MIKKELI 28.7. Juha Putkonen

Pennut
FI10444/18 Sinisen Helmen Queen Of Hearts
7 kk. Kookas, hoikassa kunnossa. Rungon mittasuhteilta oikea. Sopiva luusto. Hyvä pään pituus. Kookkaat
korvat. Hieman korostuneet posket. Tummat silmät. Hyvä purenta, muutama poskihammaspuutos. Rintakehä
tarvitsee lisää lihasmassaa ja eturinta täyttyä. Iänmukainen karvapeite Sirpinmuotoinen häntä. Tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, epävakaasti edestä.
PEN 1

Urokset
FI34274/17 Finsweng Viiksivallu
Koon ylärajalla, hoikassa kunnossa. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä pään pituus,
kookkaat korvat ja hieman korostuneet poskiluut. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta, vahvat hampaat. Kaunis
ylälinja. Lihasmassaton rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä. Lihaksikas reisi, sirpin muotoinen häntä.
Tasapainoiset kulmaukset.
JUN ERI JUK1
FI29062/17 Finsweng Ulle Dulle Dof
Kookas, rungon mittasuhteilta oikea, sopiva luusto. Hyvä kallo‐osa, kookkaat korvat, korostuneet poskiluut,
keskiruskeat silmät, riittävä kuonon vahvuus, hyvä purenta. Suora selkä, riittävän täyteläinen rintakehä.
Olkavarret ja lavat saisi olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaa. Riittävän karhea karva, sirpin muotoinen
häntä. Takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi. Vielä epävakaat etuliikkeet. Karva ei parhaassa kunnossa.
NUO ERI NUK1
FI24706/16 Finsweng Täystuho
Kookas, oikeat rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hieman lyhytkuonoinen pää, hyvä kallo, kookkaat
korvat, korostuneet poskiluut. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta ja hampaat. Hyvin kehittynyt rintakehä.
Riittävästi eturintaa. Riittävän karhea karva. Sirpinmuotoinen häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu
riittävällä askelpituudella. Saisi esiintyä reippaammin.
AVO ERI AVK1 SA PU3 VASERT
FI51421/14 Sinimarjan Bob Marley
Hyvän kokoinen, mittasuhteilta oikea. Hyvä luusto. Hieman lyhyt ja kevyt kuonoinen pää, kookkaat korvat,
keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Kaunis ylälinja ja hyvin kehittynyt rintakehä. Eturinta saa vielä täyttyä. Karva
ei parhaassa kunnossa. Kovin kapea edestä ja ulkokierteiset etukäpälät. Eturaajat saisi olla suoremmat. Korkea
hännänkiinnitys, häntä kaartuu ja koskettaa lannetta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Saisi liikkua
tehokkaammin.
AVO EH AVK2

FI19134/16 Bluepepper’s Grumpy
Ryhdikäs, kookkaanpuoleinen, mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto. Hyvä pään pituus, kookkaat
korvat, tummat silmät. Hyvä purenta ja hampaat. Kaunis ylälinja ja erinomainen häntä. Riittävän pitkä
rintakehä, lanne saisi olla lyhyempi ja olkavarret viistommat. Hyvin kulmautunut takaa, hyväasentoiset
eturaajat. Liikkuu takaa hyvin, etuaskel jää lyhyeksi. Ihana temperamentti.
VAL ERI VAK1 SA PU1 CACIB VSP
FI21804/15 Konstantijn Vom Schloss Mordor
Hyvän kokoinen, erinomaiset rungon mittasuhteet. Sopiva luusto. Hieman lyhytkuonoinen pää, kookkaat
korvat, keskiruskeat silmät, korostuneet poskiluut. Hyvä purenta ja hampaat. Riittävän täyteläinen rintakehä ja
eturinta. Riittävä turkin karkeus, nyppimistä vailla. Hyvä eturaajojen asento. Tasapainoiset kulmaukset. Sirpin
muotoinen häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. Ihana temperamentti.
VAL ERI VAK2 SA PU2 SERT VARACA FI MVA

Nartut
FI37272/17 Huovispäivän Hervoton Hepuli
Rungon mittasuhteilta oikea, hyvän kokoinen, kokoon sopiva luusto. Narttumainen hieman lyhyt ja kevyt
kuonoinen pää, kookkaat korvat. Sopivasti poskia. Keskiruskeat silmät, hyvä purenta ja hampaat. Ikäisekseen
hyvä rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä. Riittävän karhea karva. Eturaajat saisi olla suoremmat ja
ulkokierteiset eturaajat. Olkavarret saisi olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa. Ylöskiinnittynyt melko
tiukkakieppinen häntä. Saisi liikkua tehokkaammin.
JUN ERI JUK1
FI13602/17 Huovispäivän Haltiatar
Erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja kokoon sopiva luusto. Narttumainen hieman lyhyt ja
kevytkuonoinen pää, kookkaat korvat. Keskiruskeat silmät, hyvä purenta ja hampaat. Hyvä rintakehä, riittävä
turkin karkeus, nyppimistä vaille. Erinomainen häntä. Riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu
ryhdikkäästi hyvällä askelpituudella.
NUO ERI NUK1 SA PN4 VASERT
FI53148/13 Huovispäivän Hanat Aukeaa
Tuhdissa kunnossa. Rungon mittasuhteilta hieman pitkä. Kookas, kokoon sopiva luusto. Sukupuolileima saisi
olla selvempi ja kuono‐osa pidempi. Kookkaat korvat. Korostuneet poskiluut. Keskiruskeat silmät. Hyvä
purenta ja hampaat. Tuhti runko, kadonnut vyötärö. Riittävä turkin karkeus. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä
eturaajojen asento. Kantaa saamansa liikakilot kunniakkaasti liikkeessä. Karva ei parhaimmillaan. Palkintosija
päivän kunnosta. Puuttuu vas. ylh. P3 ja alh. P2.
AVO H
FI30156/16 Huovispäivän Harakka
Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Narttumainen hieman lyhytkuonoinen pää,
hyvät korvat, tummat silmät. Hyvä purenta ja hampaat. Hyvin kehittynyt rintakehä, riittävästi eturintaa.
Tasapainoiset kulmaukset, hyväasentoiset eturaajat. Sirpinmuotoinen häntä. Riittävä turkin karheus,

nyppimistä vaille. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
AVO ERI AVK1 SA PN2 SERT VARACA
FI24707/16 Finsweng Tadaa
Kookas, ryhdikkäästi esiintyvä. Erinomaiset rungon mittasuhteet ja luusto. Narttumainen pää, jossa hyvät
mittasuhteet ja oikeat pään linjat. Hieman kookkaat korvat, hieman korostuneet posket. Keskiruskeat silmät.
Hyvä purenta ja hampaat. Kaunis ylälinja. Hyvin kehittynyt rintakehä, riittävästi eturintaa. Erinomainen
karvanlaatu. Sirpinmuotoinen häntä. Tasapainoiset kulmaukset ja hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu ja esiintyy
hyvin.
VAL ERI VAK1 SA PN1 CACIB ROP
FI55013/10 Terhierin Twisted Sister
Hieman kookas, nartuksi hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen luusto. Hyvän pituinen narttumainen pää,
oikeat pään linjat. Hieman korostuneet poskiluut ja hieman kookkaat korvat. Kauniit tummat silmät. Hyvä
purenta ja hampaat. Tilava rintakehä, painunut selkä, olkavarret saisi olla viistommat. Hyvin kulmautunut
takaa, hieman käyryyttä eturaajoissa. Sirpinmuotoinen häntä. Liikkuu leveästi ja epävakaasti edestä ja lyhyellä
askeleella. Palkintosija päivän kunnosta. Olisi edukseen timmimmässä kunnossa.
VAL EH VAK3
FI20964/16 Vegaran Gold Hunter
Erinomainen lihaskunto. Vahvaluustoinen, nartuksi hyvät mittasuhteet. Riittävä sukupuolileima. Erinomainen
pään pituus ja oikeat pään linjat. Hieman korostuneet poskiluut. Tummat silmät. Hyvä purenta ja hampaat.
Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Riittävä turkin karheus. Tasapainoiset kulmaukset ja hyväasentoiset
eturaajat. Häntä kaartuu ja koskettaa lantiota. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
VAL ERI VAK2 SA
FIN16385/08 Finsweng Dancing Queen
11 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Hyvä koko ja erinomaiset rungon mittasuhteet. Kokoon
sopiva luusto. Narttumainen hieman lyhytkuonoinen pää. Hyvin asettuneet korvat, tummat silmät. Hieman
korostuneet poskiluut. Hyvä purenta ja hampaat. Hyvä rintakehä ja eturinta. Erinomainen karvanlaatu,
nyppimistä vailla. Erinomainen häntä. Tasapainoiset kulmaukset ja hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu
ryhdikkäästi iän tuomalla arvokkuudella.
VET ERI VEK1 SA PN3 VET ROP
Kasvattajaryhmät
Finsweng
Finsweng Viiksivallu, Täystuho, Tadaa, Dancing Queen
Kolmesta eri pentueesta koostuva tasapainoinen ryhmä niin kooltaan kuin rungon mittasuhteiltaan. Lähes
yhdenmukaiset pään mallit, korvien koossa hieman huomauttamista. Yhdenmukaiset karvanlaadut,
hännänasennoissa eroavaisuutta. Hyvää kasvatustyötä tässä haastavassa rodussa.
KASV 1 KP

