
Ayrshire Virtual Winter Show 2022
Tuomari/Judge Alan Timbrell, Iso-Britannia/Great Britain

Luokka 8. 2-v lehmät Synt. 9.2019 - 28.2.2020 TULOSVIDEO
Tuomarin perustelut

1. 8_3 Suojalumi s. 28.1.2020 i: VR Stakkehave Lorenzo Loke
Maitohuhta Oy p. 14.12.2021 (1) ei: Lessard Jumper ET

2. 8_2 Suokukka s. 10.1.2020 i: VR Viking Viljar Vilperi
Ylä-Savon ammattiopisto 
Peltoniemen koulutila

p. 15.1.2022 (1) ei: V Föske

3. 8_1 Sateenkaari s. 4.2.2020 i: VR Viking Viljar Vilperi
Ylä-Savon ammattiopisto 
Peltoniemen koulutila

p. 14.2.2022 (1) ei: VR Gunnastorp Sibbarb Game

Luokka 9. 3-v lehmät Synt. 1.9.2018 - 31.8.2019 TULOSVIDEO
Tuomarin perustelut

1. 9_4 Joukolan ProudTometta s. 11.9.2018 i: Forever Schoon Predator ET
Laiholahti Laura ja Jouko p. 1.10.2021 (2) ei: Palmyra Tri-Star Burdette

2. 9_1 Joukolan RoyalTometta s. 2.7.2019 i: Kamouraska Bigstar
Laiholahti Laura ja Jouko p. 25.9.2021 (1) ei: Lessard Jumper ET

3. 9_3 Riitmaan Rosmariini s. 15.5.2019 i: Rosayre Nidoran ET
Kavander Mika ja Elina p. 22.7.2021 (1) ei: Jelyca Oblique

4. 9_2 Kaupin Rasti s. 22.5.2019 i: VR Korven Ascot Aidan
Linnainmaa Tiina ja Risto p. 14.5.2021 (1) ei: VR Rokkilan Tuomi Tundra

My first had the best udder of the class especially in the height of the rear udder and this is the main reason she was 
placed above the second. Second and third were very close but for me the second heifer was slightly more dairy in 
her body and was cleaner in her bone. Voittajalla on luokan paras utare, erityisesti takakiinnityksen korkeus, ja 
sen ansiosta se voitti toiseksi ja kolmanneksi tulleet. Toisen ja kolmannen välillä ei ollut suurta eroa, mutta 
mielestäni toiseksi tullut on vähän lypsytyyppisempi ja luustoltaan parempi kuin kolmanneksi tullut.

I was really impressed with my first animal she had beautiful dairy quality throughout for her age and I gave her the 
advantage over my second for her quality udder and clean bone. Second over third for her length of neck and 
openness of rib. Third over fourt for her wider rump and locomotion. Olin hyvin vaikuttunut ensimmäiseksi tulleen 
eläimen lypsytyyppisyydestä. Se voitti toiseksi tulleen hienon utareensa ja luustonlaatunsa ansiosta. Toiseksi 
tullut voittaa kolmannen pidemmän kaulansa ja avoimempien kylkiensä ansiosta. Kolmanneksi sijoittuneella on 
leveämpi lantio ja paremmat liikkeet kuin neljänneksi tulleella.

https://youtu.be/_svD9fYEPbI
https://youtu.be/ERYUmUYcDC8


Ayrshire Virtual Winter Show 2022
Tuomari/Judge Alan Timbrell, Iso-Britannia/Great Britain

Luokka 10. 4-v lehmät Synt. 1.9.2017 - 31.8.2018 TULOSVIDEO
Tuomarin perustelut

1. 10_4 Paipai s. 22.1.2018 i: VR Nytorp Falcon Fritz
Maitohuhta Oy p. 20.1.2022 (3) ei: VR Pitkärannan Freak Faradi

2. 10_2 AT. Prada s. 6.3.2018 i: Ruisseau Clair Arbiter
Tanner Jyri p. 10.6.2021 (2.) ei: Faucher Opportunity ET

3. 10_1 Riitmaan Pyhimys s. 8.8.2018 i: Rosayre Nidoran ET
Kavander Mika ja Elina p. 12.8.2021 (2) ei: Lessard Jumper ET

4. 10_6 AT. Omanda s. 26.10.2017 i: Ruisseau Clair Arbiter
Tanner Jyri p. 1.7.2021 (3.) ei: Palmyra Tri-Star Burdette

5. 10_3 Riitmaan Priimus s. 25.2.2018 i: Des Coteaux Rubicom ET
Kavander Mika ja Elina p. 19.6.2021 (2) ei: Palmyra Tri-Star Burdette

6. 10_5 Oma s. 9.11.2017 i: VR Hallerud Wand Wookie
Heikkinen Martta ja Veijo p. 5.12.2021 (3) ei: VR Ramnered Freak Fair

Luokka 11. 5-v lehmät Synt. 1.9.2016 - 31.8.2017 TULOSVIDEO
Tuomarin perustelut

1. 11_2 Joukolan Ålmikki s. 7.7.2017 i: Des Fleurs Perfect ET
Laiholahti Laura ja Jouko p. 13.12.2021 (3) ei: Palmyra Tri-Star Burdette

2. 11_4 Lallin Nafta s. 7.12.2016 i: D'Albanel Craftman
Laiholahti Laura ja Jouko p. 25.8.2021 (3) ei: Des Chamois Poker ET

My first was a tremendous strong dairy cow who is very fresh. She has a great udder and bone quality and its these 
reasons she is placed over my second. Second over third was very close but its for the height of her rear udder and 
locomotion. Third over fourth again very close but I gave it to the younger cow as her locomotion was more correct. 
Fourth over fifth as she was more dairy and longer through the neck. Fifth over sixth for her shallower udder and 
higher rear udder. Voittaja on mahtava, vahva lehmä, joka on vasta äskettäin poikinut. Sillä on upea utare ja 
luustonlaatu ja niiden ansiosta se voittaa toiseksi tulleen. Toiseksi ja kolmanneksi tulleiden välinen ero ei ollut 
iso, mutta toiseksi tulleella on parempi takakiinnityksen korkeus ja se liikkuu paremmin. Kolmannen ja neljännen 
välinen erokaan ei ollut iso, mutta kolmanneksi tullut liikkui paremmin. Neljänneksi sijoittunut on 
lypsytyyppisempi ja sillä on pidempi kaula kuin viidenneksi sijoittuneella. Viidennen utare on ylempänä ja 
takakiinnitys on parempi kuin kuudenneksi tulleella.

My first and second were outstanding and rose to the top quite easily. My first animal for me had a higher wider rear 
udder and a corrector teat placings than my second. Second over third because she was more youthful with a tighter 
for udder attachment. Third over fourth was wider through the rump and deeper through her rib. Fourth over fifth 
for her tighter udder especially the height of rear udder. Ensimmäiseksi ja toiseksi tulleet erottuivat porukasta ja 
nousivat helposti kärkeen. Voittajalla on parempi takautare ja paremmin sijoittuneet vetimet kuin toiseksi 
tulleella. Toiseksi sijoittunut on nuorekkaampi ja sillä on paremmat utareen kiinnitykset kuin kolmanneksi 
sijoittuneella. Kolmannella on leveämpi lantio ja syvempi runko kuin neljänneksi tulleella. Neljänneksi tulleella 
on parempi utare, erityisesti takakiinnityksen korkeus, kuin viidenneksi tulleella.

https://youtu.be/VLfXOoh3j9U
https://youtu.be/TioV0udvAXk
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3. 11_5 Narin s. 30.11.2016 i: Palmyra Reality Gibbs ET
Maitohuhta Oy p. 5.2.2022 (4) ei: Jelyca Oblique

4. 11_1 Riitmaan Odeleine s. 3.8.2017 i: De La Plaine Blink
Kavander Mika ja Elina p. 10.8.2021 (3) ei: Des Fleurs Perfect ET

5. 11_3 Nurmiina s. 18.12.2016 i: VR Haltia Hielke
Remes, Väisänen, Kortelainen mty p. 15.6.2021 (3) ei: VR Cirkel Cigar

Luokka 12. Varttuneet lehmät Synt. ennen 1.9.2016 TULOSVIDEO
Tuomarin perustelut

1. 12_5 Shady Walnut Gold-Moria s. 15.3.2013 i: Mapleburn Remington ET
Laiholahti Laura ja Jouko p. 19.10.2021 (6) ei: Forever Schoon Mm Cornelius

2. 12_2 AT. Lyasha s. 21.4.2014 i: Palmyra Tri-Star Burdette
Tanner Jyri p. 11.12.2021 (6.) ei: Shady Walnut Conn

3. 12_3 Ninan Laventeli s. 16.3.2014 i: Palmyra Jerry Bendig ET
Nieminen Nina ja Karoliina p. 15.10.2021 (6) ei: Faucher Poker Erwin ET

4. 12_4 Kilke s. 22.3.2013 i: Buckarby
Lumme Marjut p. 1.8.2021 (6) ei: Asmo Sale ET

5. 12_1 Nuppuliini s. 19.7.2016 i: VR Målbäck Tuomi Tokyo
Lumme Marjut p. 7.7.2021 (3) ei: VR David Dacapo

6. 12_7 AT. Idea s. 29.11.2011 i: Lagace Motown ET
Tanner Jyri p. 30.7.2021 (8.) ei: Uutelan Vaaksa

7. 12_6 Kitkat s. 10.3.2013 i: VR Tammenpään Adam Afa
Remes, Väisänen, Kortelainen mty p. 27.12.2021 (7) ei: Lars Larsgård

My first & the second animals were 2 really outstanding aged cows but I went for my first as for me she had a little 
bit more capacity and slightly better locomotion than my second. Second over third for her more desirable teat 
placing and height of rear udder. Third over fourth for her locomotion. Fourth over fifth for her longer neck and 
cleaner bone. Fifth over sissth for her superior teat placing and rear udder. Sixth over seventh was a very close 
placing both having great feet and legs but my sixth cow was tighter through her udder. Ensimmäiseksi ja toiseksi 
tulleet erottuivat porukasta upeina varttuneina lehminä. Voittajalla on vähän enemmän kapasiteettia ja se 
liikkuu paremmin kuin toiseksi tullut lehmä. Toiseksi tulleella on paremmat vetimien sijainnit ja takakiinnityksen 
korkeus kuin kolmannella. Kolmanneksi sijoittunut liikkuu paremmin kuin neljänneksi tullut. Neljännellä on 
pidempi kaula ja parempi luustonlaatu kuin viidenneksi tulleella. Viidenneksi sijoittunut voittaa kuudenneksi 
tulleen erinomaisen vedinsijaintinsa ja takautareensa ansiosta. Kuudennen ja seitsemännen välinen ero ei ollut 
suuri, kummallakin on erinomaiset jalat, mutta kuudenneksi tulleella on parempi utare kuin seitsemännellä.

https://youtu.be/3k08uODSMd4
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Luokka 13. Grand Championship TULOSVIDEO
Tuomarin perustelut

GRAND CHAMPION
Joukolan Ålmikki s. 7.7.2017 i: Des Fleurs Perfect ET
Laiholahti Laura ja Jouko p. 13.12.2021 (3) ei: Palmyra Tri-Star Burdette

RESERVE GRAND CHAMPION
Paipai s. 22.1.2018 i: VR Nytorp Falcon Fritz
Maitohuhta Oy p. 20.1.2022 (3) ei: VR Pitkärannan Freak Faradi

HONORABLE MENTION
Shady Walnut Gold-Moria s. 15.3.2013 i: Mapleburn Remington ET
Laiholahti Laura ja Jouko p. 19.10.2021 (6) ei: Forever Schoon Mm Cornelius

My Champion would hold her head up high in any Country and I felt she was a worthy winner and she had the 
advantage over my Reserve in the Quality of rear udder. My Reserve over my Honourable Mention because of her 
tighter udder and locomotion. Champion pärjäisi näyttelyssä missä tahansa maassa ja mielestäni se oli helppo 
voittaja. Sillä on parempi takautare kuin varachampionilla. Varachampionilla on parempi utare ja se liikkuu 
paremmin kuin kunniamaininnan saanut lehmä.

https://youtu.be/drehATlOhIE
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