KRITIKKSKJEMA
Norsk Kennel Klub
HUNDEEIERENS
ORGANISASJON

Lillestrøm-dogs4all, 18-19.11.2017

0171

Sted og dato

Katalognummer

Border Collie

Tispe

Rase

Kjønn

Unghund Klasse

NO32000/16

Klasse

Registrerings nummer

Skallman, Gunilla
Dommer

Tispe som i dag uheldigvis vises helt uten pels, som gjør henne lett og luftig,
bra skalle, kunne vært mer utfylt under øynene, utmerket hals og rygg, litt
brant kryss, står understelt, kunne hatt litt mer volum, bra ben og poter - men
fransk i fronten, bra steg, trivelig attitude

Dommerens underskrift:

Skallman, Gunilla
Premiering:
PÅMELDT I KLASSE:

Unghund Klasse
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Certifikat/Reserve Certifikat/CK (Championkvalitet)
Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av
championkvalitet. Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli
diskvalifisert. Også reserve-cert vinneren må tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd
for rasen.
Excellent (Utmerket) i kvalitetsklasse
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert
temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at
dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.
Very Good (Meget god) i kvalitetesklasse
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt
påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.
Good (God) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.
Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteriske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

