23.4.2016 Hämeenlinna, pentunäyttely
tuomari: Teija Salmi-Aalto
musta / harlekiini
UROKSET
BABYLUOKKA
Finskilän Adjutant FI10162/16
PEN POISSA
Finskilän Admiral FI10160/16
5 kk, vahva hyvänkokoinen urospentu, jolla hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Pitkälinjainen
pää, jossa hyvät mittasutheet ja vahvuus, kaunis huulikulma. Kaunis kaula, ylälinja aavistuksen
lanneosastaan pyöreä tässä vaiheessa, hyvä runko, hyvin kulmautunut edestä ja taka. Vahva luusto,
hyvät käpälät, liikkuu vielä pentumaisesin askelin ja takaraajat aavistuksen rungon alla. Hyvät
raamit mihin kasvaa, kaunis valkoinen pohjaväri, isot mustat täpälät, ihastuttava käytös.
PEN2
Finskilän Agitator FI10161/16
5 kk, vahva hyvänkokoinen urospentu, jolla hyvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, vahva
pitkälinjainen pää, jossa hyvä kallon ja kuonon suhde, hyvä otsapenger. Kaunis kaula, hyvä ylälinja
runko, kaunis luvaava etuosa. Hyvin kulmautunut edestä ja taka, hyvä leveä reisi, vahva luusto,
hyvät käpälät. Liikkuu ikäisekseen yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella, itsensä hyvin
kantaen. Hieno harlekiini väritys, kirkkaan valkoisella pohjavärillä, ihastuttava käytös ja olemus.
PEN1 KP VSP-PEN
Finskilän Arctic Lapland FI10164/16
5 kk, hyvin kasvanut, vahvsarakenteinen urospentu. Hyvä koko, mittasuhteet ok, selvä
sukupuolileima, oikealinjainen pää, jossa hyvä kuonon ja kallon suhde, hyvä otsapenger. Kaunis
kaula, hyvä ylälinja, aavistuksen pitkä ja luisu lantio, hyvä runko. Hyvin kulmautunut edestä ja
takaa, vahva luusto, käpälät voisivat olla kootummat. Pyrkii tässävaiheessa seisomaan vielä
takaraajat rungon alla, joka näkyy myös liikkeessä. Liikkuu vielä melko ahtaasti takaa, löysästi
edestä. Tarvitsee keiken ajan täyttyäkseen raameihinsa, iloinen käytös ja olemus.
PEN3
Finskilän Atombomb Of Love FI10163/16
PEN POISSA
PENTULUOKKA
Inlove Arrigo Vom Kühlen Grunde VDH/DDC128939
PEN POISSA
NARTUT
BABYLUOKKA

C’mon Tell It To My Heart FI12222/16
Lähes 7 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, narttumainen kokonaisuus. Oikealinjainen nartun pää, jossa
kaunis ilme, alaleuka saa vahvistua, lähes yhdensuuntaiset linjat, stoppi hieman loiva. Kaunis kaula,
aavistuksen pyöreä selkälinja, sekä aavistuksen luisu lantio, sopiva runko ja vahvuus rungossa.
Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin taka, leveä reisi ja matala kinner, hyvä luusto ja käpälät.
Liikkuu vielä kovin kapeasti taka, peitsaa mielellään, takaraajat vielä melko paljon rungon alla.
Hieno puhdas musta väri, ihastuttava käytös.
PEN4
Finskilän Ace For Hainaron FI10158/16
PEN POISSA
Finskilän Administrator FI10159/16
5 kk, hyvin kasvanut, kaunisraaminen narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, sopiva vahvuus.
Oikealinjainen pää, jossa hyvät yhdensuuntaiset linjat, riittävä stoppi, hyvä ilme. Kaunis kaula,
hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukukset, hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu vielä kinner ahtaasti ja
aavistuksen takaraajat rungon alla, muiltaosin erinomaisesti ikäisekseen. Ihastuttava kokonaisuus ja
käytös.
PEN3
Finskilän Ambrisia FI10156/16
5 kk, kompakti narrttumainen kokonaisuus,hyvä koko ja mittasuhteet, oikealinjainen nartun pää,
jossa hyvä kallon ja kuonon suhde, lähes yhdensuuntaiset linjat, hyvä stoppi. Hieno kaula,
aavistuksen pehmeä selkälinja seistessä, sopiva runko, riittävä ja lupaava eturinta. Riittävästi
kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa, hyvä leveä reisi, hyvä luuston vahvuus ja käpälät. Liikkuu
ikäisekseen hyvällä askeleella itsensä hyvin kantaen. Hyvä valkoinen pohjaväri, kaunis
kokonaisuus, iloinen olemus.
PEN1 KP
Finskilän Argento FI10157/16
5 kk, vahva narttupentu, hyvä koko, mittasuhteiltaan ok, pitkälinjainen pää, jossa melko runsaasti
huulta, erittäin kaunis kaula ja hyvä ylälinja. Erinomainen runko, aavistuksen pitkä lanneosa,
riittävästi kulmautunut edestä, erittäin hyvin taka, hyvä luuston vahvuus ja käpälät. Liikkuu
ikäisekseen erittäin hyvin hyvällä askelpituudella itsensä hyvin kantaen. Hyvä pohjaväri, mutta
melko voimakkaasti värittynyt harlekiini. Hyvät raamit mihin kasvaa, iloinen ja ihastuttava olemus.
PEN2 KP
PENTULUOKKA
Danemanian Drama Queen FI46723/15
8 kk, narttumainen kokonaisuus, hyvä koko ja mittasuhteet, pitkälinjainen pää, jossa erittäin kauniit
silmät ja ilme, yhdensuuntaiset pään tasot, stoppi hieman koiva. Kaunis kaula, oikea ylälinja, hyvä
runko, riittävä ylälinja, hieman pysty olkavarsi. Niukasti kulmautunut edestä, erittäin hyvin takaa,
hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu yhdnesuuntaisesti, aavistuksen leveästi edestä, erinomaisesti sivusta.
Rodunomainen olemus ja käytös.
PEN1 KP ROP-PEN
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Finskilän

Ryhmä kauniisti liikkuvia, vahvoja 5 kk pentuja. Hyvät sukupuolileimat, oikealinjaiset päät. Vahvat
luustot, kauniisti, tasaisesti kasvaneet. Kauniit harlekiinivauvat, hyvät valkoiset pohjavärit, iloiset
rodunomaiset luonteet. Onnittelut kasvattajalle!
1 KP ROP-KASV. BIS-3-KASV.

keltainen / tiikerijuovainen
UROKSET
BABYLUOKKA
Red Rublev Nietzsche FI56155/15
5 kk, erittäin kauniisti ja tasaisesti kasvanut vahva urospentu. Kookas ja hyvät mittasuhteet,
oikealinjainen pää, jossa hyvät yhdensuuntaiset tasot, kaunis ilme, hyvä otsapenger, tässä vaiheessa
vielä kapea alaleuka. Kaunis vahva kaula, hyvä ylälinja, Erinomainen runko ja eturinta ikäisekseen,
vahva luusto, aavistuksen löysät käpälät, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu vielä hyvin
kapeasti taka, edestä hyvin, takaosa saa vahvistua liikkeessä. Seistessä erittäin kaunis tasapainoinen
kokonaisuus, ihastuttava käytös.
PEN1 KP VSP-PEN
NARTUT
BABYLUOKKA
Red Rublev Never Never Land FI56149/15
5 kk, erittäin kaunislinjainen, kauniisti kasvanut narttupentu, erinomaiset mittasuhteet,
oikealinjainen nartun pää, jossa hyvät yhdensuuntaiset tasot, hyvä otsapenger, tänään vielä hieman
avonaiset silmäluomet, jotka häititsevät muuten kaunista ilmettä. Hieno kaula ja eturinta, sopiva
luuston vahvuus ja käpälät, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Leveä reisi ja matala kinner, liikkuu
ahtaasti takaa, mulita osin erittäin hyvin. Kaunis kokonaisuus, lupaava pentu, ihastuttava käytös.
PEN1 KP ROP-PEN

sininen
UROKSET
BABYLUOKKA
Doggimainen Hymypoika FI54289/15
Lähes 6 kk, hyvä koko, mittasuhteiltaan tällä hetkellä lyhyehkö, oikealinjainen pää, joka voisi olla
aavistuksen pitkälinjaisempi. Kaunis kaula, selvä säkä, pyöristää vielä lanneosaa seistessä ja tässä
vaiheessa hieman jyrkkä lantio, sopiva runko, joka tulee täyttyä. Niukasti kulmautunut edestä,
melko voimakkaasti takaa, sopiva luuston vahvuus, korkeat etukäpälät ja hieman litteät takakäpälät,

pyrkii seisomaan takaraajat rungon alla. Liikkuu eturaajat ulkokierteisesti ja hieman lyhyellä
askeleella, koira tarvitsee paljon aikaa. Ihastuttava olemus ja käytös, hieno sininen väri.
PEN1

