
Koiran nimi: TRIIN'S DREAMDOG IRREGULAR CLARABELLA 

 

Isä: GUEMART YOU ARE NOT ALONE     

Emä: TRIIN'S DREAMDOG IRREGULARCHOICE 

 

Syntymäaika: 6.12.2013 

Sukupuoli: Narttu 

 

Koko: säkä 24 cm, paino 2,62 kg 

Yleinen voimakkuus: kevyt 

Rungon mittasuhteet: suorakaiteen mallinen 

Sukupuolileima: selvä 

 

Luusto: liian kevyt 

 

Pää: Kirsu ja huulet kauttaaltaan pigmentoituneet. Kirsun koko normaali, sieraimet kirsun kokoon sopivat, 

avonaiset. Purenta leikkaava, Hampaat keskisuuret. Pään yleisvaikutelma leveä, hieman laskeva 

kuononselkä. Posket keskivahvat. Kallo-osa hieman kaareva, otsapenger selvästi erottuva. Kuonon pituus 

lyhyt suhteessa kallo-osaan, kuono keskileveä. Leukojen suhde: alaleuka kapeampi kuin yläleuka. Huulet 

tiiviit, kiinteät.  

Silmät: pyöreät, suuret ja ulkonevat. Silmät tummanruskeat, luomet tiiviit ja kauttaaltaan pigmentoituneet. 

Ilme tarkastuksessa epäluuloinen.  

Korvat: Korvanlehdet ohuet, pystykorvat, korvat keskimittaiset, mutta suuret. Korvat periaatteessa 

pystyasentoiset, mutta myös haja-asentoiset johtuen siitä, että ne ovat hiukan taakse kiinnittyneet. 

Hengitys: vaivatonta/äänetöntä 

 

Etuosa: Kaula lyhyt, pystyasentoinen. Rintakehä pyöreä, syvä ja keskipitkä. Eturinta puutteellinen ja kapea. 

Lavat hiukan pystyt, keskimittaiset. Olkavarret rungonmyötäiset ja keskipitkät. Etukulmaukset kohtuulliset, 

kyynärpäät rungonmyötäiset.  

Ylälinja: hiukan takakorkea 

Selkä: suora, kiinteä ja hiukan pitkä 

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

Häntä: Lähes suora, keskikorkealle kiinnittynyt ja lyhyt. Liikkeessä selkälinjan yläpuolella.  

Raajat: Raajojen pituus: kyynärpää puolivälissä säkäkorkeutta. Eturaajat edestä, seistessä: suora 

kyynärvarsi. Raajojen luusto heikohko. Ranteet normaalit, välikämmenet hieman viistot ja vahvat. 

Takaraajat takaa seistessä suorat. Kinner keskikorkea, niukat kulmaukset. Polvissa myös niukat kulmaukset. 

Käpälät tiiviit, soikeat. Kynnet värilliset, normaalit.  

 

Karvanlaatu, ja nahka: Suora, silkkinen karvanlaatu, trimmattu lyhyeksi. Turkki lyhyt. karvan määrä  

normaali/tiheä. Nahka keskivahva. 



Väri: rungon väri liian vaalea, pään tan-väri rodunomainen, hyvä kullan värivaihtelu, tosin raajoissa ja 

päälaella tan-väri vaaleaa. Raajojen värirajat hieman nousseet. 

 

Liikkeet: sekä etu- että takaliikkeet ovat leveät ja yhdensuuntaiset. Sivuliikkeet tasapainoiset. 

Kuntoluokitus: Normaalipainoinen 

Lihaskunto/kiinteys: Kiinteä/lihaksikas 

Ulkomuodon kokonaiskuva: Tyydyttävä 

Koiran käyttäytyminen ulkomuodon arvostelussa / Suhtautuminen tarkastajiin: Ystävällinen ulkona, 

sisätilassa hiukan epäluuloinen 

 

Muuta/Jalostuksessa huomioitavaa: Rungon väritys erityisen vaalea, ei vastaa rotumääritelmän väriä. 

Erityisen voimakas rintakehä, jossa pyöreä muoto. Tähän nähden kevyehkö luusto. 


