Jalostustarkastetut schipperket 2013
Tässä katalogissa julkaistaan niiden vuonna 2013 jalostustarkastettujen ja jalostustarkastuksen
hyväksytysti läpäisseiden schipperkeiden jalostustarkastusarvostelut, joiden omistajat ovat luvan
tietojen julkaisulle antaneet.
Jalostustarkastusarvostelujen julkaisun ja lukemisen helpottamiseksi arvostelut on kirjoitettu
puhtaaksi lausemuotoon poimimalla koirien saamat arvosanat suoraan kunkin koiran
koirakohtaisesta arvostelulomakkeesta. Lisäksi arvosteluihin on kirjattu kussakin arvostelukohdassa
mahdolliset koiralle kirjatut lisämaininnat (esim. karvanlähtö ym.).
Jalostustarkastuksen päivämäärä: 6.7.2013
Jalostustarkastuksen tehnyt tuomari: Marja Talvitie
Urokset
Cools Sailor
FI17773/11
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI17773/11&R=83
om. Verna Bützow, Siuntio

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Paino 7,0 kg. Erinomainen sukupuolileima.
Rodunomainen luusto, voisi olla hieman vankempi. Erinomainen lihaksisto. Rodunomainen
karvanlaatu. Rodunomainen kaulus. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan
suoruus. Rodunomainen turkki. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Pohjavillan väri musta.
Normaalit kivekset. Itsevarma käyttäytyminen.
Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti.
Kuonon suhde kalloon rodunomainen. Rodunomainen kuonon muoto. Rodunomainen kallon
muoto, voisi olla leveämpi. Rodunomainen kallon leveys. Rodunomainen otsapenger.
Rodunomainen silmien muoto, koko ja väri. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen korvien koko,
kiinnittyminen ja muoto. Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko

Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Rodunomainen säkä. Keskiselkä rodunomainen
(suora/kiinteä). Pitkähkö lanne. Rodunomainen lantio. Rodunomainen lantion asento.
Rodunomainen eturinta. Rodunomainen rintakehä. Rintakehän syvyys hieman matala. Rintakehän
pituus lyhyt. Vatsalinja rodunomainen, nousee hieman liikaa.
Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat. Olkavarsilla
erittäin hyvä pituus/asento. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Hieman pysty
välikämmen.Rodunomaiset ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet,
voisivat olla hieman voimakkaammat. Rodunomainen takaraajojen asento. Rodunomaiset, hieman
lyhyet reidet. Rodunomaiset sääret.
Häntä
Pitkä (kintereesen asti) häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla
selän päällä (löysä). Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä (löysä).
Liikkeet
Eturaajojen tassut sisäkierteiset. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen
askelpituus. Rodunomainen takatyöntö. Rodunomainen vakaa selän asento. Hieman ulkonevat
kyynärpäät.
***
Durante Selvaggio
FIN26325/03
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26325/03&R=83
om. Leena Jussila, Vuohijärvi

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto, hyvä kymmenvuotiaaksi. Pituudeltaan neliö.
Paino 7,6 kg, keskikokoinen. Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen
lihaksisto ikäisekseen. Rodunomainen karvanlaatu. Rodunomainen kaulus, hieman niukka.

Houskarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus. Rodunomainen turkki.
Rodunomainen väri. Yksivärinen. Musta pohjavillan väri. Normaalit kivekset. Itsevarma
käyttäytyminen.
Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti.
Kuonon suhde kalloon lyhyt. Rodunomainen kuonon muoto. Kallon muoto hyvin vähän pyöreä.
Rodunomainen kallon leveys. Hieman korostunut otsapenger. Rodunomainen silmien muoto, koko
ja väri. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen, erinomainen korvien koko. Rodunomainen korvien
kiinnittyminen ja muoto. Rodunomaiset hampaat, tapaturmaisesti 2 alahammasta pudonnut.
Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Rdounomainen säkä. Rodunomainen (suora/kiinteä)
keskiselkä. Rodunomainen lanne, lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta ja rintakehä.
Rodunomainen rintakehän syvyys ja pituus. Rodunomainen vatsalinja.
Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Eturaajojen asento rodunomainen, hieman ulkokierteiset.
Rodunomaiset lavat. Olkavarsien tulisi olla pidemmät. Hieman ulkonevat kyynärpäät.
Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset välikämmenet ja ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset.
Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento. Rodunomaiset reidet ja sääret.
Häntä
Häntä pitkä (kintereeseen asti). Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla
selän päällä. Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä.
Liikkeet
Eturaajat rodunomaiset, hieman kerivät. Takaraajoistaan hieman kinnerahdas. Rodunomainen
askelpituus. Rodunomainen takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Vähän ulkonevat
kyynärpäät.
***

Mustavuoren Aapeli
FI29773/10
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI29773/10&R=83
om. Virva Säyriö, Kuusankoski
yhteystiedot: virvasayrio@gmail.com, p. 0407687184

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Pituudeltaan neliö. Paino 6,8 kg. Erinomainen
sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto. Rodunomainen karvanlaatu.
Rodunomainen, hieman puutteellinen kaulus. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti.
Rodunomainen karvan suoruus. Rodunomainen turkki. Rodunomainen väri. Yksivärinen.
Pohjavillan väri musta. Normaalit kivekset. Itsevarma käyttäytyminen.
Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti.
Kuonon suhde kalloon lyhyt. Kuonon muoto leveä. Kallon muoto rodunomainen, hieman pyöreä.
Kallo leveä. Rodunomainen otsapenger. Rodunomainen silmien muoto. Silmät kooltaan
rodunomaiset, voisivat olla pienemmät. Rodunomainen silmien väri. Rodunomaiset korvat. Korvien
koko rodunomainen. Rodunomainen korvien kiinnittyminen. Rodunomainen korvien muoto.
Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko
Rodunomainen, erittäin hyvä säkä. Keskiselkä rodunomainen (suora/kiinteä). Rodunomainen lanne.
Rodunomainen lantio. Rodunomainen lantion asento. Rodunomainen eturinta. Rodunomainen
rintakehä. Rodunomainen rintakehän syvyys. Rodunomainen rintakehän pituus. Rodunomainen
vatsalinja.
Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Rodunomaiset, hieman pystyt

lavat. Olkavarsien tulisi olla pidemmät. Köyrät kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset
välikämmenet. Rodunomaiset ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet.
Rodunomainen takaraajojen asento. Rodunomaiset reidet. Rodunomaiset sääret.
Häntä
Töpö häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: töpö pystyssä. Hännän
asento seistessä: töpö pystyssä.
Liikkeet
Eturaajat sisäkierteiset. Länkisääriset takaraajat. Rodunomainen askelpituus. Rodunomainen
takatyöntö. Rodunomainen vakaa selän asento. Ulkonevat kyynärpäät.
***
Nartut
Durante Ghianda
FI56481/10
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI56481/10&R=83
om. Janna Pinnioja, Forssa

Kokonaisvaikutelma
Kevyt/ilmava yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Pituudeltaan pitkä. Paino 5,8 kg. Erinomainen
sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto. Rodunomainen karvanlaatu.
Rodunomainen kaulus. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus.
Rodunomainen turkki. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Musta pohjavillan väri. Itsevarma
käyttäytyminen.
Pää
Kokonaisuudeltaan pieni. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti.
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto. Rodunomainen kallon
muoto. Kallon leveys kapea. Rodunomainen otsapenger. Rodunomainen silmien muoto, koko ja

väri. Rodunomaiset korvat. Korvat kooltaan suuret. Korvat kiinnittymiseltään lähekkäin. Korvat
muodoltaan suipot. Hampaista puuttuu p2 ylhäältä molemmilta puolilta. Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Rodunomainen säkä. Rodunomainen (suora/kiinteä)
keskiselkä. Hieman pitkä lanne. Rodunomainen lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta.
Hieman kapea rintakehä. Matala rintakehän syvyys. Rodunomainen rintakehän pituus.
Rodunomainen vatsalinja.
Raajat
Etukulmaukset hieman puutteelliset. Vähän kapea/ulkokierteinen eturaajojen asento. Pystyt lavat.
Olkavarsien tulisi olla pidemmät. Rodunomaiset, hieman löysät kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät.
Rodunomaiset välikämmenet. Hieman uloskiertyneet ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset.
Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento. Rodunomaiset reidet. Rodunomaiset
sääret.
Häntä
Häntä pitkä (kintereesen asti). Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla
selän päällä. Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä.
Liikkeet
Kerivät eturaajat. Takaraajat länkisääriset. Rodunomainen askelpituus. Rodunomainen takatyöntö.
Rodunomainen vakaa selänasento. Ulkonevat kyynärpäät.
***
Mustavuoren Halla
FI17871/11
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI17871/11&R=83
om. Leena Jussila, Vuohijärvi

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Pituudeltaan neliö. Paino 6,0 kg. Riittävä
sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto. Rodunomainen karvanlaatu.
Rodunomainen kaulus. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus.

Rodunomainen turkki. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Pohjavillan väri musta.
Käyttäytymiseltään pidättyväinen.
Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti.
Kuonon suhde kalloon vähän lyhyt. Rodunomainen kuonon muoto. Hieman pyöreä kallon muoto.
Rodunomainen kallon leveys. Rodunomainen otsapenger. Silmät muodoltaan hyvin vähän pyöreät.
Rodunomainen silmien koko. Silmien väri riittävän tumma. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen
korvien koko, kiinnittyminen ja muoto. Hampaista puuttuu p2 x 2 ylhäältä. Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko
Lyhyt kaula. Rodunomainen ylälinja. Rodunomainen säkä. Rodunomainen (suora/kiinteä)
keskiselkä. Rodunomainen lanne, lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta ja rintakehä.
Rodunomainen rintakehän syvyys ja pituus. Rodunomainen vatsalinja.
Raajat
Hieman puutteelliset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Lyhyet/pystyt lavat.
Olkavarsien tulisi olla pidemmät. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset
välikämmenet. Rodunomaiset, hieman uloskiertyneet ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset.
Rodunomaiset kintereet. Takaraajojen asento länkisäärinen. Rodunomaiset reidet. Rodunomaiset
sääret.
Häntä
Töpö häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: töpö pystyssä. Hännän
asento seistessä: töpö pystyssä.
Liikkeet
Eturaajat kerivät. Takaraajat länkisääriset. Rodunomainen askelpituus. Rodunomainen takatyöntö.
Rodunomainen vakaa selänasento. Vähän ulkonevat kyynärpäät.
***

