofira
Kookas, hyvin tasapainoisesti rakentunut, miellyttävästi käyttäytyvä ridgetön narttu. Hyvä luusto ja
käpälät. Näyttävä, ylväs kaula. Seisoo hyvin raajoillaan. Hyväasentoinen häntä. Erinomainen
ilmeikäs pää. Vähän kapea takaa, hyvä askelpituus, kyynärpäissä löysyyttä. Hienosti treenattu
esiintyminen ja käytös.
2. KP, PN3
Okawe Ebony Eebentue
POISSA
Vastakarva Ronja Af Minos
Hyvin narttumainen ja liioittelematon, miellyttävästi käyttäytyvä kokonaisuus. Seisoo hienosti
raajoillaan. Korkea-asentoinen häntä, joka ei täysin suora. Lihaksikas takaosa. Hyvä kaula.
Tarpeeksi eturintaa. Miellyttäväilmeinen narttumainen pää. Reippaat, tarpeeksi yhdensuuntaiset
joustavat liikkeet. Ok ridge. Liikkuu ja esiintyy hienosti.
1. KP, PN2
KAS
Kennel Feanor’s (200, 201, 222, 223)
3 yhdistelmää. Koirien kehitysvaiheet huomioiden varsin tasalaatuinen ryhmä reippaita
mittasuhteiltaan oikeita koiria. Päiden ilmeissä vähän eroja, mutta hyvät ilmeet kaikilla.
Perusterveet raajarakenteet ja sen mukaiset liikkeet.
1. KP
JÄL
Feanor’s Beulah (200, 201, 223)
Äiti ja jälkeläiset 2 yhdistelmästä. Eri-ikäiset jälkeläiset, mutta silti tarpeeksi samaa olemusta
tyypeissä. Kaikissa hauskat, reippaat käytökset. Emän laadukas rakenne näkyy myös jälkeläisissä.
Hyvät tasapainoiset olemukset.
1. KP

