Ayrshiren Farmikilpailu 2020 / Tuomari Sari Vanhatalon perustelut:

Lk 1
Luokan voittaa hyvin kehittynyt, syvärunkoinen ja hyväjalkainen vahva hieho
Toiseksi sijoittuneella hieholla on vahvempi selkälinja kuin kolmanneksi sijoittuneella ja erittäin
hyväasentoiset takajalat.
Kolmanneksi sijoittunut hieho on vahvempi runkoinen kuin neljänneksi sijoittunut kevytrakenteinen
ja lypsytyyppinen hieho. Neljänneksi sijoittuneella on parempi lantio kuin viidenneksi sijoittuneella
eturungoltaan vahvalla hieholla.
Lk 2
Luokan voittaa korkea, syvärunkoinen ja kaikenkaikkiaan erittäin tasapainoinen hieho .
Toiseksi sijoittunut hieho menee kolmannen edelle hienon leveän lantionsa ansiosta. Kolmanneksi
sijoittunut hieho on vahvempi eturungoltaan kuin neljänneksi sijoittunut pitkärunkoinen hieho joka
ohittaa viidenneksi sijoittuneen hiehon pitkän hyvin kehittyneen lantionsa ansiosta. Viidenneksi
sijoittunut hiehoon syvä runkoinen ja sillä on kuivat jalat hyvillä kulmauksilla.
Junior Champion on hieho josta löytyy sekä vahvuutta että lypsytyyppisyyttä. Kertakaikkiaan upea
rotunsa edustaja.
Varachampion on sekin erittäin hyvin kehittynyt tasapainoinen hieho
Kunniamaininnan saa hieho, jolla on erityisen hieno lantio ja vahva runko
Lk 3
Luokan voittaa lehmä, jolla on erittäin hieno korkealle kiinnittyvä takautare ja hyvin sijoittuneet
vetimet. Tasapainoinen kokonaisuus.
Toiseksi sijoittunut ohittaa kolmanneksi sijoittuneen paremmalla utaremuodolla sekä jalkaasennoilla.
Kolmanneksi sijoittunut ohittaa neljänneks tulleen rungon syvyydessä sekä paremmalla lantiolla.
Neljänneksi sijoittunut voittaa viidenneksi sijoittuneen kuivaluustoisen, korrekti lantioisen lehmän
utareen muodossa ja vedinten sijainnissa.
Lk4
Luokan voittaa erinomaisen utarerakenteen omaava katseenvangitsija.
Toiseksi sijoittunut voittaa kolmanneksi sijoittuneen utareen kiinnityksillä sekä vedinsijainneilla.
Kolmanneksi sijoittunut ohittaa neljänneksi sijoittuneen etukiinnityksessä ja luuston laadussa.
Neljänneksi sijoittunut voittaa viidenneksi sijoittuneen vahvarunkoisen lehmän vedinsijainneissa ja
jalkojen luuston laadussa.
Lk5
Luokan voittaa lehmä jolla on vahva lantioselkä sekä erittäin hyvä takakiinnitys ja vedinsijainnit.
Toiseksi tullut ohittaa kolmanneksi sijoittuneen luuston laadulla ja paremmalla vetimien
paksuudella.
Kolmanneksi sijoittunut voittaa neljänneksi sijoittunee eturungon vahvuudella ja
lypsytyyppisyydellään
Neljänneksi sijoittunut ohittaa viidenneksi sijoittuneen syvärunkoisen ja lypsytyyppisen lehmän
hienolla pitkälle eteen kiinnityneellä utareellaan

Lk 6
Luokan voittaa upeautareinen, kuivajalkainen lehmä jolla on hyvä pitkä lantio.
Toiseksi sijoittunut voittaa kolmanneksi tulleen vahvan lantioselän, paremman utarekudoksen ja
vetimien ansiosta.
Kolmannneksi sijoittunut ohittaa neljänneksi tulleen rungon pituudella ja eturungon vahvuudella.
Neljänneksi tullut lehmä ohittaa viidenneksi tulleen kevytluustoisen lehmän paremmalla rungon
vahvuudella.
Lk7
Luokan voittaa hyvälantioinen, hyvät utarekiinnitykset omaava lehmä.
Toiseksi tullut ohittaa kolmanneksi tulleen paremmalla utareella ja lypsytyyppisyydellä.
Kolmanneksi sijoittunut ohittaa neljänneksi tulleen paremman takkiinnityksen ja luuston laadun
ansiosta.
Neljänneksi tullut voittaa viidenneksi tulleen kuivaluustoisen lehmän paremmilla jalka-asennoilla ja
eturungon vahvuudella
Lk8
Luokan voittaa upea, ryhdikäs, erinomaisen utareen omaava lehmä.
Toiseksi tullut ohittaa kolmannen utareen muodossa ja etukiinnityksessä.
Kolmanneksi tullut voittaa neljänneksi tulleen utareen muodossa ja lypsytyyppisyydessä.
Neljänneksi tullut ohittaa viidenneksi tulleen kuivat hyvät jalat omaavan lehmän vahvan
selkälinjansa ansiosta.
Champion on upea, ryhdikäs vanhempi lehmä, jolla ei ikä näytä vielä painavan
Varachampion on hieno nuori tulevaisuuden lupaus
Kunniamaininnan saa katseen pysäyttänyt erittäin tasapainoinen ja hienoutareinen lehmä

