
Adan näyttelyarvostelu 

Pk kääpiömäyräkoirana 21.5.2017 lähtien 

Junioriluokassa 

21.5.2017 Hamina kv – tuomarina Perttu Ståhlberg 

JUN H 

Kokoon sopiva vahvuus. Hyväilmeinen pää. Niukka eturinta. Oikeanmallinen 

rintakehä. Kovin pehmeä karva. Saisi liikkua pidemmällä askeleella varsinkin takaa. 

Tarvitsee tottumusta pöydällä käsittelyyn ja itsevarmuutta. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pk kaniinimäyräkoirana 21.5.2017 saakka 

Junioriluokassa 10.12.2016-21.5.2017 

11.2.2017 Tallinna kv, Viro – tuomari Kirill Barbosov, Venäjä 

JUN ERI2 

 Arvostelu on venäjäksi. 

28.1.2017 Kaunas kv, Liettua – tuomari Boguslava Polanczyk, Puola 

JUN ERI1 JUN N JUN ROP 

 Arvostelu on puolaksi. 

29.1.2017 Kaunas kv, Liettua – tuomari Claudio De Giuliani, Italia 

JUN EH 

A bit over maximum size. Good type, right proportions, well set ears. Right 

expression, in this moment very short bottom line. Topline should be more straight, 

enough carriage of tail, enough movement, good character. 

 Pentuluokassa 10.8.2016-9.12.2016 

2.10.2016 Pentunäyttely, Kouvola- tuomari Eeva Resko 

1KP PN1 ROP 

Erittäin hyvän tyyppinen narttupentu. Kaunis pitkä pää ja tummat silmät.  

Erinomainen ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko, hieman lyhyt 

rintalasta, riittävä eturinta. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Esiintyy hyvin. 

18.9.2016 Pentunäyttely, Helsinki – tuomari Eeva Resko 

1KP PN1 ROP 



Hyvin kehittynyt hyväntyyppinen narttupentu. Kaunis pitkä pää, hyvä ilme. Hyvin 

kehittynyt runko, hieman lyhyt rintalasta, hyvin kulmautunut edestä, riittävä eturinta. 

Hyvä ylälinja, hyvä takaosa. Liikkuu kauttaaltaan suhteellisen hyvin, kantaa 

häntäänsä oikein liikkeessä. Hieman korkea kinner. 

17.9.2016 Pentunäyttely, Vantaa – tuomari Anneli Pukkila 

1KP PN1 ROP 

6 kk. Hyvä vahvuus. Oikealinjainen, vielä kevytlinjainen pää. Alaleuka saisi olla 

voimakkaampi. Hyvä kaula. Vielä puutteellinen eturinta ja rintakehä. Saisi olla 

paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä karva. Liikkeessä 

vielä hyvin epävakaa varsinkin takaa. Tarvitsee aikaa. 

11.9.2016 Pentunäyttely, Tampere – tuomari Markku Kipinä 

1KP PN1 ROP RYP-2 

Tasapainoisesti rakentunut, ryhdikkäästi esiintyvä narttu. Riittävä luusto, 

tasapainoiset kulmaukset, riittävän pitkä rintakehä, hyvä eturinta. Pitkälinjainen pää, 

purenta vaiheessa. Hyvät korvat, pyöreähköt silmät, lupaava turkki. Hyvä ylälinja & 

häntä, tasapainoinen askellus, miellyttävä kokonaisuus. 

 

 

 

 


