
Koiran nimi Koiran rekisterinumero Koiran sirunumero Sukupuoli Syntymäaika Koiran väri Koiran koko Säkäkorkeus (cm) Rungon pituus  (cm) Rinnansyvyys (cm) Pään pituus (cm)
Rungon 
mittasuhteet Sukupuolileima Luusto Kallo-osa Silmät ja korvat Purenta

Hammaspuutokset/
ylimääräiset 
hampaat eriteltynä Kaula ja kaulan asento Eturinta ja rintakehä Lavat, olkavarret ja kyynärpäät

Ylälinja (huomioimatta kaulaa) ja 
etukulmaukset Selkä Häntä ja hännänkiinnitys

Lanne, lantio, lantion asento ja 
takakulmaukset Väri Karvan laatu ja pohjavilla Etuliikkeet Takaliikkeet Sivuliikkeet Tyyppi

Koiran käyttäytyminen ulkomuodon 
arvostelussa / Suhtautuminen 
tarkastajiin Terveystarkastukset

Muita tehtyjä 
terveystarkastuksia 
kuin yllämainitut Kivekset

JALOSTUSKELPOISUUS TARKASTUKSEN 
PERUSTEELLA Lisätietoja jalostuskelpoisuuteen Tarkastajan nimi Tulosten kirjaaja Tulosten kirjaaja Tarkastus päivämäärä

BACKOUT'S XCLUSIVE EDITION FI44631/18 981098106843928 Narttu 30.7.2020
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 33.5 34 16.5 15 Neliömäinen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on lyhyt suhteessa kallo-
osaan, Posket ovat normaalit suhteessa kallo-
osaan, Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä 
kallo-osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa 
runkoon

Hieman pyöreät silmät, Normaalin kokoiset 
silmät, Liian suuret silmät, Tummat silmät, 
Oikein kiinnittyneet korvat, Normaalin 
kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Pitkä 
rintäkehä

Viisto lapa, Pitkä lapa, Hieman pysty 
olkavarsi, Hieman lyhyt olkavarsi, 
Hieman ulkonevat kyynärpäät

Suora ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Alas kiinnittynyt 
häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Luisu lantio, Normaalit 
takakulmaukset

Ei rodunomainen ( epätyypillinen väritys tai erittäin kauhtuneet 
fading-värit tai ruskehtava tai kirjava valkoinen)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset etuliikkeet, 
Ulkonevat kyynärpäät liikkeessä Varvasahtaat takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä, Tottumaton käsittelyyn Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Koira on ilmiasultaan pippuri & suola ennemmin kuin 
musta-hopea. Mikäli käytettäisiin jalostukseen, 
geenitestaus A-lokuksen osalta, jolloin selviäisi onko 
koira todellisuudessa geneettisesti pippuri & suola vai 
musta-hopea. (Tämä koira steriloitu.) Marjo Nygård Sanni Oikarinen 1.11.2020

DUMOND LOVE IS ALL YOU NEED FI13148/20 991001003312452 Uros 17.12.2020
Musta-
hopea Erittäin suuri >+2cm 38 43 21 18

Korkeuttaan pidempi 
(pitkärunkoinen) Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa

Hieman pyöreät silmät, Tummat silmät, 
Oikein kiinnittyneet korvat, Suuret korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Pitkä 
rintäkehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, Lyhyt 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Ylös kiinnittynyt 
häntä, Eteenpäin selän päälle 
kaartuva häntä

Normaali lanne, Lyhyt lantio, 
Voimakkaat takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla 
lievä ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus 
pohjavillassa sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Raajoissa 
pehmeä Yhdensuuntaiset etuliikkeet Ahtaat takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä MAC, MC & PRA B1 Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Koko & mittasuhteet,hännän asento, hyvä ylälinja & 
liikkeet Kirsi Kentala Mikaela Holmström 16.1.2021

GIULIETTA JEZZY DOGS FI41055/20 616093900994309 Narttu 28.10.2019
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 34.5 34.5 17 17 Neliömäinen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Ylös kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Pitkä rintäkehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, Hieman 
lyhyt olkavarsi, Hieman ulkonevat 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Pehmeä selkä, Normaali 
selän pituus

Lyhyt häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Voimakkaat takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla 
lievä ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus 
pohjavillassa sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä

Yhdensuuntaiset etuliikkeet, 
Ulkonevat kyynärpäät liikkeessä

Länkisääriset takaliikkeet, 
Sirppikinner liikkeessä Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Jalostuskelpoinen Irina Poletaeva Susanna Päivätie 15.11.2020

KAISERSCHNAUZ'S ALLURING ARCTIC FI15670/18 985113001175274 Uros 1.1.2018
Musta-
hopea Lähes rotumääritelmän mukainen +/- 1cm 35.5 36 17.5 17 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
hieman ulkonevat, Normaali otsapenger, 
Tasainen ja litteä kallo-osa, Kallo-osa 
oikeassa suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Suuret korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Riittävä 
rintakehä

Viisto lapa, Pitkä lapa, Viisto 
olkavarsi, Pitkä olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Pitkä lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit 
sekä valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy 
olla kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset etuliikkeet, 
Ulkonevat kyynärpäät liikkeessä Yhdensuuntaiset takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä

Silmät, Varpaat, Selkä, 
Polvet, Lonkat, Kyynärpäät Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota) Väri (nokiset värimerkit, pohjavilla harmahtava) Marjo Nygård Sanni Oikarinen 1.11.2020

KUURAPARRAN MADE IN HEAVEN FI13941/19 990000001258431 Narttu 12.12.2018
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 34 34 15 15

Neliömäinen, 
Korkearaajainen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
hieman ulkonevat, Puutteellinen otsapenger, 
Pyöreä ja kupera kallo-osa, Kallo-osa 
oikeassa suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Alas kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula on 
pystyasentoinen

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Matala rintakehä, Riittävä rintakehä, 
Lyhyt rintalasta

Hieman pysty lapa, Hieman lyhyt 
lapa, Viisto olkavarsi, Pitkä olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Suora ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin selän 
päälle kaartuva häntä

Hieman pitkä lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit 
sekä valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy 
olla kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Pehmeä, Runsas pohjavilla, 
Raajoissa pehmeä Yhdensuuntaiset etuliikkeet Yhdensuuntaiset takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Karvanlaatu, väri (väriristeytys, musta väri saisi olla 
kauttaaltaan syvempi) Marjo Nygård

Nathalie 
Koskenniemi 1.11.2020

NERO ARGENTO'S GIANNA TOBONI FI44769/20 208213990383538 Narttu 23.12.2019
Musta-
hopea 33 36 17 16

Korkeuttaan pidempi 
(pitkärunkoinen) Selkeä Normaali

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono on 
pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket ovat 
normaalit suhteessa kallo-osaan, Normaali 
otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Pienet korvat Virheetön

Lyhyt kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Riittävä rintakehä

Viisto lapa, Pysty olkavarsi, Lyhyt 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Ylös kiinnittynyt 
häntä, Eteenpäin selän päälle 
kaartuva häntä

Normaali lanne, Lyhyt lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla 
lievä ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus 
pohjavillassa sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Raajoissa 
pehmeä Yhdensuuntaiset etuliikkeet Varvasahtaat takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Jalostuskelpoinen

ylälinja liikkeessä suora, narttu saisi olla hieman 
tyylikkäämpi Kirsi Heino Mikaela Holmström 16.1.2021

PARATUS VALLEY OF FANTASIES FI47006/18 9-1020000373332 Narttu 19.8.2018
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 33.5 33.5 16 14,5 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
hieman ulkonevat, Normaali otsapenger, 
Tasainen ja litteä kallo-osa

Soikeat silmät, Liian suuret silmät, Tummat 
silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, Normaalin 
kokoiset korvat Virheetön

Lyhyt kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Riittävä 
rintakehä

Pysty lapa, Pysty olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Lyhyt häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit 
sekä valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy 
olla kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan Yhdensuuntaiset etuliikkeet Varvasahtaat takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet, Takakorkea liike Hyvä Käsiteltävissä Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

MUHO:Karvan väriin ja vaaleiden merkkien kokoon 
kiinnitettävä huomiota koska tämän nartun väri on 
väriristeytys taustasta johtuen huono
Huomiota voi kiinnittää uroksella etuosa kulmauksiin, 
tällä nartulla ne ovat hiukan puutteelliset Gunnel Adlercreuz Susanna Päivätie 28.7.2020

PROCELLER CARNIVAL OF RUST FI13278/18 991001001299717 Uros 15.12.2017
Musta-
hopea Erittäin suuri >+2cm 40 37 21 18 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket ovat 
normaalit suhteessa kallo-osaan, Normaali 
otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-osa

Normaalin kokoiset silmät, Alas kiinnittyneet 
korvat, Kevyet korvat, Normaalin kokoiset 
korvat Virheetön

Hieman lyhyt kaula, Kaula 
liittyy sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Riittävä 
rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Ylös kiinnittynyt 
häntä, Eteenpäin selän päälle 
kaartuva häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla 
lievä ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus 
pohjavillassa sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan, 
Raajoissa pehmeä Yhdensuuntaiset etuliikkeet Yhdensuuntaiset takaliikkeet

Taka-askel jää rungon alle sivuliikkeessä, 
Liikkuu vinossa Erinomainen Käsiteltävissä

Silmät, Varpaat, Polvet, 
Muuta (tarkennus alle) sydänkuuntelu Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota) Koko, hännän asento Kirsi Heino Salla Simpura-Päivö 24.10.2020

SUPER PLAY'S LUCKY RING FI56510/17 981098106578930 Narttu 10.11.2017
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 34,5 34 17 15

Korkeuttaan pidempi 
(pitkärunkoinen) Selkeä Normaali

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono on 
yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket ovat 
normaalit suhteessa kallo-osaan, Puutteellinen 
otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Keskitummat silmät, Alas kiinnittyneet korvat, 
Kevyet korvat, Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Lyhyt kaula, Kaula on 
pystyasentoinen

Riittävä eturinta, Pyöreä 
tynnyrimäinen rintakehä, Normaali 
rintakehän syvyys, Pitkä rintäkehä

Pysty lapa, Viisto olkavarsi, Lyhyt 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät Suora ylälinja, Niukat etukulmaukset Kiinteä selkä, Pitkä selkä

Normaali häntä, Alas kiinnittynyt 
häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit 
sekä valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy 
olla kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä Melovat etuliikeet Länkisääriset takaliikkeet

Taka-askel jää rungon alle sivuliikkeessä, 
Takakorkea liike Tyydyttävä Käsiteltävissä Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Liikkeet kokonaisuudessaan, rungon pituus, pään linjat, 
korvat Kirsi Heino Salla Simpura-Päivö 24.10.2020

TAVAST SOMEBODY'S ME FI23407/18 985113001440155 Narttu 27.4.2018
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 33 38 18 18 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Keskitummat silmät, Alas kiinnittyneet korvat, 
Suuret korvat Virheetön

Lyhyt kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Lyhyt rintakehä

Pysty lapa, Viisto olkavarsi, Hieman 
lyhyt olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Ylös kiinnittynyt 
häntä, Eteenpäin selän päälle 
kaartuva häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit 
sekä valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy 
olla kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Raajoissa 
pehmeä Ulkonevat kyynärpäät liikkeessä Ahtaat takaliikkeet Lyhyet askeleet sivuliikkeessä, Liikkuu vinossa Erinomainen Käsiteltävissä Jalostuskelpoinen Liikeradat, väri hieman harma, hännän asento Kirsi Heino Mikaela Holmström 16.1.2021

TIARAS DIAMONDS DILAILA FI55031/19 991001003312457 Narttu 15.11.2019
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 34 36 18 16 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Pienet korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Pitkä 
rintäkehä

Viisto lapa, Pysty olkavarsi, Lyhyt 
olkavarsi, Hieman ulkonevat 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Voimakkaat takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla 
lievä ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus 
pohjavillassa sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Raajoissa 
pehmeä Yhdensuuntaiset etuliikkeet Varvasahtaat takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Jalostuskelpoinen

Ajoittain liikkeessä korkeat etuliikkeet, hieman lyhyt pää 
suhteessa runkoon ja kaunis ylälinja liikkeessä. Kirsi Kentala Mikaela Holmström 16.1.2021

ZHARCON MY CYCLONE FI34339/18 985113001635105. Uros 16.5.2018
Musta-
hopea Suurikokoinen +2cm 38 36 19 16 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Ylös kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Pyöreä 
tynnyrimäinen rintakehä, Normaali 
rintakehän syvyys, Riittävä rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Sisäänpäin kääntyvät kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit 
sekä valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy 
olla kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Raajoissa 
pehmeä Leveät etuliikkeet Ahtaat takaliikkeet

Lyhyet askeleet sivuliikkeessä, Köyristää 
selkää liikkeessä Hyvä Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Koko, ylälinja liikkeessä, askelpituus, karvanlaatu 
raajoissa Kirsi Heino Salla Simpura-Päivö 24.10.2020

ZHARCON MY TYPHONE FI34338/18 985113001678852 Uros 16.5.2018
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 34.5 34 17 16.5

Neliömäinen, 
Korkearaajainen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Vas. 
alakulmahammas 
painuu yläikeneen

Normaali kaula, Kaula on 
pystyasentoinen

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Matala rintakehä, Riittävä 
rintakehä

Pysty lapa, Pitkä lapa, Hieman pysty 
olkavarsi, Pitkä olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Suora ylälinja, Matala säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Pitkä häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin selän 
päälle kaartuva häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla 
lievä ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus 
pohjavillassa sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä

Leveät etuliikkeet, Ulkonevat 
kyynärpäät liikkeessä

Yhdensuuntaiset takaliikkeet, 
Sirppikinner liikkeessä Tasapainoiset sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Silmät, Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Alaleuan vahvuus, ylälinja saisi olla laskevampi, 
liikkeessä saisi käyttää kinnertä paremmin Marjo Nygård Sanni Oikarinen 1.11.2020

ZHARCON NEVER GIVE UP FI52438/18 985113001751103 Narttu 13.10.2018
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 32.5 33 15 15.5

Neliömäinen, 
Korkearaajainen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on lyhyt suhteessa kallo-
osaan, Posket ovat normaalit suhteessa kallo-
osaan, Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä 
kallo-osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa 
runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Kevyet korvat, Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Hiemän pyöreähkö 
rintakehä, Matala rintakehä, Pitkä 
rintäkehä

Pysty lapa, Pitkä lapa, Pysty 
olkavarsi, Pitkä olkavarsi

Suora ylälinja, Matala säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Lyhyt häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin selän 
päälle kaartuva häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit 
sekä valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy 
olla kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä Leveät etuliikkeet Länkisääriset takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota) Luuston vahvuus, rintakehän muoto, etukulmaukset Marjo Nygård

Nathalie 
Koskenniemi 31.10.2020

ZHARCON NEVER LOOK BACK FI52437/18 985113001760516 Narttu 13.10.2018
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 33.5 32 15.5 16 Neliömäinen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Kallo-osa oikeassa 
suhteessa runkoon

Pyöreät silmät, Tummat silmät, Ylös 
kiinnittyneet korvat, Normaalin kokoiset 
korvat Virheetön

Ohut kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Riittävä rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, Hieman 
ulkonevat kyynärpäät

Suora ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Pehmeä selkä, Normaali 
selän pituus

Lyhyt häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit 
sekä valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy 
olla kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Pehmeä, Runsas pohjavilla, 
Raajoissa pehmeä Leveät etuliikkeet Länkisääriset takaliikkeet Lyhyet askeleet sivuliikkeessä Tyydyttävä Käsiteltävissä Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

karvan laatu ei ihanteellinen, pehmeä ja runsas 
pohjavilla häiritsee, suuret vaaleat merkit edessä ja 
etuosan leveys ehdottomasti otettava huomioon 
kumppania valittaessa. Suurin huomio karvan laatuun! Irina Poletaeva Mervi Jokinen Susanna Päivätie 14.11.2020

ZHARCON ONLY ONE LIFE FI32990/19 985113001750731 Uros 18.5.2019
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 34 34 15.1 16.5 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Posket hieman ulkonevat, 
Takaluisu kallo-osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Keskitummat silmät, Oikein kiinnittyneet 
korvat, Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Matala rintakehä, Riittävä rintakehä

Hieman pysty lapa, Viisto olkavarsi, 
Hieman ulkonevat kyynärpäät Laskeva ylälinja, Normaali säkä

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin selän 
päälle kaartuva häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Voimakkaat takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit 
sekä valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy 
olla kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.) Karkea, Raajoissa pehmeä Ulkonevat kyynärpäät liikkeessä Varvasahtaat takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

epäsymmetrinen rintakehä, takakulmauksiin vaikuttaa 
pitkä sääriosa, paljon vaaleita pistokarvoja selässä,
häntä kaartuu selän päälle liikkeessä Irina Poletaeva Mervi Jokinen 14.11.2020

ZHARCON PERFECT HANDSOME FI45342/19 985113003363088 Uros 43689
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 34 35 20 16 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Ylös kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Pitkä 
rintäkehä

Pysty lapa, Pysty olkavarsi, Lyhyt 
olkavarsi, Sisäänpäin kääntyvät 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Alas kiinnittynyt 
häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Voimakkaat takakulmaukset

Ei rodunomainen ( epätyypillinen väritys tai erittäin kauhtuneet 
fading-värit tai ruskehtava tai kirjava valkoinen)

Ei pohjavillaa, Raajoissa 
pehmeä Kapeat etuliikkeet Yhdensuuntaiset takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Ei jalostukseen  (lisätietoihin syyt tähän 
ratkaisuun)

Ei vakavia rakenteellisia puutteita. Karvanlaatua ei pysty 
arvioimaan ollenkaan, koska karva ajeltu koneella. Kirsi Heino Salla Simpura-Päivö 44128

ZHARCON PERFECT PRETTY WOMAN FI45344/19 985113003363335 Narttu 43689
Musta-
hopea Rotumäääritelmän mukainen 30-35cm 33 33 16 16.5 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Ohut kaula, 
Kaula liittyy sulavasti 
ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Lyhyt rintakehä, Lyhyt 
rintalasta

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät Laskeva ylälinja, Normaali säkä

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin selän 
päälle kaartuva häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Voimakkaat takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla 
lievä ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus 
pohjavillassa sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan, 
Raajoissa pehmeä Yhdensuuntaiset etuliikkeet Länkisääriset takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Rintakehän ja rintalastan pituus puutteellinen, siihen 
kiinnitettävä jalostuksessa huomiota. Häntä kääntyy 
selälle liikkeessä, seistessä ihan ok. Takakulmauksiin 
vaiukuttaa pitkä sääriosa. Irina Poletaeva Mervi Jokinen Susanna Päivätie 44149

ZHARCON PERFECT TINY FI45345/19 985113003363575 Narttu 43689
Musta-
hopea Lähes rotumääritelmän mukainen +/- 1cm 29 31 14 14 Neliömäinen Selkeä Normaali

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Posket ovat normaalit suhteessa 
kallo-osaan, Ylikorostunut otsapenger, Pyöreä 
ja kupera kallo-osa, Kallo-osa oikeassa 
suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Ylös kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaulan 
asento on kaareva, Kaula 
liittyy sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Hiemän 
pyöreähkö rintakehä, Normaali 
rintakehän syvyys, Riittävä 
rintakehä, Lyhyt rintalasta

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Lyhyt häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Voimakkaat takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla 
lievä ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus 
pohjavillassa sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä Leveät etuliikkeet Länkisääriset takaliikkeet Tasapainoiset sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Koira on koon alarajalla joka tulee ottaa tarkasti 
huomioon mahdollisessa jalostuskäytössä, etuosa 
leveyteen myös kiinnitettävä huomiota Irina Poletaeva Mervi Jokinen 44149

ZHARCON QUEST FOR ADVENTURES FI15475/20 985113003368553 Uros 43838
Musta-
hopea Erittäin suuri >+2cm 39 40 18 18 Korkearaajainen Selkeä Hieman kevyt

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono on 
yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket ovat 
normaalit suhteessa kallo-osaan, Normaali 
otsapenger

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Pitkä kaula, Ohut kaula, 
Kaula liittyy sulavasti 
ylälinjaan

Puutteellinen eturinta, Soikea 
rintakehä, Matala rintakehä, Riittävä 
rintakehä

Hieman pysty lapa, Hieman pysty 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Suora ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Alas kiinnittynyt 
häntä

Pitkä lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla 
lievä ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus 
pohjavillassa sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Raajoissa 
pehmeä Yhdensuuntaiset etuliikkeet Yhdensuuntaiset takaliikkeet

Lyhyet askeleet sivuliikkeessä, Köyristää 
selkää liikkeessä Tyydyttävä Käsiteltävissä Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Koira ei esiinny, vaan leikkii. Suurikokoinen, rungon 
tulisi olla tiivimpi, keskeneräinen & laiha vielä. Äsken 
nypitty, niin hankala arvioida karvan laatua. Kirsi Heino Mikaela Holmström 44212


