Kaikki katselmuksen kuvat: Sirpa Saari

PON-KATSELMUS 2018
tulokset ja arvostelut

18.8.2018 Loimaa
Tuomari: Tuula Savolainen, Suomi
PENNUT UROKSET
7-9 kk pennut
UROKSET

Dumboss Dacapo
12.12.2017
Omistaja(t): Satu Pentti
8 kk, melko hyvät mittasuhteet, ajoittain liikkeessä hieman takakorkea, oikealinjainen pää jossa hyvä vahvuus,
tummat silmät, hyvä korvien kiinnitys, riittävä eturinta, rungoltaan vielä hieman kevyt, hyvin kulmautunut
edestä ja takaa, hieman jyrkkä lantio,
aavistuksen pitkä lanne, hyvä häntä,
liikkeessä vielä pentumaista vallattomuutta, liikkuu kevyesti, tahdikkaasti niin halutessaa, reipas käytös, hyvä
turkki tulossa.
4
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Dumboss Dumle Dumbo
12.12.2017
Omistaja(t): Vuokko Koskinen

Marquee X-Factor
22.11.2017
Omistaja(t): Marika Toivonen

8 kk, eriomaiset mittasuhteet, päässä
hyvä vahvuus ja kuonossa hyvä pituus,
tummat silmät, hyvän kokoiset hyvin
kiinnittyneet korvat, eturinta voisi olla
himan enemmän, ikäisekseen hyvin
kehittynyt runko, hyvin kulmautunut
ed ja tak, hyvä luusto, hyvän asentoinen lantio, hyvä hännän kiinnitys, tasapainoisrt tahdikkaat joustavat liikkeet, hyvä pentuturkki, reipas käytös.
2KP, PU2 Pentu

Lähe 9 kk, tyyppi erinomainen, mittasuhteet eri, erinom pää jossa oikea
vahvuus, tummat silmät, vahva kuono, hyvät korvat, sopivasti eturintaa, ikäisekseen hyvin kehit runko,
oikea-asentoinen vahva lantio, töpöhäntä, hyvät viistot joskin hieman
lyhyet olkavarret, hyvä takaosa, hyvä
raajaluusto, tasapainoiset tahdikkaat
joustava-askeliset likkeet, hyvä pentu
turkki, reipas käytös.
1KP, PU1 Pentu, BIS-PENTU

Dumboss Duran Duran	
12.12.2017
Omistaja(t): Vuokko Koskinen
Poissa.

joka voisi olla tahdikkaampi, liikkeessä ylälinja saa vielä vakiintua, reipas
käytöd, hyvä häntä, hyvä karvanlaatu.
3
AIKUISET UROKSET
9-18 kk juniorit
UROKSET
Marquee X-Games
22.11.2017
Omistaja(t): Kirsi Nieminen
Lähes 9 kk, hyvät mittasuhteet, sopiva raajakorkeus, ylälinja saisi olla
vakaampi seistessä ja liikkeessä, hyvä
pään vahvuus, riittävä otsapenger,
kuono voisi olla hieman vahvempi,
hyvä korvien kinnitys, sopivasti eturintaa, ikäisekseen tilava runko, tänään hieman tukeva, hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, häntä
kiertyy selälle, runsas pentuturkki,
reipas käytös, yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä joustava joskin lyhyt askel.
5

Marquee
X-Marks the Spot
22.11.2017
Omistaja(t):
Jere Melto & Aino-Liisa Sandholm
Lähes 9 kk, vilkas, nuori uros, jolla hyvät mittasuhtet ja sopiva raajakorkeus,
runkoon nähden pää voisi olla himan
vahvempi, kallo voisi olla himan leveämpi ja otdapengertä hieman lisää,
kuonossa hyvä pituus, hyvät korvat,
sopivasti eturintaa, ikäisekseen hyvin
kehityynyt runko, hyvät viistot, joskin
hieman lyhyet olkavarret, aavisyuksen
jyrkkä lantio, hyvä takaosa, nopet takaliikkeet, etuliikkeet saavat vielä vakiintua, sivuliikkeessä joustava askel

Hyvänkokoinen, tasapainoinen uros
jolla erin. mittsuhteet, erin. tyyppi,
maskuliininen vahva pää, kallossa sopiva leveys, hyvä vahva kuono, tummat silmät, hyvät korvat, tilava vahva
runko, riittävä etutrinta, lyhet kuitenkin viistot olkavarret, hyvä takaosa,
hyvä raajaluusto, erin. turkki ja karvan laatu, aavistuksen jyrkkä lantio,
hieman alaskiinnitynyt häntä, tasapainoiset joustavat keveät liikkeet.
1KP, PU1, VSP
2-5 v noviisit
UROKSET

Marquee Wheeler-Dealer
8.7.2017
Omistaja(t): Tiia Olkkonen
46,5 cm
13 kk, hyvät mittasuhteet, sopiva raajakorkeus, erinomainen pigmentti,
oikealinjainen pää jossa hyvä vahvuus, vahva kuno, hyvä korvien kiinnitys, erinom eturinta, hyvä rungon
tilavuus, lyhyet kuitenkin hyvät viistot
olkavarret, hyvin kulmautunut takaa,
hieman jyrkkä lantio, töpöhäntä, jossa lievä mutka, erinom karvanlaatu,
kapeat takaliikkeet, etuliikkeet saavat
vakiintua, sivuliikkeessä pitkä askel
voisi olla hieman tahdikkaampi, riittävän vakaa ylälinja, reipas käytös.
1KP, PU5
18-24 kk nuoret
UROKSET

Borgåkers
Real Spider from Mars	
20.1.2016
Omistaja(t):
Majka Borgström & Maiju Mikkonen
49 cm
2 vee, erin. mittasuhteet, hyvä raajakorkeus, tiivis ylälinja, tyyppi erinomainen, päässä hyvä vahvuus, tummat silmät, riittävästi otsapengertä,
hyvä korvien kiinnitys, sopivasti eturintaa, hyvä rungon tilavuus, hieman
lyhyet riittävän viistot olkavarret, hyvin kulmautunut takaa, hieman jyrkkä
lantio, töpöhäntä, tehokkaat joustavat
tahdikkaat liikkeet, erin. karvanlaatu
ja turkki.
1 KP, PU2

Flinkbein Talizman	
25.8.2016
Omistaja(t): Taija Tuohilampi
49, 5 cm
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luokka: 5-8 v aikuiset
UROKSET

Marquee Valedictorian
4.7.2016
Omistaja(t):
Frida Pessi & Soni Ylönen
46 cm
2 vee kompakti kokonaisuus, kaunis
ylälinja, sopiva raajakorkeus, pään
vahvuus sopiva suhteessa runkoon,
vahva kuno, hieman vaaleat silmät,
hyvä korvien kiinnitys, vielä hieman
kevyt runkoinen, rintaskehä voisi olla
hieman pidempi, hyvin kulmautunut
takaa, aavistuksen jyrkkä ja kapea lantio, viistot olkavarret, ei viel täydessä
turkissaan, reipas käytös, hyvä häntä,
tasapainoiset kevyet sivuliikkeet.
3

Borgåkers Questo e Merlin
6.4.2012
Omistaja(t): Majka Borgström
49,5 cm
6 vee, hyvät mittasuhteet, tasapainoinen kokonaisuus, kaulassa riittävä
pituus, maskuliininen pää jossa hyvä
vahvuus, hyvä korvien kiinnitys, tummat silmät, hyvä eturinta, rungossa
hyvä tilavuus, hieman lyhyet kuitenkin viistot olkavarret, hyvä takaosa,
vahva lantio, erin. lihaskunto ja vahva
raajaluusto, töpöhäntä, hieman kapeat takaliikkeet, sivuliikkeessä joustava
tahdikas pitkä askel, hyvä karvan laatu
joskin tänänä pohjavilla puuttuu, reipas käytös.
1 KP, PU3
VETERAANIT UROKSET
8-10 seniorit
UROKSET

Marquee Vim and Vigor
4.7.2016
Omistaja(t): Tiia Olkkonen
47 cm
2vee, hyvät mittasuhteet, ja raajakorkeus, päässä hyvä vahvuus, vahva
kuono, keskiruskeat silmät, hyvät korvat, hyvä etuirinta, rungossa riittävä
tilavuus, lyhyet kuitenkin viistot olkavarret, hyvin kulmautunut takaa, hyvä
matala kinner, erinom karvan laatu ja
turkki, hyvä hännän kinnitys, kapeat
takaliikeet, sivuliikkeessä joustava joskin tänään himeman hätäinen askel,
reipas käytös.
2 KP, PU4
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vien kiinnitys, sopivasti eturintaa, tilava vahva jo hieman pyöreähkö runko,
riittävä raajakorkeus, riittävän viistot
joskin hieman lyhyet olkavarret, hyvä
takaosa, töpöhäntä, tasapainoiset, tahdikkaat joustavat liikkeet, oikeanlaatuinen joskin hieman runsas turkki.
1 KP, PU1 VET, BIS VET

Marquee Rah-Rah
13.6.2010
Omistaja(t): Merja Varjotie
47,5 cm
8 vee, erinom. mittasuhteet, sopiva
raajakorkeus, hyvä pää, hieman voimakas otsapenger, keskirusket silmät,
kuonossa hyvä vahvuus, hyvä korvien
kiinnitys, kaula voisi olla hivenen pidempi, hyvä eturinta, oikeanmuotoinen rintakehä vosi olla hieman pidempi ja lanneosa lyhyempi, viistot joskin
hieman lyhyet olavarret, hyvä takaosa,
kapeat takaliikkeet, sivuliikkeessä
joustava tahdikas askel, hyvälaatuinen
turkki, häntä kiertyy liikkeessä selälle,
reipas käytös.
2 KP, PU2 VET
PENNUT NARTUT
5-7 kk pennut
Nartut

Marquee Pooh-Bah
20.2.2009
Omistaja(t): Milla Holopainen
47, 5 cm
9,5 vee, reipas veteraani-ikäinen uros,
hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja vahva kaula, maskuliininen pää, kuno
voisi olla hieman vahvempi, hyvä kor-

Rudabella Moscic	
21.02.2018		
Omistaja(t): Anna Mäkinen, Vantaa

6 kk, viehättävä narttupentu, hyvät
mittasuhteet, sopiva raajakorkeus,
pennuksi hyvä tiivis ylälinja, hyvä pää
ja ilme, kuonossa riittävä vahvuus,
hyvin kulmautunt edestä ja takaa, hieman jyrkkä lantio, hyvin kehittynyt
rintakehä, joskin hieman lyhyt rintalasta, häntä kiertyy selälle, hyvä pentuturkki, kevyet joustavat tasapainoiset liikkeet, reipas käytös.
1KP, PN1 PENTU, VSP PENTU
AIKUISET NARTUT
18-24 kk nuoret
NARTUT

Borgåkers Super-Myy	
21.7.2016		
Omistaja(t):
Milla Holopainen & Majka Borgström
45 cm
1 vee 8 kk, viehättävä nuori narttu,
hyvä ylälinja, kompakti kokonaisuus,
feminiini pää jossa hyvä vahvuus,
tummat silmät hyvä korvien kinnitys,
hyvä eturinta, rungossa hyvä tilavuus,
sopiva raajakorkeus, lyhyt jyrkkä lantio, lyhyt töpö, hyvä takaosa, viistot
hieman lyhyet olkavarret, tasapainoiset tahdikkaat sivuliikkeet, yhdensuuntainen edestakaisliike, hyvä
karvan laatu ja turkki, hyvin ketterä
olemus.
1KP, PN1, BIS

kaisliike, sivuliikkeessä kevyt askellus,
ylälinja voisi olla liikkeessä tiiviimpi,
reipas käytös.
4

Borgåkers Super Piece	
21.7.2016
Omistaja(t): Anne & Pekka Nuuttila
46 cm
1 vee 8 kk, hyvät mittasuhteet nartulle, aavistuksen pitkä lanneosa, kaunis
ylälinja, päässä hyvä vahvuus, otsapengertä voisi olla hieman enemmän,
tummat silmät, hyvä korvien kiinnitys, sopivasti eturintaa, oikeanmuotoinen rintakehä jossa hyvä pituus,
hieman lyhyet olkavarret, eturaajoissa
hieman ulkokietrisyyttä, hyvin kulmautunut takaa, hyvä häntä, kapeat
takaliikeet, sivuliikkeessä taka-askel
jää hieman rungon alle, muuten joustava liike, hyvä karva ja turkki, reipas
käytös, hieman tukeva tänään.
3

Flinkbein Tajemnica Tobie
25.8.2016
luokka: 18-24 kk nuoret
Omistaja(t): Taija Tuohilampi
47 cm
Lähes 2 vee, hyvät mittasuhteet ja
raajakorkeus, erinomainen tyyppi,
kaunislinjainen pää, tummat silmät,
vahva kuono, oikeanmuotiine hieman
vielä kevyt runko, hyväasentoinen
vahva lantio, hyvin kulmautunut takaa ja edestä, hyvä raajaluusto, hyvä
häntä, yhdenmukainen edestakaisliike, sivuliikeessä taka-askel voisi olla
hieman pidempi, reipas käytös.
2KP, PN3
2-5 v noviisit
Nartut

Eska Dobrana Para
2.2.2017
Omistaja(t): Marika Toivonen
48 cm
1 vee 6 kk, erinomaiset mittasuhteet,
feminiini pää, keskiruskeat silmät,
kunossa hyvä vahvuus, hyvä korvien
kiinnitys, sopivasti eturintaa, rungossa hyvä tilavuus, lyhyet joskin viistot
olkavarret, hieman jyrkkä lantio, hyvä
matala kinner, sopivasti kulmautunut takaa, sopiva raajaluusto kokoon
nähden, häntä kiertyy selälle, hyvä
peitinkarvan laatu, pohjavilla puuttuu tänään, yhdensuuntainen edesta-

Flinkbein Szczesliwe Serce
12.4.2016
Omistaja(t): Taija Tuohilampi
46 cm
noin 2, 5 vee, erinomiset mittasuhteet
ja raajakorkeus, erinom tyyppi ja ylälinja, kauni ilmeinenpää tummat silmät, hyvä pään vahvuus, hyvät korvat,
sopivasti eturintaa, oikeanmutoinen
tilava runko, hyväasentoinen lantio,
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tasapainoinen raajarakenne ja matala
kinner, hyvä raajaluusto, hyvä häntä,
liikkuu joka suhteessa tasapainoisesti
joustavalla kevyellä askeleella, hyvä
turkki ja karvan laatu, reipas käytös.
1KP, PN2

tilavuus, viistot riittävän pitkät olkavarret, hyvä matala kinner, sopivasti
kulmautunut takaa, hiemam alaskiinnittynyt häntä, hyvä karvanlaatu ja
turkki, sivuliikkeessä askel on kevyt,
mutta voisi olla hivenen pidempi, yhdesuuntainen edestakaisliike. Reipas
käytös.
3KP, PN7
5-8 v aikuiset
Nartut

5 vee narttu jolla hyvä mittasuhteet,
tänään esiintyy leikatussa turkissa,
hyvä pää jossa vahva kuono, hieman
vaaleat silmät, hyvä korvien kiinnitys,
erinom. eturinta, lyhyet olkavarret
voisivsat olla viistommat, hyvä takaosa, matala kinner, vahva lantio, hyvä
rungon tilavuus, ylälinja saisi olla tiiviimpi sekä seistessä että liikkessä,
hyvä häntä, tasapainoiset joustavat
pitkäaskeliset liikkeet, reipas käytös.
3

Lovlipon Twister
12.9.2014
Omistaja(t): Vuokko Koskinen
46 cm
tyyppi erinomainen, hyvät rungon
ääriviivat, hyvä raajakorkeus, hyvä
pää ja ilme, tummat silmät, kuonossa
hyvä pituus, voisi olla hivenen vahvempi, otsapengertä voisi olla aavistus enemmän. Erinomainen eturinta,
oikeanmutoinen rintakehä, jossa hyvä
tilavuus, hyvä raajaluusto, hyvä takaosa, hyvät viistot, joskin hieman lyhyet olkavarret, hyvä häntä, jossa paimenkoukku, tasapainoiset tahdikkaat
joustavat liikeet, hyvälaatinen karva ja
turkki, reipas käytös.
2KP, PN6

Flinkbein Laleczka
11.4.2011
Omistaja(t): Taija Tuohilampi
44 cm
7 vee, tasapainoinen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet js rungon ääriviivat,
kaunisilmeinen pää, tummat silmät,
sopivasti otsapengertä, kuonossa hyvä
vahvuus, hyvät korvat, kaula kiinnittyy sulavasti lapoihin, oikeanmuotoinen tilava runko, erinomainen eturinta, hieman lyhyet kuitenkin viistot
olkavarret, hyvä takaosa, vahva lantio,
töpöhäntä, hyvä karvanlaatu ja turkki. sivuliikkeessä joustava kevyt askel,
voisi olla hieman kevyemmässä kunnossa, reipas käytös.
1KP, PN4

Sprytna Dobrana Para
22.12.2011
Omistaja(t): Maija Mäki,
Marika Toivonen & Frida Pessi
44cm
6,5 vee, erinomaiset mittasuhteet, tasapainoinen kokonaisuus, ihannekokoa hieman pienempi, kaunisilmeinen
pää, tyyppi erinomainen, kuonossa
hyvä vahvuus, hyvät korvat, hyvä eturinta, oikeannmuotoinen rintakehä,
sopiva raajakorkeus, olkavarret voisivat olla hieman pidemmät, hyvin kulmautunut takaa, hyvä matala kinner,
kokoon sopiva raajaluusto, hyvä karvanlaatu, tänään pohjavillaa puuttuu,
hyvä häntä, tasapainoiset joustavat
kevyet liikkeet, reipas käytös. Ylälinja
voisi olla hieman tiiviimpi.
2 kp, pn 5
VETERAANIT NARTUT

Marquee Voice Over	
4.7.2016
Omistaja(t): Marika Toivonen
43, 5 cm
2 vee, viehättävä hyvin ketterän oloinen, keskikokoa hieman pienempi
narttu, jolla kaunisilmeinen pää, tummat silmät, erinomainen pigmentti,
hyvät korvat, hyvä eturinta ja rungon
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8-10 v seniorit
NARTUT

Moja-Mimosa
van het Goralenhof
9.3.2013
Omistaja(t):
Majka Borgström & Mirva Rauhamäki
45 cm

Borgåkers Veea´s
Adorable Lady	
26.1.2009
Omistaja(t): Katja Vilkkilä
Poissa.

toinen rintakehä, hyvin kulmautunut
takaa, hyvä häntä jossa paimenkoukku, etuliikkeet voisivat olla vakaammat, sivuliikkeessä askel edelleen vetreä ja joustava, hyvälaatuinen karva ja
turkki, reipas veteraani.
1kp, pn1 vet, vsp vet

jyrkkä lantio, kokoon sopiva raajaluusto, häntä kiertyy selälle, reipas
liikkuja, esitetään tänään leikatussa
turkissa, esiintyy iloisesti.
BIS4-Turisti

TURISTIT
Flinkbein Kocimietka	
2.5.2010
Omistaja(t): Taija Tuohilampi
47 cm
8 vee, tyyppi erinomainen, hyvät nartun mittasuhteet, tänään tukevassa
kunnossa esitetty, oikealinjainen pää,
tummat silmät, kunossa hyvä vahvuus, hyvät korvat, hyvä eturinta, tilava vankka runko, hyvä lantion asento,
hyvä takaosa, matala kinner, viistot
hieman lyhyet olkavarret, hyvä raajaluusto, kokonaiduus voisi olla hieman
feminiinisempi koon ylärajalla oleva
narttu, töpöhäntä, etuliikkeet hieman
leveät, sivuliikkeessä askel on joustava ja kevyt, selässä hieman pehmeyttä
liikkeessä, hyvä karvanlaatu ja turkki,
varma käytös.
1KP, PN2 VET
10 + v veteraanit
Nartut

Emisja z Gwiazda Sirius	
30.12.20105
Omistaja(t): Vuokko Koskinen
44,5 cm
12 vee 8 kk, edelleen virkeässä vetreässä kunnossa esitetty veteraaninarttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet,
hyvä pää ja ilme, tummat silmät, kuono voisi olla hieman vahvempi, hyvät
korvat, erinom eturinta, olkavarret
voisivat olla pidemmät, sopiva raajakorkeus kokoon nähden, oikeanmuo-

Ambergini’s Almost Unreal
1.4.2014 / uros
Omistaja(t): Milla Holopainen
51 cm
4 vee, tyyppi erinomainen, hyvät mittasuhteet, hieman kookas, raajakas
uros, jolla oikealinjainen pää, hyvä
ilme, hyvät korvat, hyvä eturinta, hyvä
rungon tilavuus, tasapainoinen raajarakenne, hyvä häntä, hyvä karvanlaatu
ja turkki, hieman kapeat takaliikkeet,
etuliikkeet voisivat olla kyynärpäistä
tiiviimmät, sivuliikkeessä tahdikas, ripeä joustava askel, reipas käytös.
BIS1-Turisti

Flinkbein Nastepca Honor
8.4.2012 / uros
Omistaja(t): Anu Leppänen
6 vee, kompakti uros joka antaa melko korkearaajaisen mielikuvan, päässä
hyvä vahvuus, hieman pyöreät kuitenkin tummat silmät, kuonossa riittävä
pituus, hyvä korvien kiinnitys, hyvä
eturinta, tilava runko, hieman lyhyt

Marquee Mumbo-Jumbo
27.6.2007 / uros
Omistaja(t): Juha & Maija Mäki
48 cm
11 vee, kompakti kokonaisuus, jolla
hyvät mittasuhteet, hyvä pää joskin
kuono saisi olla vahvempi, hyvä korvien kiinnitys, sopivasti eturintaa, tilava runko, hieman lyhyt kapea lantio,
töpöhäntä, hyvä takaosa, riittävästi
kulmautunut edestä, ranteissa hieman
pehmeyttä, takaliikkeet hieman kapeat, sivuliikkeessä askeleesta löytyy
edelleen joustoa ja keveyttä, esitetty
tänään leikatussa hieman pehmessä
turkissa, virkeä veteraani uros.
BIS3-Turisti

Marquee Xmas Gift
22.11.2017 / uros
Omistaja(t): Sirpa & Sami Pekkanen
8 kk pentu jolla kauniit mittasuhteet,
oikealinjainen pää, hyvä vahva kuono,
hyväasentoiset korvat, hyvä eturinta,
tilava runko, tasapainoinen raajarakenne, hieman jyrkkä lantio, töpöhäntä, hyvä matala kinner, leikkisät
likkeet, joissa pentumaista keveyttä,
hyvä pentuturkki, hieman jännittää
esiintymistä.
BIS2-Turisti
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Leikkimieliset
lisäkilpailut:
LAPSI & KOIRA
Ahti Mäki ja Yrjö-Kalevi
(Marquee X-Factor)
PARAS ISÄ
Patric (Marquee Pooh-Bah)
PARAS EMÄ
Priitu (Sprytna Dobrana Para)
PARAS ISOVANHEMPI
Minni (Emisja z Gwiazda Sirius)
PARAS PARI
Priitu ja Leppo
(Sprytna Dobrana Para &
Marquee Valedictorian)		
PARAS LIIKE
Myy (Borgåkers Super-Myy)
		
PARAS HÄNTÄ
Priitu (Sprytna Dobrana Para)
			
PARAS TÖPÖ
Merlin (Borgåkers Questo E Merlin)
PARAS KARVA
Sara (Flinkbein Szczesliwe Serce)
PARAS LUONNE
Nano (Flinkbein Nastepca Honor)
YLEISÖN SUOSIKKI
Bella (Rudabella Moscic)
VANHIN VETERAANI
Minni (Emisja z Gwiazda Sirius)
13-vuotta
PISIMMÄN MATKAN
TEHNYT PON
Pena (X-Marks The Spot)
Lappeenranta
Kuvissa ylhäältä vasemmalta:
Yleisön suosikki: Rudabella Moscic
Lapsi ja koira -kilpailun voittajat:
Ahti ja Yrjö-Kalevi
BIS ja VSP Pennut:
Marquee X-Factor ja Rudabella Moscic
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BIS Turisti:
Ambergini’s Almost Unreal

Katselmustuomarin terveiset
Ensiksi haluan kiittää Suomen PON
kerhoa siitä, että sain hienon tilaisuuden arvostella ja nähdä Suomen
oloissa ison määrän rotunne edustajia.
Tilaisuus oli minulle kullan arvoinen,
sain rotuunne paremman tuntuman
yhdessä päivässä, kun muutoin siihen
olisi mennyt monta vuotta ennen kuin
31 PONia olisin saanut arvosteltavakseni. Kaiken kaikkiaan tuon päivän
kokemuksella rodun taso Suomessa
on varsin hyvä ja siitä on tietysti kiittäminen kasvattajia, jotka ovat tehneet
huolellista ja hyvää työtä.
Tyypiltään mukana oli paljon erinomaisia koiria, joilla oli hyvät mittasuhteet ja sopiva raajakorkeus. Koirien
päät ja ilmeet olivat hyvin miellyttäviä,
joitain pieniä yksittäisiä kommentteja
tulin maininneeksi joidenkin koirien
kohdalla. Hyvä eturinta ja oikea rintakehän muoto/ rungon tilavuus olivat
löydettävissä melkein kaikilta koirilta.
Vain muutamalla koiralla oli nykyään
monella rodulla esiintyvä aika yleinen
ongelma, lyhyt rintalasta.
Sen sijaan jonkun verran esiintyi hieman lyhyttä ja jyrkkää lantiota, mitä
myös esiintyy muissakin roduissa.
Arvostelemillani koirilla oli useimmiten kauniisti kulmautuneet takaosat

ja hyvä matala kinner mahdollistaen
tehokkaat takaliikkeet. Aika usein tulin maininneeksi olkavarsien osalta,
että ne ovat lyhyet, vaikkakin riittävän
viistot. Sekin on hyvin tavallinen tilanne monien rotujen kohdalla. Koirien hännät eivät tuntuneet olevan suuri
ongelma, koska vain harvalla koiralla
häntä kaartui turhan tiukasti selälle.
Karvan laatu ja turkit olivat enimmäkseen hyvänlaatuisia.

koirat liikkuivat joustavalla, keveällä, pitkällä askeleella ja olivat hyvässä lihaskunnossa. Muutama koira oli
hieman ylipainoinen, mutta useinhan
käy niin, että iän mukana painoa tulee
usein vähän lisää.

Päivän kuluessa oli ilo katsella hyvin
liikkuvia koirienne. Enimmäkseen

Sääkin suosi tilaisuutta, päivä oli aurinkoinen ja lämmin. Tunnelma oli
kehän ympärillä iloinen ja kaikkia
osallistujia kannustava.

Kiitos vielä kerran erinomaisille kehätoimitsijoilleni sekä valokuvaajalle,
sekä kaikille katselmukseen osallistuneille.

Toivottavasi näemme joskus näyttelyissä!
Kiitoksin Tuula
Teksti: Tuula Savolainen
Kuvassa ylhäällä:
BIS ja VSP:

Borgåkers Super-Myy
Flinkbein Talizman
Kuvassa vasemmalla:
BIS ja VSP Veteraanit:
Marquee Pooh-Bah
Emisja z Gwiazda Sirius
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