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RIEKKOKIRHVEEN FREYJA, narttu, VAL-ERI, SA, ROP
BESSERWISSER FB ZEUS, uros, AVO-ERI, SA, VSP, SERT

BESSERWISSER FB ZEUS, uros, AVO-ERI, SA, VSP, SERT

Erinomaista tyyppiä oleva uros. Riittävä pointterin pää. Hyväasentoiset lavat ja lyhyt olkavarsi. 
Riittävä eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio, muuten hyvät takakulmaukset. 
Hyvä karvapeite. Hyvä väri. Ajoittain hyvät liikkeet.

RIEKKOKIRHVEEN FREYJA, narttu, VAL-ERI, SA, ROP
Suurehko narttu erinomaista tyyppiä. Hieno feminiininen pointterin pää. Hyvät 
etukulmaukset. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hyvät takakulmaukset. Hyvät 
maatavoittavat liikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvä väri.

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI33142/20
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI25015/15


SILBERJAGD DAVAN, uros, JUN-ERI, SA, JUN ROP, VARA-SERT
Suurehko uroskoira, erittäin hyvä tyyppi ja pointterin pää. Hieman avoimet etukulmaukset. 
Rintakehän tulee vielä kehittyä. Hyvä, lyhyehkö selkä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä 
karvapeite, hyvä väri. Kauttaaltaan hyvät liikkeet.

RIEKKOKIRHVEEN HQ HELA, narttu, KÄY-ERI, SA, SERT
Kaunis feminiininen narttu, erinomainen tyyppi. Hyvä pointterin pää. Hyvät tummat silmät. 
Riittävät etukulmaukset. Hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hyvä karvapeite. 
Hyvä väri. Kauttaaltaan hyvät liikkeet. 

HIRVASVUOPION OLLIE, narttu, AVO-ERI, SA
Erinomaista tyyppiä oleva harmonisesti rakentunut narttu. Tyypillinen pointterin pää, mutta 
alaleuka saisi olla täydempi. Hyvät etukulmaukset. Riittävä eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. 
Hyvät takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvä väri.

FENNWICK MORRIS, uros, AVO-ERI
Suurehko uros, erinomaista tyyppiä. Tyypillinen pointterin pää. Kaulanahkaa saisi olla 
vähemmän. Erittäin hyvät etukulmaukset. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hieman 
jyrkkä lantio. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karvapeite. Kauttaaltaan hyvät liikkeet.

SILBERJAGD CIARRA, narttu, JUN-EH
Erittäin hyvätyyppinen pienehkö juniorinarttu. Alaleuka ja saisi olla täydempi ja kuono 
koverampi. Hieman avoimet etukulmaukset. Riittävä rinta ja rintakehä. Riittävät 
takakulmaukset. Hyvä väri. Rintakehässä saisi olla parempi karvapeite. Riittävät liikkeet. 

SILBERJAGD AERON, uros, JUN-EH
Voimakas uros, erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää, liikaa huulta. Hyvät etukulmaukset. Eturinnan 
ja rintakehän tulee kehittyä. Hyvä selkä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karvapeite. Hyvä väri. 
Erittäin hyvät liikkeet kun vauhtia lisätään.

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI30007/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI33058/19
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI24770/17
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI25454/15
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI30010/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI30004/21


TAWASTIAN NANCY, narttu, JUN-EH
Pienehkö narttu, erittäin hyvää tyyppiä. Normaali pointterin pää. Hyvät etukulmaukset. 
Riittävästi kulmautunut eturinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Hieman jyrkkä lantio ja avoimet 
polvikulmaukset. Hyvä karvapeite. Hyvä väri.

BESSERWISSER FB ASTEROPE, narttu, AVO-EH
Erittäin hyvä tyyppi. Feminiininen pointterin pää. Riittävästi kulmautunut rintakehä ja 
eturinta. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hetkittäin hyvin. Hyvä karvapeite. Hyvä väritys. 

BESSERWISSER FB MAIA, narttu, KÄY-EH
Suurehko narttu, erittäin hyvää tyyppiä. Tyypillinen pointterin pää, jossa alaleuka saisi olla 
täydempi. Riittävästi kehittynyt rinta ja rintakehä. Hyvä selkä. Riittävät takakulmaukset. 
Hieman sidotut liikkeet. Hyvä karvapeite. Hyvä väritys. 

AUKIAN KELMI, uros, JUN-EH
Suurehko, erittäin hyvää tyyppiä. Hyvä pointterin pää, jossa sopiva otsapenger. Hieman 
avoimet etukulmaukset. Hieman lyhyt selkä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karvapeite. Hyvä 
väritys. Riittävät liikkeet. 

BIRDFINDER’S AINA, narttu, JUN-EH
Erittäin hyvää tyyppiä oleva juniorinarttu. Tyypillinen pointterin pää, jossa on feminiininen 
ilme. Hyvät silmät. Hieman avoimet polvikulmaukset. Hieman lyhyet etuliikkeet. Hyvä 
karvapeite. Hyvä väri.

RIEKKOKIRHVEEN HQ FRIGGA, narttu, KÄY-EH
Erittäin hyvää tyyppiä oleva pieni pointterinarttu. Kaunis feminiininen pointterin pää, jossa 
hyvä koveruus. Riittävästi kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hyvät etukulmaukset. Hyvä selkä. 
Esittää hetkittäin hyviä liikkeitä. Hyvä karvapeite. Hyvä väri.

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI44194/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI33137/20
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI33135/20
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI33089/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI59982/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI33057/19


TAWASTIAN NALLI, uros, JUN-EH
Pienehkö uros, erittäin hyvää tyyppiä. Hyvä pointterin pää. Voisi olla enemmän koveruutta 
. Hieman etuasentoinen lapa, hyvä olkavarsi. Rintakehän ja eturinnan tulee kehittyä. Hyvä 
selkä. Riittävät kulmaukset takana. Hyvä karvapeite. Toivoisin pidempää askelpituutta.

VET POINT’S NACHO, uros, JUN-EH
Pienehkö uros, erittäin hyvää tyyppiä. Sopiva pointterinpää. Voisi olla enemmän koveruutta. 
Hieman avoimet silmät. Hyvät etukulmaukset. Eturinnan ja rintakehän tulee kehittyä. 
Riittävän hyvät liikkeet, tarvitsee kehäkoulutusta.

TAWASTIAN NOKI, uros, JUN-EH
Pienehkö uros, erittäin hyvää tyyppiä. Sopiva pointterin pää, jossa voisi olla enemmän 
koveruutta. Hieman etuasentoinen kyynärvarsi. Eturinnan ja rintakehän tulee kehittyä. 
Hyvä selkä. Hyvä lantio. Hyvät takakulmaukset Hyvä karvapeite. Hyvä väri. Tarvitsee 
kehäkoulutusta.

SILBERJAGD BRADEN, uros, JUN-H
Suurehko, erittäin hyvää tyyppiä. Hyvä pointterin pää. Oikea koveruus. Hieman avoimet 
etukulmaukset. Ranteet saisi olla paremmin kulmautuneet. Hieman lyhyt selkä. Hyvä 
karvapeite. Hyvä väri. Liikkuu lyhyellä askeleella.

TAWASTIAN OSLO, uros, AVO-H
Suurehko uros, hyvää tyyppiä. Hyvä pää, alaleuka saisi olla täydempi. Avoimet eturaajojen ja 
ranteiden kulmaukset. Eturintaa saisi olla enemmän ja rintakehä täydempi. Hyvä selkä. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvä karvapeite. Hyvä väri.  Liikkuu voimattomalla etuaskeleella.

BARENTSVIDDA’S F FOXY LADY, narttu, AVO-H
Suurehko narttu, hyvää tyyppiä. Hyvä pää. Kuononselkä ja kallo saisivat olla leveämmät. 
Hyvä koveruus. Hyvät etukulmaukset. Hyvä eturinta, aivain liian lyhyt rintakehä. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvä karvapeite, mutta saisi olla enemmän rintakehässä. Hyvä väri.

https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI44195/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI29769/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI44196/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI30005/21
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI28195/19
https://kanakoirakerho.fi/tietokanta/koirat/koiranTiedot.php?reknro=FI48130/20


FLOCK DEL WINEPOINT, uros, KP, ROP
Hyvä, hyvin kehittynyt 8kk vanha pentu, erinomaista tyyppiä. Kaunis pää, jossa oikea 
otsapenger. Hyvät etukulmaukset. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hyvä selkä. Hieman 
avoimet polvikulmat. Kauttaaltaan hyvät kulmaukset. Hyvä karvapeite. Hyvä väri. 


