
SUOMEN	  SEALYHAMINTERRIERIT	  RY	  
	  
OPEN	  SHOW	  31.7.2011,	  TUOMARI	  MATTI	  LUOSO	  
YLÄNE,	  KURALAN	  KARTANO	  
	  
STEP	  FORWARD	  AKKORD	  
JUK	  1.	  KP.,	  PU-‐3,	  BIS	  JUNIORI	  
Koko:	  29,5	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  sopivankokoinen	  uros.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  vahvempi.	  
Tasapurenta.	  Hyvä	  silmäluomipigmentti.	  Hyväasentoiset	  pienet	  korvat.	  Kaunis	  kaulalinja.	  
Sopiva	  luusto.	  Riittävän	  suorat	  eturaajat.	  Oikeanmallinen,	  mutta	  vielä	  kevyt	  runko.	  Hyvät	  
kulmaukset.	  Vielä	  hieman	  ahdas	  edestä,	  hyvä	  sivuaskel.	  Riittävän	  karkea	  karva,	  hyvä	  käytös.	  	  
	  
SIX-‐PACK	  SAKU	  
AVK	  1.,	  KP.,	  PU-‐4	  
Koko:	  31	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  –	  kokoinen	  uros.	  Pään	  linjat	  hieman	  eriävät.	  Epätasainen	  purenta.	  
Tummat	  silmät,	  hyvä	  silmäluomipigmentti.	  Hyväasentoiset	  korvat.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Eturaajat	  
saisivat	  olla	  suoremmat.	  Hyvä	  luusto.	  Oikearungon	  malli,	  mutta	  runko	  saisi	  olla	  syvempi.	  
Sopivat	  kulmaukset.	  Etuliikkeet	  saisivat	  olla	  paremmat.	  Hyvä	  taka-‐askel,	  melko	  hyvä	  
karvanlaatu.	  Hyvä	  käytös.	  	  
	  
CAMPERDOWN	  DES	  SABLES	  DU	  NORD	  
VAK	  3.	  	  
Koko:	  30,5	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  –kokoinen	  uros.	  Hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Tummat	  silmät	  ja	  hyvä	  
silmäluomipigmentti.	  Hyväasentoiset	  korvat.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  
Eturaajat	  saisivat	  olla	  suoremmat.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Eturinta	  ja	  runko	  saisivat	  olla	  	  
täyteläisemmät.	  Etuaskel	  saisi	  olla	  parempi.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  käytös.	  	  
	  
SEVENTY	  SEVEN	  TAU	  ONLY	  YOU	  
VAK	  2.	  KP.,	  PU-‐2	  
Koko:	  30	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  tyylikäs	  uros,	  hyvä	  koko.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hyvä	  
purenta.	  Tummat	  silmät,	  hyvä	  silmäluomipigmentti.	  Hyväasentoiset	  korvat.	  Vahva	  luusto,	  
hyvät	  käpälät.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  runko.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  
karvanlaatu	  ja	  käytös.	  	  
	  
SIX-‐PACK	  SNUFFY	  SMITH	  
VAK	  1.,	  KP.,	  PU-‐1,	  BEST	  IN	  SHOW	  
Koko:	  30,	  5	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  –kokoinen	  uros.	  Hyvä	  pää,	  oikea	  purenta.	  Tummat	  silmät,	  hyvä	  
silmäluomipigmentti.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Vahva	  luusto.	  Eturaajat	  voisivat	  olla	  suoremmat.	  Hyvä	  
eturinta	  ja	  runko.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  Karvapeite	  ei	  kunnossa.	  Hyvä	  
käytös.	  	  
	  
FORLEGD	  ZANY-‐MINERVA	  
NUK	  1.,	  KP.,	  PN-‐3	  
Koko:	  30	  cm	  



Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  –kokoinen	  narttu.	  	  Hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Tummat	  silmät.	  Hyvä	  
silmäluomipigmentti.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvät	  raajat	  ja	  luusto.	  Eturinta	  ja	  runko	  saisivat	  vielä	  
kehittyä.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  käytös.	  	  
	  
OLBORI	  MISS	  MARPL	  
NUK	  2.	  
Koko:	  27	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  nuori	  narttu.	  Sopiva	  koko.	  Pää	  saisi	  vielä	  kehittyä.	  Tasapurenta.	  
Riittävän	  tummat	  silmät.	  Hyvin	  vajavaiset	  silmäluomipigmentit.	  Hyvät	  korvata	  ja	  kaulalinja.	  
Hyvä	  luusto.	  Raajat	  saisivat	  olla	  suoremmat.	  Hyvä	  runko.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Vielä	  hyvin	  löysät	  
etuliikkeet,	  hyvä	  taka-‐askel.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hyvä	  käytös.	  Antaa	  vielä	  kovin	  pentumaisen	  
vaikutelman.	  	  
	  
OLBORI	  HELLO	  FROM	  RUSSIA	  
AVK	  1.,	  KP.,	  PN-‐2	  
Koko:	  27	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  	  ja	  –kokoinen	  kaunis	  narttu.	  Oikeanmallinen,	  hieman	  pieni	  pää.	  
Purenta	  ok.	  Tummat	  silmät.	  Silmäluomipigmentti	  hyvä.	  Hyvät	  korvat.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvä	  
eturinta	  ja	  runko.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Hyvä	  luusto.	  Liikkuu	  hyvin.	  Turkki	  ei	  parhaassa	  
kunnossa.	  Hyvä	  käytös.	  	  
	  
SIX-‐PACK	  SINGING	  AROUND	  
VAK	  2.	  KP.	  
Koko	  28	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  –kokoinen	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Tummat	  silmät	  ja	  hyvä	  
silmäluomipigmentti.	  Hyvä	  kaulalinja,	  samoin	  luusto.	  Eturaajat	  voisivat	  olla	  suoremmat.	  Hyvä	  
eturinta	  ja	  runko.	  Takaosa	  voisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Saisi	  liikkua	  paremmalla	  
askeleella	  niin	  edestä	  kuin	  takaa.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  käytös.	  	  
	  
SIX-‐PACK	  SPENDING	  AROUND	  
VAK	  3.	  
Koko:	  30,5	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  –kokoinen	  narttu.	  Pää	  hieman	  kapea,	  ja	  pään	  linjat	  voisivat	  olla	  
yhtenäisemmät.	  Tasapurenta.	  Tummat	  silmät,	  hyvä	  silmäluomipigmentti.	  Riittävän	  suorat	  
eturaajat.	  Sopiva	  luusto.	  Eturinta	  voisi	  olla	  vahvempi.	  Hyvä	  runko.	  Sopivat	  kulmaukset.	  
Etuliikkeet	  saisivat	  olla	  paremmat	  ja	  taka-‐askel	  hieman	  pidempi.	  Ei	  parhaassa	  turkissa	  
tänään.	  Hyvä	  käytös.	  	  
	  
SIX-‐PACK	  SKIING	  AROUND	  
VAK	  1.,	  KP.,	  VSP	  
Koko:	  29	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  –kokoinen	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää.	  Hieman	  takaluisu	  kallo.	  Hyvä	  
purenta.	  Tummat	  silmät.	  Hyvä	  silmäluomipigmentti.	  Hyvä	  luusto.	  Riittävän	  suorat	  raajat.	  
Hyvä	  eturinta	  ja	  runko.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin.	  Melko	  hyvä	  karvanlaatu.	  Hyvä	  
käytös.	  	  
	  
SIX-‐PACK	  STELLA	  ARTOIS	  
VEK	  1.,	  KP.,	  PN-‐4,	  BEST	  IN	  SHOW	  VETERAANI	  
Koko:	  30	  cm	  



Erittäin	  hyväntyyppinen	  ,	  sopivan	  kokoinen,	  hyväkuntoinen	  veteraaninarttu.	  Tasapurenta.	  
Hyvä	  pää.	  Tummat	  silmät.	  Hyvä	  silmäluomipigmentti.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  ja	  
eturaajat.	  Hyvä	  runko.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Hieman	  pehmeä	  selkä.	  Liikkuu	  hyvin.	  Turkki	  ei	  
parhaassa	  kunnossa.	  Hyvä	  käytös.	  	  
	  
SIX-‐PACK	  SAILING	  AROUND	  
STILL	  GOING	  STRONG	  1.,	  KP.	  	  
Koko:	  29	  cm	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  hyvänkuntoinen	  ja	  sopivan	  kokoinen	  narttu.	  Oikea	  purenta,	  
hyväkuntoiset	  hampaat.	  Tummat	  silmät,	  hyvä	  silmäluomipigmentti.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  
eturinta	  ja	  runko.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Ikä	  alkaa	  näkyä	  etuliikkeissä.	  Erittäin	  hyvä	  taka-‐askel.	  
Pehmeä	  karvanlaatu.	  Hyvä	  käytös.	  	  
	  
KASVATTAJALUOKKA	  KENNEL	  SIX-‐PACK	  
	  
Best	  in	  show	  kasvattaja	  
	  
(Skiing	  Around,	  Snuffy	  Smith,	  Spending	  Around)	  
Erittäin	  hyvä	  ryhmä.	  Kaikki	  eri	  yhdistelmistä,	  mutta	  hyvin	  samantyyppisiä.	  Kaikilla	  koirilla	  
hyvät	  rakenteet	  ja	  mittasuhteet.	  Hyvät	  käytökset.	  	  
	  
JÄLKELÄISLUOKKA	  SIX-‐PACK	  STELLA	  ARTOIS	  
	  
Best	  In	  Show	  Jälkeläisluokka	  
	  
(Six-‐Pack:	  Snuffy	  Smith,	  Spending	  Around,	  Saku)	  
	  
Melko	  tasainen	  ryhmä,	  jossa	  jalostusnarttu	  selvästi	  periyttänyt	  itseään.	  Kaikilla	  koirilla	  hyvät	  
rakenteet	  ja	  mittasuhteet.	  Päissä	  hieman	  eroavaisuuksia.	  Hyvät	  luonteet.	  	  
	  
	  


