
Koiran nimi: MORPHEUS MIDSUMMER ROMANS 

 

Isä: NARCISSUS MAJESTY OF ROCK    

Emä: MORPHEUS MUSASHINO 

 

Syntymäaika: 3.6.2011 

Sukupuoli: Narttu 

 

Koko: säkä 20 cm, paino 3,09 kg 

Yleinen voimakkuus: keskivahva 

Rungon mittasuhteet: suorakaiteen mallinen 

Sukupuolileima: selvä 

 

Luusto: keskivahva 

 

Pää: Kirsu ja huulet kauttaaltaan pigmentoituneet, mustat. Kirsun koko normaali +, sieraimet suuret. 

Purenta leikkaava, erinomainen Hampaat suuret. Pään yleisvaikutelma rodunomainen, yhdensuuntaiset 

kallon ja kuonon linjat. Posket keskivahvat. Kallo-osa litteä. Otsapenger vähäinen. Kuonon pituus ok, eli 

hieman lyhyempi suhteessa kallo-osaan.  Kuono keskileveä ja leuat tasapainossa toisiinsa nähden, hyvät 

leuat. Huulet tiiviit, kiinteät.  

Silmät: soikeat, mantelinmuotoiset, keskikokoiset. Silmien sijainti ok, eli ei liian syvällä, muttei myöskään 

ulkonevat. Silmät tummanruskeat, luomet tiiviit ja kauttaaltaan pigmentoituneet. Ilme älykäs.  

Korvat: Korvanlehdet hyvät, ohuet, pystykorvat. Korvat pitkät, keskikokoiset+, pystyasentoiset ja oikein 

kiinnittyneet. 

Hengitys: vaivatonta/äänetöntä 

 

Etuosa: Kaula keskipitkä, liittyy sulavasti ylälinjaan. Rintakehä soikea, täyteläinen, hiukan leveä ja 

keskipitkä. Eturinta selvästi erottuva. Lavat viistot, keskimittaiset. Olkavarret rungonmyötäiset ja 

keskipitkät. Etukulmaukset kohtuulliset, kyynärpäät rungonmyötäiset.  

Ylälinja: rodulle tyypillinen 

Selkä: hiukan pehmeä, pitkähkö 

Takaosa: Lanne hiukan pitkä, mutta tiivis. Lantio normaali/viisto, keskipitkä ja keskileveä.  

Häntä: lähes suora, keskikorkealle kiinnittynyt. Liikkeessä nousevasti selkälinjan jatkeena. Häntä keskipitkä, 

ulottuu kintereeseen.  

Raajat: Raajojen pituus: hiukan matalaraajainen. Eturaajat edestä, seistessä: suora kyynärvarsi. Raajojen 

luusto litteä, keskivahva. Ranteet normaalit, välikämmenet hieman viistot, vahvat. Takaraajat takaa 

seistessä suorat. Kinner keskikorkea, kohtuulliset kulmaukset. Polvissa kohtuulliset kulmaukset. Käpälät 

soikeat. Kynnet värilliset, normaalit.  

 



Karvanlaatu, ja nahka: Suora, silkkinen karvanlaatu, mutta ei parhaassa kunnossa tällä hetkellä. Turkki 

keskipitkä ja karvan määrä normaali. Nahka keskivahva. 

Väri: rungon väri rodunomainen, pään tan-väri hyvä kuonossa, mutta ohimoilla nokisuutta. Raajojen 

värirajat normaalit.  

 

Liikkeet: Etuliikkeet leveät. Takaliikkeet yhdensuuntaiset. Sivuliikkeet tasapainoiset. 

Kuntoluokitus: Normaalipainoinen 

Lihaskunto/kiinteys: Kiinteä/lihaksikas 

Ulkomuodon kokonaiskuva: Erittäin hyvä 

Koiran käyttäytyminen ulkomuodon arvostelussa / Suhtautuminen tarkastajiin: Rodunomainen  

 

Muuta/Jalostuksessa huomioitavaa: Hieman matalaraajainen, hyvärakenteinen koira. Hyvä pää. 

Erinomaiset leuat ja korvat. Hyvä karvan laatu, mutta ei täydessä kunnossa tänään. Terveet liikkeet. 

*Paremmassa karvapeitteen kunnossa yleisarvosana olisi erinomainen. 


