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CINEREUS RINTIN MOON SHADOWS, "Ezio"
Rek. nro
FI10311/13
Synt.
15.11.2012
Luuston tutkimukset:
Silmätutkimus:
Näyttelytulos:
Koko:
45 cm
Purenta:
Tiivis saksipurenta, kaikki hampaat.
Kivekset:
Normaalit.
Turkin laatu, kattavuus ja väri:
Turkki on laadultaan karhea. Etuosassa turkki on uusi, mutta takaosassa turkki
ei ole täysin kattava. Värivaihtelua on niukasti, väri on yleisharmaa.
Pää ja ilme:
Keskiruskeat silmät. Hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet. Pään muoto on
kiilamainen. Korvat ovat hyvin asettuneet ja sopivan kokoiset.
Rakenteen kuvaus:
Luusto on koiran kokoon nähden vankka. Kulmaukset ovat riittävät. Hyvä,
viisto lapa. Häntä kääntyy selälle, mutta kieppi on suoranlainen, häntä on
korkealle asettunut. Mittasuhteet raajojen ja rungon välillä ovat erittäin hyvät.
Liikkeiden kuvaus:
Takaliikkeissä on hyvä työntö, etuliikkeissä on vielä nuoren koiran löysyyttä.
Käyttäytyminen:
Koira on ystävällinen ja luoksepäästävä. Vilkas kessumaiseen tapaan.
Suvun jalostuskäyttö:
Ei omia jälkeläisiä. Sisaruksia ei ole käytetty jalostukseen. Isällä ei toisenpolven
jälkeläisiä. Emällä 15 (3.1 % viimeisimmän neljän polven rekisteröinneistä)
toisenpolven jälkeläistä.

CINEREUS RINTIN MOON SONG, "Cheek"
Rek. nro
FI10312/13
Synt.
15.11.2012
Luuston tutkimukset:
Silmätutkimus:
Näyttelytulos:
Koko:
47cm
Purenta:
Tiivis saksipurenta, kaikki hampaat.
Kivekset:
Normaalit.
Turkin laatu, kattavuus ja väri:
Turkki on laadultaan hyvä ja karkeudeltaan sopiva. Värivaihtelut ovat hyvät.
Hyvä, musta mantteli, selvät vaaleat merkit.
Pää ja ilme:
Tummat, mantelinmuotoiset silmät. Tumma maski, selvät silmälasimerkit ja
pään värivaihtelut. Korvat korkealle asettuneet, juuresta aavistuksen leveät.
Kuono on urosmaisen jykevä. Hyvä ja leveä alaleuka.
Rakenteen kuvaus:
Luusto on kohtuullinen, kokoon nähden riittävä. Taka- ja etukulmaukset ovat
rodunomaiset, joskin hieman suorat. Häntä on hyvin selälle kiertynyt ja
korkealle kiinnittynyt. Tassuissa varpaat voisivat olla tiiviimmät, enemmän
kissantassumaiset. Tyyppi ja mittasuhteet ovat erinomaiset.
Liikkeiden kuvaus:
Liikkuu hyvällä takapotkulla. Liikkeissä kääntää hieman eturaajojen varpaita
sisäänpäin.
Käyttäytyminen:
Luonne on ystävällinen ja luoksepäästävä.
Suvun jalostuskäyttö:
Ei omia jälkeläisiä. Sisaruksia ei ole käytetty jalostukseen. Isällä ei toisenpolven
jälkeläisiä. Emällä 15 (3.1 % viimeisimmän neljän polven rekisteröinneistä)
toisenpolven jälkeläistä.

DREAMGARDEN'S AQUA SKYLINE, "Nappula"
Rek. nro
FI37817/12
Synt.
5.6.2012
Luuston tutkimukset:
Lonkat A/B, kyynärpäät 0/0
Silmätutkimus:
Näyttelytulos:
EH
Koko:
49 cm
Purenta:
Saksipurenta, kaikki hampaat.
Kivekset:
Normaalit
Turkin laatu, kattavuus ja väri:
Yleisväriltään vaalea, värimerkit ovat kuitenkin nähtävissä, mantteli voisi olla
tummempi. Runsas varsin pitkä turkki, joka on karvan laadultaan hyvä.
Pää ja ilme:
Tummat silmät. Selvästi erottuvat silmälasit. Kallo ja kuono ovat
hieman pitkänmalliset ja kapeahkot. Korkealle asettuneet, hyvät korvat.
Rakenteen kuvaus:
Kookas uros. Kohtalainen luusto. Pitkä ja hyvin kiertyvä häntä, jonka koira
kantaa korkealla. Hyvin kulmautunut edestä, lapa on aavistuksen suora. Takaa
erinomaisesti kulmautunut. Rungon mittasuhteet ovat rotutyypilliset.
Liikkeiden kuvaus:
Liikkuu rodunomaisesti ja hyvällä askelpituudella. Edestä liike on
hieman varvasahdas, takaliikkeet ovat aavistuksen kapeat.
Käyttäytyminen:
Koira on ystävällinen ja avoin, arviointitilanteeseen tottumattomana on
kuitenkin hyvin arvosteltavissa.
Suvun jalostuskäyttö:
Ei omia jälkeläisiä. Sisaruksia ei ole käytetty jalostukseen. Isällä ei ole
toisenpolven jälkeläisiä. Emällä ei ole toisenpolven jälkeläistä.

IKURIN CANIS EXIMUS, "Copo"
Rek. nro
FI47796/13
Synt.
22.8.2013
Luuston tutkimukset:
Silmätutkimus:
Näyttelytulos:
ERI, sert
Koko:
48 cm
Purenta:
Saksipurenta, kaikki hampaat.
Kivekset:
Normaalit
Turkin laatu, kattavuus ja väri:
Hyvät värivaihtelut. Turkki on laadultaan hyvä, sopivan karkea.
Pää ja ilme:
Tumma maski, erittäin selvät silmälasimerkit. Tummat, hieman kookkaat
korvat, jotka ovat hyvin päälaelle asettuneet, korvat. Kuonon ja kallon
mittasuhteet ovat erinomaiset. Otsapenkereessä on vielä hieman kuperuutta.
Rakenteen kuvaus:
Kokoon nähden riittävä luusto. Hännän asento on hyvä, kaksoiskierrettä voisi
olla hieman enemmän. Rungon ja raajojen mittasuhteet hyvät. Rintakehä voisi
olla hieman leveämpi eli koira on edestä hieman kapea. Kulmaukset ovat ok,
lavat ovat kohtuullisen viistot.
Liikkeiden kuvaus:
Etuliikkeissä on vielä nuoren koiran löysyyttä. Takaliikkeissä tulisi olla hieman
enemmän voimaa.
Käyttäytyminen:
Avoin ja luoksepäästävä, jaksaa keskittyä arvioitavana olemiseen.
Suvun jalostuskäyttö:
Ei omia jälkeläisiä. Sisaruksia ei ole käytetty jalostukseen. Isällä 36 (7.4 %
viimeisimmän neljän polven rekisteröinneistä) toisenpolven jälkeläistä. Emällä
ei ole toisenpolven jälkeläistä.

ISO KARHU EIRIK, "Luka"
Rek. nro
FI15537/10
Synt.
13.1.2010
Luuston tutkimukset:
Lonkat B/C, kyynärpäät 0/0, polvet 0/0.
Silmätutkimus:
Näyttelytulos:
EH
Koko:
49 cm
Purenta:
Saksipurenta, kaikki hampaat.
Kivekset:
Normaalit
Turkin laatu, kattavuus ja väri:
Turkissa on hyvät värivaihtelut. Turkin yleisväri on tumma. Pysty,
peitinkarvaltaan lyhyehkö turkki. Hyvä turkinlaatu.
Pää ja ilme:
Päälaki on erinomaisen tasainen. Kuonon ja kallon mittasuhteet ok. Korvat
ovat korkealle sijoittuneet ja tummat, hieman paksut. Silmät ovat
muodoltaan oikeat, väri on hieman vaalea.
Rakenteen kuvaus:
Voimakas uros, jolla on vankka luusto. Häntä on kokoon nähden hieman lyhyt,
kääntyy hyvin selälle, vaikka onkin hieman alas kiinnittynyt. Mittasuhteissa
lanneosastaan aavistuksen pitkä runko. Hyvä viisto lapa, hyvät
takakulmaukset.
Liikkeiden kuvaus:
Liikkuu hieman sidotusti takaa, etuliikkeet paremmat. Tottumattomuus
vaikeuttaa arvostelua.
Käyttäytyminen:
Luonteeltaan ystävällinen ja luoksepäästävä.
Suvun jalostuskäyttö:
Ei omia jälkeläisiä. Sisaruksia ei ole käytetty jalostukseen. Isällä 35 (7.3 %
viimeisimmän neljän polven rekisteröinneistä) toisenpolven jälkeläistä. Emällä
ei ole toisenpolven jälkeläistä.

MILLBLOW BREAK THE LINE, "Rocky"
Rek. nro
FI32624/13
Synt.
8.5.2013
Luuston tutkimukset:
Silmätutkimus:
Näyttelytulos:
EH
Koko:
44 cm
Purenta:
Saksipurenta, kaikki hampaaat.
Kivekset:
Normaalit.
Turkin laatu, kattavuus ja väri:
Turkissa päällikarva on pitkä ja siitä johtuen hieman makaava. Turkissa on
ruskea värisävy mustissa kohdissa.
Pää ja ilme:
Miellyttävä ilme, pienet, hyvin asettuneet korvat. Kuonon ja kallon
mittasuhteet ovat hyvät. Hyvä, tasainen päälaki. Kuono on tumma. Silmät ovat
mantelinmuotoiset ja tummat.
Rakenteen kuvaus:
Rakenteeltaan tiivis, pienenpuoleinen uros. Seistessä antaa kokoonsa nähden
hieman pitkän vaikutelman. Häntä on lyhyehkö ja hieman löysäkierteinen,
mutta korkealle asettunut. Välikämmen on hieman painunut. Luusto on
riittävä. Rintakehä on hyvin tilava ja hyvin kaartuva. Kohtuullisesti
kulmautunut edestä ja takaa.
Liikkeiden kuvaus:
Takaliikkeet ovat hyvät, etuliikkeet vielä hieman nuoruuden löysät.
Käyttäytyminen:
Iloinen ja ystävällinen.
Suvun jalostuskäyttö:
Ei omia jälkeläisiä. Sisaruksia ei ole käytetty jalostukseen. Isällä 15 (3.1 %
viimeisimmän neljän polven rekisteröinneistä) toisenpolven jälkeläistä.
Emällä ei ole toisenpolven jälkeläistä.

WAATAN DAUCUS, "Kassu"
Rek. nro
FI54273/12
Synt.
22.9.2012
Luuston tutkimukset:
Lonkat A/A, kyynärpäät 0/0, polvet 0/0
Silmätutkimus:
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (22.5.2014).
Näyttelytulos:
ERI, sert
Koko:
47 cm
Purenta:
Saksipurenta, kaikki hampaat.
Kivekset:
Normaali.
Turkin laatu, kattavuus ja väri:
Päällyskarva on lyhyt. Turkin laatu on hyvä ja rodunomainen joskin koira on
nyt hieman niukassa turkissa. Hyvät värivaihtelut.
Pää ja ilme:
Maski voisi olla hieman tummempi. Mantelinmuotoiset silmät. Kuonon ja
kallonmittasuhteet ovat hyvät. Korkealle sijoittuneet, hyvät korvat, jotka nyt
kaulauskarvan puuttuessa näyttävät hieman kookkailta.
Rakenteen kuvaus:
Rungoltaan hyvin tiivis, hyväluustoinen ja mittasuhteiltaan hyvä uros.
Lyhyehkö, hyvin selälle kiertyvä häntä, joka saattaa olla hieman
alas kiinnittynyt. Etukulmaukset hieman niukat. Polvikulma hieman niukka,
muuten takaraajat ovat hyvin kulmautuneet.
Liikkeiden kuvaus:
Hyvät sivuliikkeet. Liikkuu aavistuksen ahtaasti takaa. Etuliikkeet
rodunomaiset.
Käyttäytyminen:
Ystävällinen, antaa itsestään tasapainoisen vaikutelman.
Suvun jalostuskäyttö:
Ei omia jälkeläisiä. Sisaruksia ei ole käytetty jalostukseen. Isällä ei ole
toisenpolven jälkeläisiä. Emällä ei ole toisenpolven jälkeläistä.

