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Urokset
FI34274/17 Finsweng Viiksivallu
12 kk. Rotutyyppi ja mittasuhteet erinomaiset. Erinomainen pää, hyvät silmät ja ilme, hyvä purenta.
Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä lapa, aavistuksen pysty olkavarsi, hyvä pitkä rintakehä, tiivis lanne.
Erinomainen hännänkiinnitys, hyvä karvapeite ja väri. Kantaa itsensä hyvin.
JUN ERI JUK1 SA PU1 SERT ROP
FI12294/18 Cooktown Rossi Valentino
2,5 vuotias, mittasuhteiltaan hyvä uros. Hyvä uroksen pää, hyvä kallo ja silmät, kuono-osa voisi olla
pidempi. Hyvä kallo, erinomainen eturinta, hyvät eturaajat, hieman pysty lapa. Kovin lyhyt rintakehä
ja pitkä lanneosa. Hyvä hännänkiinnitys. Hieman pysty lantio. Liikkuu kaikkiaan hieman lyhyellä
askeleella. Hyvä karvapeitteen laatu. Esiintyy erinomaisesti.
AVO EH AVK1
FI44830/09 Finsweng Onnenpoika
Liki 9 v. uros. Erinomainen pää ja ilme, erinomaiset hampaat. Hyvä kaula, eturinta voisi olla selvempi.
Hyvä lapa, aavistuksen pitkä olkavarsi. Hyvä pitkä rintakehä, hieman matala hännänkiinnitys. Voisi
olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella, voisi olla liikkeessä hieman
ryhdikkäämpi.
VET ERI VEK1 VET-ROP
Nartut
FI49274/16 Pikestar’s Keep It Up
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, erittäin narttumainen. Hyvä kallo ja silmät, kuono-osa voisi
olla pidempi. Hieman kookkaat korvat. Erinomainen eturinta, riittävän pitkä rintakehä, erinomaiset
eturaajojen kulmaukset. Liikkuu hieman leveästi edestä, mutta riittävällä askelpituudella takaa.
Kantaa itsensä hyvin liikkeessä, esiintyy erinomaisesti.
NUO ERI NUK1 SA PN3 VASERT
FI24708/16 Finsweng Trallalaa
Rotutyyppi erinomainen, 2 v. narttu. Erinomainen pää ja ilme, hieman kookkaat korvat, oikea
purenta. Erinomainen kaula ja eturinta, erinomaiset lavat. Hyvä pitkä rintakehä, aavistuksen jyrkkä
lantio ja matalalle kiinnittynyt häntä. Narttu liikkuu kuitenkin tehokkaasti ja kantaa itsensä hyvin.
AVO ERI AVK1 SA PN2 SERT

FI24707/16 Finsweng Tadaa
Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, ihana pää ja ilme, erinomainen kaula, hyvä
eturinta. Aavistuksen pysty olkavarsi, hyvä pitkä rintakehä, hyvä hännänkiinnitys. Hyvät ja tehokkaat
takaliikkeet, etuliike voisi olla ulottuvampi kaikkiaan.
VAL ERI VAK1 SA PN1 VSP
FIN16385/08 Finsweng Dancing Queen
Rotutyyppi erinomainen, 10,5 v. Hyvä pää ja ilme, erinomaiset silmät, hyvä eturinta, hyvät lavat,
hieman pysty olkavarsi, täyteläinen runko. Hyvä pitkä rintakehä, tiivis lanne, liikkuu hieman leveästi
edestä, tasapainoisesti takaa, ylälinja painuu liikkeessä. Hieman tuhdissa kunnossa.
VET ERI VEK1 VET-VSP
Kasvattajaryhmät
Finsweng
Finsweng Viiksivallu, Onnenpoika, Trallalaa, Tadaa
Rotutyyppi yhtenäinen, korkealaatuinen ryhmä. Kasvattaja on oivaltanut hyvin rodun erityispiirteet.
Kaikilla hyvät mittasuhteet ja erinomaiset luonteet, hyvät koot ja hyvät karvapeitteet. Onnittelut
yhtenäisestä ryhmästä.
KASV 1 KP

