Jalostustarkastetut schipperket 2014
Tässä katalogissa julkaistaan niiden vuonna 2014 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: 13.9.2014
Jalostustarkastuksen tehnyt tuomari: Marja Talvitie
Urokset
Durante Ardito
FIN53360/07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53360/07&R=83
om. Jaana Lempinen, Ähtäri
yhteystiedot: jhlempinen@gmail.com, p. 0400567050

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Pituudeltaan neliö. Paino 5,75 kg.
Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto. Rodunomainen
karvanlaatu. Rodunomainen kaulus. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan
suoruus. Rodunomainen turkki, karvanlähtö. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Pohjavillan väri
harmahtava. Normaalit kivekset. Itsevarma käyttäytyminen.
Pää
Tasapainoinen kokonaisuus, kuono saisi olla hieman pidempi. Erinomainen kirsun pigmentti.
Riittävä huulten pigmentti. Kuonon suhde kalloon hieman lyhyt. Rodunomainen kuonon muoto.
Rodunomainen kallon muoto. Rodunomainen kallon leveys. Rodunomainen otsapenger.
Rodunomainen silmien muoto, koko ja väri. Erinomaiset rodunomaiset korvat. Erinomainen
korvien koko. Rodunomainen korvien kiinnittyminen ja muoto. Rodunomaiset hampaat, kaikki
hampaat. Rodunomainen saksipurenta.

Kaula ja runko
Lyhyt kaula. Rodunomainen ylälinja. Hieman matala säkä. Keskiselkä rodunomainen
(suora/kiinteä). Rodunomainen lanne ja lantio. Laskeva lantion asento. Kapea rintakehä, voisi olla
pyöreämpi. Rodunomainen rintakehän syvyys ja pituus. Rodunomainen vatsalinja.
Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Hieman pystyt lavat. Olkavarsissa
erittäin hyvä pituus/asento. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset
välikämmenet ja ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen
takaraajojen asento. Hieman lyhyet reidet. Rodunomaiset sääret.
Häntä
Pitkä häntä (kintereeseen asti). Matala hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla selän
päällä. Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä.
Liikkeet
Rodunomaiset eturaajat. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen askelpituus.
Rodunomainen takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Ulkonevat kyynärpäät.
Muuta huomioitavaa: Erinomainen alaleuka.
***
Luupään Grillitassu
FI26015/11
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI26015/11&R=83
om. Mika Kielo, Turku
yhteystiedot: mika.kielo@pp.inet.fi, p. 0400450130

Kokonaisvaikutelma
Ylesivaikutelma raskas/karkea. Ylesikunnoltaan hieman lihava. Rodunomainen korkeus.
Pituudeltaan neliö. Paino 9,2 kg, suuri. Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto.
Erinomainen lihaksisto. Rodunomainen karvanlaatu. Rodunomainen kaulus. Housukarvat kääntyvät
rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus. Rodunomainen turkki. Rodunomainen väri.
Yksivärinen. Harmahtava pohjavillan väri. Normaalit kivekset. Käyttäytymiseltään pidättyväinen.

Pää
Koiran raskauteen nähden tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen
huulten pigmentti. Rodunomainen kuonon suhde kalloon, ei yhtään lyhyempi. Rodunomainen
kuonon muoto. Rodunomainen kallon muoto ja leveys. Rodunomainen otsapenger. Rodunomainen
silmien muoto, koko ja väri. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen korvien koko. Korvien
kiinnittyminen: hieman liian lähekkäin, ylös kiinnittyneet. Rodunomainen korvien muoto.
Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Hieman matala säkä. Rodunomainen (suora/kiinteä)
keskiselkä. Rodunomainen lanne, lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta. Pyöreä
rintakehä. Rodunomainen rintakehän syvyys. Lyhyt rintakehän pituus. Rodunomainen vatsalinja.
Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat. Olkavarsissa
erittäin hyvä pituus/asento. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset
välikämmenet/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
Rodunomaiset eturaajat. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen askelpituus.
Rodunomainen takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Rodunomaiset kyynärpäät.
Muuta huomioitavaa: Hieman lihava, vaikuttaa aavistuksen matalaraajaiselta.
***

Mustavuoren Lumitykki
FI17872/11
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI17872/11&R=83
om. Virva Säyriö & Leena Jussila
yhteystiedot: virvasayrio@gmail.com, p. 0407687184

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Rodunomainen korkeus. Pituudeltaan neliö.
Paino 6,43 kg. Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto.
Hieman pehmeä karvanlaatu, karvanlähtö. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen
karvan suoruus. Niukka turkki, karvanlähtö. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Musta pohjavillan
väri. Normaalit kivekset. Itsevarma käyttäytyminen.
Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti.
Kuonon suhde kalloon aavistuksen lyhyt. Rodunomainen kuonon muoto. Rodunomainen kallon
muoto, riittävästi leveyttä. Rodunomainen kallon leveys. Rodunomainen otsapenger.
Rodunomainen silmien muoto, koko ja väri. Rodunomaiset korvat, kooltaan keskisuuret.
Rodunomainen korvien kiinnittyminen ja muoto. Hampaista puuttuu oikealta alhaalta p1.
Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Korkea säkä. Rodunomainen (suora/kiinteä)
keskiselkä. Rodunomainen lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta. Rodunomainen
rintakehä. Riittävä rintakehän syvyys. Rodunomainen rintakehän pituus. Rodunomainen, hieman
vinttikoiramainen vatsalinja.
Raajat
Puutteelliset, hieman niukat etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat.
Pystyt olkavarret. Hieman löysät kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset ranteet.
Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento.
Rodunomaiset reidet. Rodunomaiset sääret.

Häntä
Puolipitkä häntä. Hieman matala hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla selän päällä.
Hännän asento seistessä: riippuva.
Liikkeet
Eturaajoissa rodunomaiset liikkeet. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen
askelpituus. Rodunomainen takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Hieman löysät
kyynärpäät.
***
Nocte Bram Stoker
FI48384/09
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI48384/09&R=83
om. Jaana Lempinen, Ähtäri
yhteystiedot: jhlempinen@gmail.com, p. 0400567050

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Rodunomainen korkeus. Pituudeltaan neliö. Paino 8,70 kg, suuri.
Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto. Rodunomainen
karvanlaatu. Hieman puutteellinen kaulus, karvanlähtö. Oikein kääntyvät housukarvat.
Rodunomainen karvan suoruus. Rodunomainen turkki. Rodunomainen väri. Yksivärinen.
Harmahtava pohjavillan väri. Normaalit kivekset. Itsevarma käyttäytyminen.
Pää
Tasapainoinen kokonaisuus, kokonaisuudessaan voisi olla vahvempi. Erinomainen kirsun pigmentti.
Erinomainen huulten pigmentti. Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon
muoto. Rodunomainen kallon muoto. 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. Rodunomainen keskiselkä
(suora/kiinteä). Rodunomainen lanne. Rodunomainen lantio ja lantion asento. Rodunomainen
eturinta. Rodunomainen rintakehä ja rintakehän syvyys. Hieman lyhyt rintakehän pituus.

Rodunomainen vatsalinja.
Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Aavistuksen leveä eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat.
Olkavarsissa erittäin hyvä pituus/asento. Hieman ulkonevat kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät.
Rodunomaiset välikämmenet. Hieman löysät ranteet. Hieman korostuneet takakulmaukset.
Rodunomaiset + liian voimakkaat kintereet. Takaraajojen asento: liioitellut kulmaukset.
Rodunomaiset reidet. Hieman pitkät sääret, välijalka hieman pitkä.
Häntä
Pitkä häntä (kintereeseen asti). Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla
selän päällä. Hännän asento seistessä riippuva.
Liikkeet
Eturaajojen tassut hieman ulkokierteiset. Takaraajat hieman kinnerahtaat. Rodunomainen
askelpituus. Riittävä takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Hieman löysät kyynärpäät.
Muuta huomioitavaa: Hieman kevyt alaleuka.
***
Vissasen Soi-Tinko
FI41921/10
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI41921/10&R=83
om. Paavo Partanen & Kikka Silvennoinen, Palokka
yhteystiedot: silvennoinen@schwer.fi, p. 0405227450

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Pituudeltaan neliö. Paino 7,4 kg,
keskikokoinen, raskas. Erinomainen sukupuolileima. Hieman raskas luusto. Erinomainen lihaksisto.
Rodunomainen karvanlaatu. Rodunomainen kaulus. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti.
Rodunomainen karvan suoruus. Rodunomainen turkki. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Musta
pohjavillan väri. Normaalit kivekset. Käyttäytymiseltään hieman pidättyväinen.

Pää
Hieman raskas kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Riittävä huulten pigmentti. Hieman
lyhyt kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto, vahva. Rodunomainen kallon muoto.
Rodunomainen kallon leveys. Hieman korostunut otsapenger. Rodunomainen silmien muoto, koko
ja väri. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen korvien koko, kiinnittyminen ja muoto.
Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko
Lyhyt kaula. Rodunomainen ylälinja. Hieman matala säkä. Rodunomainen (suora/kiinteä)
keskiselkä. Rodunomainen lanne, lantio ja alntion asento. Rodunomainen eturinta. Leveä rintakehä.
Rodunomainen rintakehän syvyys ja pituus. Rodunomainen vatsalinja.
Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Kapea/ulkokierteinen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat.
Olkavarsissa erittäin hyvä pituus/asento. Hieman löysät kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät.
Välikämmenet/ranteet rodunomaiset, polvikulmausta saisi olla enemmän. Rodunomaiset kintereet.
Rodunomainen takaraajojen asento. Hieman lyhyet reidet. Rodunomaiset sääret.
Häntä
Töpö häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: alhaalla. Hännän asento
seistessä: alhaalla.
Liikkeet
Hieman leveät eturaajat. Takaraajat hieman kinnerahtaat. Rodunomainen askelpituus.
Rodunomainen takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Hieman löysät kyynärpäät.
***
Nartut
Faksimil Janet Jackson
FI23634/13
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI23634/13&R=83
om. Pirjo Lehmustola-Franzen, Sastamala
Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto, löysä. Pituudeltaan neliö. Paino 6,1 kg.
Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Riittävä lihaksisto. Rodunomainen
karvanlaatu. Puutteellinen kaulus, karvanlähtö. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti.
Rodunomainen karvan suoruus. Niukka turkki, karvanlähtö. Rodunomainen väri. Yksivärinen.
Musta pohjavillan väri. Itsevarma käyttäytyminen.
Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Riittävä huulten pigmentti.
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto. Rodunomainen kallon muoto
ja leveys. Rodunomainen otsapenger. Rodunomainen silmien muoto ja koko. Silmien väri riittävän
tumma. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen korvien koko, kiinnittyminen ja muoto.
Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Suora ylälinja. Hieman matala säkä. Rodunomainen (suora/kiinteä)

keskiselkä. Rodunomainen lanne ja lantio. Hieman laskeva lantion asento. Rodunomainen eturinta.
Rodunomainen rintakehä. Rodunomainen rintakehän syvyys ja pituus. Rodunomainen vatsalinja.
Rintalasta lyhyt.
Raajat
Hieman puutteelliset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat.
Olkavarsien tulisi olla pidemmät. Löysät kyynärpäät. Hieman litteät käpälät. Löysät ranteet.
Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento.
Rodunomaiset reidet ja sääret.
Häntä
Puolipitkä häntä. Matala hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla selän päällä. Hännän
asento seistessä: rullalla selän päällä.
Liikkeet
Rodunomaiset eturaajat. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen askelpituus.
Rodunomainen takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Löysät kyynärpäät.
***
Kärret's Diada
FI56369/11
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI56369/11&R=83
om. Verna Bützow, Siuntio
Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Ylesikunnoltaan hieman löysä. Pituudeltaan hieman pitkä. Paino
5,75 kg. Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Riittävä lihaksisto. Rodunomainen
karvanlaatu. Puutteellinen kaulus, karvanlähtö. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti.
Rodunomainen karvan suoruus. Rodunomainen turkki, karvanlähtö. Rodunomainen väri.
Yksivärinen. Pohjavillan väri harmahtava. Itsevarma käyttäytyminen, iloinen.
Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Riittävä huulten pigmentti. Kuonon
suhde kalloon rodunomainen. Rodunomainen kuonon muoto. Hieman pyöristyvä kallon muoto.
Rodunomainen kallon leveys. Hieman korostunut otsapenger. Rodunomainen silmien muoto.
Rodunomainen silmien koko. Riittävän tumma silmien väri. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen
korvien koko. Rodunomainen korvien kiinnittyminen. Rodunomainen korvien muoto. Hampaista
P2 puuttuu ylhäältä x2. Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Suora, hieman löysä ylälinja. Rodunomainen säkä. Hieman
pehmeä/peräänantava keskiselkä. Rodunomainen lanne. Rodunomainen lantio. Rodunomainen
lantion asento. Rodunomainen eturinta. Rodunomainen rintakehä. Rodunomainen rintakehän
syvyys. Tosi lyhyt rintakehän pituus. Rodunomainen vatsalinja.
Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat.
Rodunomaiset lavat. Riittävät olkavarret. Hieman löysät kyynärpäät. Aavistuksen pitkät käpälät.
Hieman löysät ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen
takaraajojen asento. Rodunomaiset reidet. Rodunomaiset sääret.

Häntä
Puolipitkä häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla selän päällä
(tiukka). Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä (tiukka).
Liikkeet
Vähän löysät/leveät eturaajat. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen
askelpituus. Rodunomainen takatyöntö. Peräänantava selänasento. Hieman löysät kyynärpäät.
Muuta huomiotavaa: Etuliikkeet leveät hieman löysät.
***
Pikkuhäjyn Kassi-Alma
FI21614/11
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI21614/11&R=83
om. Tuuli Ahlfors, Tuusula

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Yleiskunnoltaan lihava. Pituudeltaan neliö. Paino 5,6 kg, pieni.
Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto. Rodunomainen
karvanlaatu. Rodunomainen kaulus. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan
suoruus. Rodunomainen turkki. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Pohjavillan väri harmahtava.
Itsevarma käyttäytyminen.
Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Riittävä huulten pigmentti. Kuonon
suhde kalloon rodunomainen. Rodunomainen kuonon muoto. Hieman pyöreä kallon muoto.
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
Lyhyt kaula. Suora ylälinja. Hieman matala säkä. Rodunomainen (suora/kiinteä) keskiselkä.
Hieman laskeva lantion asento. Rodunomainen eturinta. Rodunomainen rintakehä. Rodunomainen
rintakehän syvyys. Lyhyt rintakehän pituus. Rodunomainen vatsalinja.
Raajat

Riittävät etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Lyhyet/pystyt lavat. Olkavarsilla
erittäin hyvä pituus/asento. Hieman löysät kyynärpäät. Hieman litteät käpälät, takakannukset.
Hieman löysät ranteet, johtunee painosta. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet.
Rodunomainen takaraajojen asento. Rodunomaiset reidet. Rodunomaiset sääret.
Häntä
Puolipitkä häntä. Matala hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla selän päällä. Hännän
asento seistessä: riippuva/koipien välissä.
Liikkeet
Rodunomaiset eturaajat. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen askelpituus,
hieman leveä edestä. Rodunomainen takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Rodunomaiset
kyynärpäät.
Muuta huomioitavaa: Takakannukset.
***
Queen Ginger's I Am Your Babe
FI31386/12
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI31386/12&R=83
om. Stina Högnabba & Kari Loimu, Helsinki

Kokonaisvaikutelma
Kevyt/ilmava yleisvaikutelma. Yleiskunnoltaan lihava. Pituudeltaan neliö. Paino 5,82 kg.
Erinomainen sukupuolileima. Hieman kevyt luusto. Riittävä lihaksisto. Hieman pehmeä
karvanlaatu. Kovin puutteellinen kaulus, ei turkissa tarkastushetkellä. Housukarvat kääntyvät
rodunomaisesti, riittävät. Rodunomainen karvan suoruus. Puutteellinen/niukka turkki, ei turkissa.
Rodunomainen väri. Yksivärinen. Pohjavillan väri harmahtava. Itsevarma käyttäytyminen.
Pää
Kokonaisuudeltaan pieni. Riittävä kirsun pigmentti. Riittävä huulten pigmentti. Rodunomainen

kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto, alaleuka tosi kevyt. Pyöreä kallon muoto.
Kallon leveys kokonaisuudeltaan hieman pieni. Hieman korostunut otsapenger. Rodunomainen
silmien muoto. Rodunomainen silmien koko. Riittävän tummat silmät. Rodunomaiset korvat.
Rodunomainen korvien koko, kiinnittyminen ja muoto. Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen
purenta.
Kaula ja runko
Lyhyt kaula. Vähän takakorkea ylälinja. Hieman matala säkä. Pehmeä/peräänantava keskiselkä.
Rodunomainen lanne. Hieman laskeva lantion asento. Rodunomainen eturinta. Rodunomainen
rintakehä. Riittävä rintakehän syvyys. Rodunomainen rintakehän pituus. Voimakkaasti nouseva
vatsalinja. Tosi lyhyt rintalasta.
Raajat
Puutteelliset etukulmaukset. Eturaajojen asento: yllättävän suorat. Vähän pystyt lavat. Hieman
lyhyet olkavarret. Ulkonevat, ahtaat kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset ranteet.
Puutteelliset takakulmaukset. Suorat kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento. Hieman lyhyet
reidet. Hieman lyhyet sääret.
Häntä
Puolipitkä häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla selän päällä.
Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä.
Liikkeet
Löysät eturaajat. Askelpituus töpöttävä, lyhyt. Toimiva takatyöntö. Hieman rauhaton selänasento.
Ulkonevat kyynärpäät.
***
Sinermäen Simsalabim
FI31156/10
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI31156/10&R=83
om. Nina Siira, Rymättylä

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Pituudeltaan pitkänomainen. Paino 8,75 kg.
Puutteellinen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Riittävä lihaksisto. Rodunomainen

karvanlaatu. Puutteellinen kaulus. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan
suoruus. Puutteellinen/niukka turkki. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Harmahtava pohjavillan
väri. Itsevarma käyttäytyminen.
Pää
Kokonaisuudeltaan pieni + kapea. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti.
Alaleuka kevyt. Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Kuonon muoto kapea. Rodunomainen
kallon muoto. Kallon leveys kapea. Rodunomainen otsapenger. Rodunomainen silmien muoto ja
koko. Riittävän tumma silmien väri. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen korvien koko,
kiinnittyminen ja muoto. Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta.
Kaula ja runko
Hieman lyhyt kaula. Laskeva lantio, hieman lyhyt ylälinja. Hieman matala säkä. Rodunomainen
(suora/kiinteä) keskiselkä. Rodunomainen lanne. Lyhyehkö, laskeva lantio. Laskeva lantion asento.
Rodunomainen eturinta. Leveä rintakehä. Rodunomainen rintakehän syvyys. Rodunomainen
rintakehän pituus, rintalasta lyhyt. Rodunomainen vatsalinja.
Raajat
Hieman puutteelliset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Hieman pystyt lavat.
Lyhyet olkavarret. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Hieman löysät ranteet.
Rodunomaiset takakulmaukset. Voimakkaat kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento.
Rodunomaiset reidet. Rodunomaiset sääret.
Häntä
Häntä pitkä (kintereesen asti). Matala hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: riippuva/koipien
välissä. Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä.
Liikkeet
Eturaajat rodunomaiset. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen askelpituus.
Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Rodunomaiset, vähän löysät kyynärpäät.
Muuta huomioitavaa: Hyvä luonne, kuono aavistuksen pitkä.

