
Broholmer jalostustarkastus

1.Kokonaiskuva
a) Sukupuolileima: Urosmainen Narttumainen
b) Runko Vahva Kuiva Tiivis

Tukeva/löysä Karkea hinopiirteinen
kevyt kapea

2. Turkki / Väri / Merkit
a) Väri fawn tumma punainen punaruskea

musta _____________
b) Pigmentti normaali vaalea tumma
c) Maski musta hailakka ei ole
d) Karvanlaatu lyhyt ja karkea pitkä pitkiä hapsuja

lyhyt karpaveite
e) Pohja- / alusvilla harvaa tiheää ei ole
f) Valkoiset merkit päässä rinnassa kaulassa

rungossa raajoissa varpaissa
tassuissa hännässä

3. Pää / korvat / silmät / varpaat
a) Pää yleisesti normaali urosmainen narttumainen

raskas kevyt kapea
epätyypillinen

b) Kallo normaali leveä kapea
kupera

c) Otsapenger normaali litteä / matala korkea / syvä
hieman korostunut

d) Korvat normaali alaskiinnittyneet posken myötäiset
ruusukorvat kiertyvät
korkealle kiinnittyneet kookkaat pienet

e) Kuono normaali kapea lyhyt
pitkä kuononselkä leveä / vahva

f) Kirsun väri musta vaalea
g) Silmien väri vaalea meripihka tumma meripihka meripihka

tumman ruskea keskenään eriväriset



h) Silmien muoto pyöreät mantelinmuotoiset hieman vinot
hieman kapeat hieman suuret hieman pienet
hieman ulkonevat hieman kalloon painuneet

i) Luomet normaalit löysät liian tiukat
vilkkuluomi liian näkyvä

j) Purenta leikkaava purenta ristipurenta, epätasainen pieni alapurenta
pieni yläpurenta alapurenta yläpurenta

k) Hampaat vahvat ja terveet pienet
4. Runko
a) Runko suuri ja voimakas substanssia omaava roteva

pieni hento kevyt
keskivahva puutteellinen massa

b) Mittasuhteet suorakaide neliö
c) Säkäkorkeus ____________cm
d) Rinnan syvyys ____________cm hyvä riittävä

liian "pyöreä" ________________
e) Eturinta hyvin kehittynyt riittävä niukka
g) Rintakehän pituus hyvä riittävä liian pitkä
h)Kaulanahka sopivasti runsaasti liikaa

riittävästi niukasti liian vähän
i) Selkä normaali pitkä lyhyt

vahva tiivis pehmeä
notko karpin selkä takakorkea
hieman lanneosalta pyöristynyt

j) Kylkiluiden muoto pyöristynyt melko pyöreä liian pyöreä
litteä

k) Vatsalinja normaali hieman ylösnouseva roikkuva
l) Häntä oikeanlainen kippura ylöskiertynyt

nikamavika pitkiä hapsuja, harjamainen
m) Hännän kiinnitys normaali ylös kiinnittynyt alaskiinnittynyt
n) Hännän kanto normaali korkealla matalalla
5. Etuosa
a) Eturaajat suorat sisäänkiertyvät ulospäinkiertyvät

vahvat riittävän vahvat



lihaksikkaat riittävän lihaksikkaat
b) Kulmaukset hyvät riittävät heikot
c) Lavat hyvät etuasentoiset

hieman pystyt liian pystyt
d) Kyynärpäät oikea-asentoiset sisäänpäinkiertyvät ulospäinkiertyvät

ei tiiviit
e) Välikämmen hyvä liian löysä ranskalainen

suora / hieman liian suora /pysty
f) Etutassut tiiviit, hyvät hieman litteät hajavarpaiset

pitkät varpaat
6. Takaosa
a) Takaraajat hyvät riittävät seisoo jalat rungon alla
b) Kulmaukset hyvin kulmautunut liian avoin kulmaus ylikulmautunut

länkisäärinen pihtikinttuinen himan / kohtuullisesti
c) Lantio normaali hieman laskeva luisu
d) Lihaksisto normaali melko vahva vahva

kuiva heikko kehitys kesken
e) Reisi leveä kapea

lihaksikas hyvin kehittynyt
f) Polvi hyvä sisäänkiertyvä ulospäinkiertyvä
g) Kinner hyvin kulmautunut riittävästi kulmautunut liian kulmautunut

liian avoin kulmaus liian korkea / matala oikea pituus
h) Takatassut tiivis ja koottu pitkät varpaat hieman litteä

hajavarpaiset
7. Liikunta
a) Kokonaisvaikutelma oikea vapaa sidottu

voimakas rungon alla
b) Ravi hyvä riittävä liian lyhyt

sidottu peitsaa
c) Askelpituus rodunomainen hyvä huono
8. Luonne
a) Vaikutelma ystävällinen iloinen, hyväntuulinen levoton

hieman / hyvin pidättyväinenrauhallinen apaattinen
epäluuloinen arka



b) Temperamentti tasapainoinen tempperamenttinen
hyvn rauhallinen todella vilkas

c) Suhtautuminen muiden koiriinnormaali dominoiva epävarma / alistuva


