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Urokset 

 

Chiliberry’s Don Giovanni FI13096/16 

18 kk erinomainen koko, tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä eturinta. Hyvä lavan pituus. Suora olkavarsi. 
Hyvänpituinen pää, jossa kauniit silmät. Oikea-asentoiset hieman kookkaat korvat. Hyvä raajakorkeus 
ja luuston vahvuus. Taka-askeleessa riittävä pituus, etuaskel lyhyempi. Liikkuu vielä hieman löysin 
kyynärpäin. Riittävä karheus karvassa. Ok luonne. 

JUN ERI JUK2 

 

Chiliberry’s Gladiator Maximus FI13095/16 

Erinomaiset mittasuhteet ja raajaluusto. Hyvä vahva pää, jossa selvä sukupuolileima. Hieman pyöreät 
silmät, hieman haja-asentoiset korvat. Hyvä eturinta. Sopiva raajakorkeus ja luusto. Hieman lyhyt 
olkavarsi. Riittävästi kulmautunut takaa. Erinomainen karhea karvanlaatu. Liikkuu hyvin sivusta ja 
takaa ja hieman leveästi ja löysin kyynärpäin edestä. Miellyttävä luonne. 

JUN ERI JUK1 SA SERT 

 

Bluepepper’s Grumpy FI19134/16 

Erittäin kookas, vankka maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet, raajakorkeus ja luusto. 
Oikeanmuotoinen pää, jossa hyvä pituus, hienot tummat silmät, oikea-asentoiset hieman kookkaat 
korvat. Hyvä lavan ja olkavarren pituus, joskin olkavarsi voisi olla viistompi. Riittävä rintakehän pituus. 
Hyvä lantio. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hieman löysin kyynärpäin edestä. Erinomainen 
karvanlaatu. Hyvä luonne. 

NUO ERI NUK2 

 

Melukylän Mutkat Aukee FI52021/15 

21 kk, hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä raajaluuston korkeus ja vahvuus. Oikeat mittasuhteet 
päässä. Selvä sukupuolileima. Hyvät tummat silmät. Oikea-asentoiset hieman kookkaat korvat. Hyvä 
eturinta, hyvä lavan ja olkavarren pituus. Riittävä rintakehän pituus. Hyvä lantio, leveä reisi. Liikkuu 
riittävällä askelpituudella ja ikään nähden yhdensuuntainen mennen tullen. Hyvä karvanlaatu, joskin 
esitetään tänään lyhyessä pituudessa. 

NUO ERI NUK1 SA VASERT 

 

Chiliberry’s Don Carlos FI53928/12 



4 v. kookas uros, jolla vahva sukupuolileima, vankka runko ja raajaluusto. Hyvä pään pituus, tummat 
silmät, haja-asentoiset kookkaat korvat. Hyvä eturinta, hyvä lavan pituus, hieman lyhyt olkavarsi. 
Hyvä rintakehän syvyys, riittävä pituus. Hyvin kulmautunut takaa. Karvassa oikea karheus ei kunnossa 
tänään. Liikkuu hyvin sivusta, yhdensuuntaisesti mennen tullen. Hyvä luonne. Koko ja karvan kunto 
vaikuttaa palkintosijaan. 

AVO EH AVK1 

 

Linnearud’s Unforgetable Me FI36511/16 

2 v. uros, jolla oikeat mittasuhteet. Kokoon nähden riittävä raajaluusto. Melko voimakkaat posket. 
Päässä ja kuonossa riittävä pituus. Hieman pyöreät silmät. Oikea-asentoiset korvat. Hyvä eturinta. 
Riittävä rintakehän pituus. Hyvin kulmautunut takaosa. Karva ei tänään näyttelykunnossa. Pitkä 
lanneosa. Pyöristää lanneosaa liikkeessä, liikkuu hieman lyhyellä askeleella. 

AVO EH AVK2 

 

Ålhammarens Åliver FI25181/10 

7,5 v. Hyvä koko , kokoon nähden riittävä raajaluusto. Oikea pään ja kuonon pituus. Hyväasentoiset 
korvat, toisesta todistus. Tummat silmät. Niukasti kulmautunut edestä, riittävä polvikulma, kapea 
reisi. Riittävä rintakehän syvyys, saisi olla pidempi. Hieman pitkä lanneosa. Karvasta löytyy karheutta 
vaikka on tänään lähes pohjavillalla. Liikkuu kovin lyhyellä askeleella, nostelee edestä. Toivoisin 
selvemmän sukupuolileiman. 

AVO H  

 

Jaskarin Salvatore FI50719/14 

5 v. maskuliininen, kookas uros, jolla hyvä raajaluusto ja mittasuhteet. Hyvä eturinta. Oikea 
rintakehän malli ja syvyys, riittävä pituus. Hyvä lavan ja olkavarren pituus, olkavarsi voisi olla 
viistompi. Hyvä pään ja kuonon pituus ja sopiva vahvuus. Hyvät korvat. Hieman pyöreät silmät. Hyvä 
topknot. Riittävä karheus turkissa. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja riittävän yhdensuuntaisesti. 
Oikea temperamentti. 

VAL ERI VAK1 SA PU1 ROP 

 

Melukylän Zingaretti FI47597/13 

Kookas 3 v. Selvä sukupuolileima, hyvä raajaluusto, hyvä raajakorkeus. Hyvä rintakehän tilavuus, 
riittävä pituus. Hyvä lantio, leveä reisi. Vahva uroksen pää. Riittävä kuonon pituus. Hyvät silmät. 
Oikea-asentoiset aavistuksen kookkaat korvat. Erinomaisen vahva hampaisto ja vahva alaleuka. Hyvä 
lapa, hieman lyhyt olkavarsi. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Hyvä temperamentti. 

VAL ERI VAK3 SA PU4 

 



Reimin Marc Jacobs FI45422/12 

4 v. uros, jolla hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Hyvä raajakorkeus ja luuston vahvuus kokoon 
nähden. Kaunisilmeinen uroksen pää, jossa hyvä kallon ja kuonon pituus. Kauniit tummat silmät. 
Hyväasentoiset aavistuksen kookkaat korvat. Hyvä eturinta. Hyvä lavan ja olkavarren pituus. Olkavarsi 
voisi olla viistompi. Riittävä rintakehän pituus ja hyvä syvyys. Hyvin kulmautunut takaa. Leveä reisi. 
Liikkuu riittävällä askelpituudella edestä ja takaa. Hieno luonne. 

VAL ERI VAK2 SA PU3 

 

Bluefell’s Magic Arrow FIN13866/06 

11,5 v. Erinomainen koko, tyyppi ja mittasuhteet. Riittävä raajaluusto, korkeus ja vahvuus. Erittäin 
kaunis pää ja ilme. Hieman pyöreät silmät, oikea-asentoiset aavistuksen kookkaat korvat. Hyvä lavan 
pituus, hieman pitkä olkavarsi. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä lantio, leveä reisi. Ikään 
nähden ok karva. Ikää ei uskoisi liikkeistä, liikkuu erinomaisesti mennen tullen. Hienokuntoinen 
veteraani. Hieno luonne. 

VET ERI VEK1 SA PU2 VET ROP 

 

Chiliberry’s Napoleon FI32036/09 

8 v. Kookas ja vahvaluustoinen, jolla hyvä raajaluusto, riittävä raajakorkeus. Hyvä eturinta, hyvä lavan 
ja olkavarren pituus, olkavarsi voisi hieman viistompi. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä lantio, leveä 
reisi. Hieman leveä pää ja vahvat posket, lyhyt kuono-osa. Tummat silmät, hieman kookkaat korvat. 
Oikea karheus turkissa ei kunnossa tänään. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Ok luonne. 

VET EH VEK2 

 

Nartut 

 

Chiliberry’s Duchess Grace FI13097/16 

17 kk, hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä raajaluusto. Hyvä eturinta. Hyvä lapa, olkavarsi voisi olla 
viistompi. Narttumainen pää ja ilme. Melko vahvat posket. Kuono voisi olla pidempi. Hieman pyöreät 
silmät. Hieman haja-asentoiset korvat. Hyvä runko. Riittävä rintakehän pituus. Liikkuu hieman lyhyellä 
askeleella ja leveästi ja löysästi edestä. Riittävä karheus turkissa. Miellyttävä luonne. 

JUN EH JUK1 

 

Anemoneniityn Gerbera FI34202/15 

2 v. Sopiva koko, hyvät mittasuhteet. Hyvä raajakorkeus ja luustonvahvuus. Sopiva pään ja kuonon 
pituus. Hieman pyöreät silmät. Kookkaat korvat. Hyvä lavan ja olkavarren pituus, olkavarsi voisi olla 



viistompi. Riittävä polvikulma. Liikkuu kevyesti ja vaivattomasti, vielä hieman löysästi edestä. Karvan 
tulisi olla karheampaa. Miellyttävä kokonaisuus seistessä. Mukava luonne. 

AVO EH AVK3 

 

Chiliberry’s Fürstin Franzesca FI32754/15 

2 v. Kookas, oikeat mittasuhteet, riittävä raajaluusto. Hyvä lapa, olkavarsi voisi olla viistompi. Riittävä 
rintakehän tilavuus. Hieman voimakkaat posket, kuono voisi olla vähän pidempi. Erinomainen 
pigmentti. Hyvät korvat. Riittävästi kulmautunut takaa. Riittävän karhea karvapeite ei parhaassa 
kunnossa tänään. Liikkuu riittävällä askelpituudella sivusta, hieman ahtaasti takaa. Miellyttävä 
luonne. 

AVO EH AVK4 

 

Kimberley FI40818/14 

3v. feminiininen, hieman kevytrunkoinen ja luustoinen narttu, jolla kuitenkin oikeat mittasuhteet. 
Hyvä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä. Polvikulma voisi olla voimakkaampi. Narttumainen 
ilme. Hieman kookkaat korvat. Riittävä pään ja kuonon pituus. Liikkuu lyhyellä askeleella ja hieman 
ahtaasti takaa. Hieman pehmeä karvanlaatu ei tänään parhaassa kunnossa. 

AVO EH  

 

Melukylän Supertahti FI36226/15 

2 v. erinomainen koko, tyyppi ja mittasuhteet. Kokoon sopiva raajaluusto. Riittävä rintakehän tilavuus 
ja pituus. Hyvä kaula. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. Narttumainen pää ja ilme. Hieman pyöreät silmät, 
joissa vahva pigmentti. Hyvät korvat. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu riittävällä askelpituudella ja 
yhdensuuntaisesti mennen tullen. Miellyttävä luonne. 

AVO ERI AVK1 SA PN1 SERT FI MVA VSP 

 

Melukylän Yks Kaks Rakkaammaks FI54504/13 

3 v. hyvä koko ja mittasuhteet, kokoon riittävä raajaluusto. Erittäin narttumainen pää ja ilme. 
Tummat silmät, hieman lyhyt kuono-osa. Aavistuksen kookkaat korvat. Niukasti kulmautunut edestä, 
riittävästi takaa. Liikkuu kevyesti ja vaivattomasti, hieman löysästi edestä. Oikea turkinlaatu. 
Miellyttävä luonne. 

AVO ERI AVK2 SA PN2 VASERT 

 

Picamurun Syypää Sun Hymyyn FI22469/13 

4 v, kapea ja kevytrunkoinen narttu, jolla riittävä raajaluusto. Hieman lyhyt rintakehä. Pitkä lanneosa. 
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Oikea pään pituus ja muoto. Hieman pyöreähköt silmät. 



Oikea-asentoiset hieman pitkät korvat. Hyvä lavan ja olkavarren pituus. Liikkuu hieman lyhyellä 
askeleella. Liukas hiusmainen karvanlaatu ei näyttelykunnossa tänään. Miellyttävä käytös. 

AVO EH 

 

Black Back Bananarama FI2069/09 

8 v, jolla riittävät mittasuhteet ja kokoon nähden riittävä raajaluusto. Hieman kääntyneet eturaajat. 
Olkavarsi voisi olla viistompi. Vahva selkä ja runko. Riittävästi kulmautunut takaa. Narttumainen pää 
ja ilme. Hieman pyöreät silmät, kauniit pienet korvat, löytyy jopa kuononselkä nahkaa. Leveä reisi. 
Liikkuu lyhyellä mutta sujuvalla askeleella, hieman ahtaasti takaa, leveästi edestä. Karvasta löytyy 
karheutta mutta ei parhaassa kunnossa tänään. Miellyttävä luonne. 

VET EH VEK1 

 

Kasvattajaryhmät 

 

Chiliberry’s 

Chiliberry’s Don Giovanni, Gladiator Maximus, Napoleon, Duchess Grace 

2 yhdistelmää, ryhmän kaikilla koirilla oikeat mittasuhteet ja sopivat raajaluustot ja terveet liikunnat. 
Turkeissa oikea karheus vaikka kaikki ei parhaassa kunnossa tänään. Miellyttävät luonteet. Koirissa 
riittävän yhtenäinen tyyppi. 

KASV2 KP 

 

Melukylän 

Melukylän Mutkat Aukee, Zingaretti, Supertahti, Yks Kaks Rakkaammaks 

4 yhdistelmää, ryhmä tasapainoisesti rakentuneita koiria, jolla kaikilla oikeat mittasuhteet, riittävät 
raajaluustot, hyvät turkinlaadut, kauniit hännät, hyväasentoiset korvat sekä koirilla oikeanlaiset 
temperamentit. Onnittelut kasvattajalle. 

KASV1 KP 

 


