
06.06.2009 KR SALO TANYA AHLMAN-STOCKMARI 
 

PENNUT 
 

urokset 
 
BENAYR MR GOODWILL FIN16922/09 
Oikean kokoinen, selvä sp-leima, erinom. rungon mittasuhteet. Hyvä kaulan pituus. Erinom. ilme. Riittävästi eturintaa, 
eturaajat saisi olla suoremmat. Kokoon sop. runko ja raajaluusto, kaunis häntä, erinom. polvikulm. Hyvä luonne. 

Hyvät takaliikkeet, etuliikk. tulee vakiintua. 
PEN1 KP VSP-PENTU 
 

nartut 
 
BENAYR MISS HIGH FIVE FIN16930/09 
Hyvänkok. narttu, oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme, oikea pään pituus. Erinom. pitkä rintakehä 
oikeanmallinen suora ylälinja. Pohjavillassa. Hyvät kulmaukset. Erinom. silmänymp. pigmentti. Liikkuu hyvin, oikea 
leveys takaraajojen liikkeessä. 
PEN1 KP ROP-PENTU 
 
MERICORUN ROMMIRUSINA FIN56927/08 
Narttumainen kokonaisuus, hyvä kaulanpituus. oikein sij. korvat. Toiv. korostuneemman otsapenkereen, alaleuka saisi 
olla voimakkaampi. Riittävä raajaluusto. Etuasentoiset lavat, vielä kehittymätön edestä. Lyhyt rintakehä, hyvin 
rakentunut takaosa. Kaunis häntä, liikkuu ahtaasti takaa, epävakaasti edestä. Erinom. luonne. 
PEN2 
 

UROKSET 
 
AVOCATION MACIG OF MOON FIN20702/08 
erinom. koko, oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä tiivis tasainen ylälinja. Erinom. ilme, hyvä otsapenger, kookkaat 
oikein sij. korvat. Hyvä eturinta, suorat eturaajat. Pitkä rintakehä, hyvät polvikulmaukset, hyvä lihaskunto. kaunis 

häntä. Liikkuu hyvin. 
JUN ERI2 PU2 VASERT 
 
BARBAROSSA FIN26287/08 
Hyvänkok., lyhytrunkoinen uros. Oikein sij. korvat. Voimakkaat ohimoluut, hyvä pigmentti. Kaunis karva. Niukasti 
kulmautunut edestä, hyvä rintakehä. Leveämmän reiden ja leveämmät polvikulmaukset toivoisin. Hyvä väri. Erinom. 
luonne. Hyvä häntä. toivoisin lisää ulottuvuutta liikkeisiin. 
JUN H 
 
DREAMPOWER´S DREAM IN RED FIN19038/08 
Maskul. pitkälinjainen uros, oikea ylälinja. Ihastuttava sp-leima, oikeat pään linjat, vahva alaleuka. Liikaa poskia. 
Oikea kaulan pituus, pienet hyvät korvat. Erinom. eturinta, pitkä rintakehä. Hyvät kulmaukset. Erttäin kauniit silmät 
hyvällä silmänymp. pigmentillä. Liikkuu hyvin takaa, hieman epävakaasti edestä. 
JUN ERI1 PU1 VSP SERT 
 
MAKALU FIN24826/08 
Hyvänkok. uros, jolle toivoisin lisää sulavuutta ylälinjaan. Kevyt kuono-osa, otsapenger saisi olla korostuneempi. Hyvä 
top-knot. Niukasti kulmautunut edestä, toiv. suoremmat eturaajat. Lyhyt rintalasta, niukat polvikulmaukset, hieman 
alhainen hännän kiinnitys. Ohuehko karvanlaatu, hyvä luonne. epävakaat etuliikkeet, runko saisi olla täyteläisempi. 
JUN H 
 
BLACK BACK LAS VIVAZ FIN50938/07 
Hyvänkok. uros, jolla riittävät rungon mittasuhteet. Kookkaat korvat. Hieman voimakkaat posket, otsapenger saisi olla 
isompi. Riittävä alaleuka. Suorat eturaajat, riittävä eturinta, saisi olla korostuneempi rintakehä, syvempi ja pidempi 
kokonaisuutea. Hyvä häntä. Riittävät polvikulmaukset. Hyvä luonne. Epävakaat etuliikkeet. Karvapeite ei 
näyttelykunnossa. Esiintyy hyvin. 
NUO H 
 
BLACK BACK RED ROOSTER FIN14065/01 
Hieman raskaan yleisvaikutelman antava hyväkok. uros. Raskas pyöreähkö kallo-osa, kevyt kuono-osa, vaaleat silmät. 
Hyvä raajaluusto, toiv. suoremmat eturaajat, hyvin kulm. takaraajat. Hyvä häntä. Oikeanlaat. karvapeite, muttei  ? 
parhaassa kunnossa. Hyvä matala kinner. Hyvät vakaat etuliikkeet, takaraajojen liike jää rungon alle liiaksi. 
VET H 
 
 
 
 
 



NARTUT 
 
BRISTREGAL NEVER SAY NEVER FIN19488/08 
Narttu hyvän kok. oikeat rungon mittasuhteet. Hyvät korvat. Ilme voisi olla parempi. Hieman liikaa poskia. Kokoon 
sopiva runko ja raajaluusto. Pitkä rintakehä, oikean laatuinen karvapeite ei tänään parhaassa kunossa. Hyvä häntä. 
Turhan korkea kinner. Takaraajojen liike jää liiaksi rungon alle. Hyvä luonne. 
JUN EH2 
 
BRISTREGAL OVERPOWER FIN19203/08 
Kaunisilm. juniori narttu, riittävä otsapenger. Suorat eturaajat. Kokoon sop. runko ja raajaluusto. Riittävä eturinta. 
Hyvät takakulmaukset, oikeanlaatu karvapeite. Melko korkea kinner. Ylälinjan tulee tasoittua iän myötä. Hieman 
ahtaat takaliikkeet. Toiv. lisää ulottuvuutta takaliikkeisiin. 
JUN ERI1 
 
NELLYSON´S MISS MC MUFFIN FIN29120/08 
Oikeata rotutyyppiä edustava hyvänkokoinen narttu. Hyvä tiivis ylälinja, kaunis kaula. Hieman haja-as. korvat, leveä 
kallo-osa, erinom. kuono-osa. Pitkä rintakehä, hyvä raajaluusto. Karkea karvapeite. Oikea alalinja. Liikkuu kauniisti 
takaa, epävak. edestä. Hyvä luonne. 
NUO ERI1 PN2 SERT 
 
VEMPULAN CHERIMOYA FIN42080/05 
Hyvänkok. pehmeän ylälinjan omaava narttu, joka ei tänään parhaassa karvapeitteessä, täysin pohjavillassa. Hyvä 
kaula, oikein sij. korvat. Karkea kallo, vaaleat silmät, tilava runko. Hyvä raajaluusto. Luonne saisi olla avoimempi. 
Epävakaat etu- ja takaliikkeet. Palkintosija määräytyy luonteesta ja karvapeitteestä. 
AVO T 
 
WANDAALIN CHRISSE FIN54466/06 
Kaunislinjainen hyvänkokoinen narttu. Hyvä runko ja ylälinja. Toivoisin voimakkaamman otsapenkereen ja vähemmän 
poskia. Tasapainoiset kulmaukset. Sivuprofiili on erittäin rodunom. nartun pienet puutteet löytyvät päästä. Hyvä 
luonne- Liikkuu hyvin takaa. Kaunis häntä, hieman epävakaasti edestä. 
AVO ERI1 PN4 VASERT 
 
SOMEHOW TAKE-AWAY FIN49852/06 
Hyvänkok. tasapain. narttu. Hyvä pää & ilme joskin hieman raskas kallo-osa. Hyvät suorat eturaajat, hyvä etuosa, 
pitkä rinta. Hyvät polvikulmaukset, hyvä karvapeitteen laatu, hyvä silmänymp. pigmentti. Liikkuu hyvin. 
VAL ERI1 PN1 ROP 
 
TERRIWAY THIN RED LINE FIN18982/00 

9-vuotias, ryhdikäs narttu, jolle toiv. vakaamman eturaajojen liikkeen. Hieman kevyt alaleuka, hieman liikaa poskia. 
Erinom. pitkä rintakehä, hyvä raajal. Ikäisekseen erittäin hyvä karvapeite. Hyvät polvikulmaukset. Oikein sij. häntä. 
Erittäin pirteä esiintyminen. 
VET ERI1 ROP-VET PN3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


