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UROKSET 
 
BLUEPEPPER´S HERO-IN  FIN16007/08 
Kookas, kaunislinjainen, elegantti juniori. Hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä kaula & eturinta. hyvin kulmautunut takaosa, hieman 
niukempi edestä. Hyvä olkavarsi. Riittävä raajojen luusto. Hyvä häntä. hyvänlaatuinen, niukka turkki. Liikkuu hieman leveästi edestä ja 
taka-askel jää turhan paljon rungon alle. Esiintyy hyvin 
JUN ERI2 PU2 VASERT 
 
BRISTREGAL NICE AND SPICY  FIN19487/08 
Suurehko, kaunislinjainen, tasapainoinen juniori, jolla hyväilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät & purenta. Tasapainoisesti kulmautunut. 
eturaajat voisivat olla suoremmat. Ikäisekseen riittävä runko. Hieman pitkä lanne. Hyvälaatuinen niukka turkki. Hyvä häntä. liikkuu & 
esiintyy hyvin. 
JUN ERI1 PU1 ROP SERT 
 
FINSWENG SUPER TROUPER  FIN16383/08 
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Suurikokoinen, vahvaluustoinen, kaunislinjainen uros. Hyvä purenta. Tummat pyöreähköt silmät. Hyväasentoiset korvat. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä eturinta. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Hyvälaatuinen turkki. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella. Hieman löysä edestä. Hyvä luonne 
JUN EH4 
 
SURELY SHARPDRESSEDMAN  FIN20312/08 
Suurehko hyväntyyppinen, hyväluonteinen uros. Hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä raajojen luusto. Hyvä runko. Hieman löysät 
kyynärpäät. eturaajat voisivat olla suoremmat. hyvälaatuinen turkki. Hyvä hännänkiinnitys, mutta kiertyy voimakkaasti selälle. Riittävä 
sivuaskel, löysä edestä. 
JUN EH3 
 
BAYJET AMAZING INDIANA  FIN15759/05 
4-vuotias, kookas, vankkarakenteinen uros. Erittäin vahva kallo-osa, vahva yläpurenta. tummat silmät, mutta pigmentti & karvoitus 
puuttuu silmien ympäriltä. kookkaat, hyväasentoiset korvat. etuasentoiset lavat. Hyvin kiinnittynyt häntä. Niukat takakulmaukset. 
Karkea turkki. Niukka pohjavilla. Liikkuu töpöttävällä, voimattomalla taka-askeleella. Hieman leveästi edestä. 
AVO H 
 
BLUEPEPPER'S WILL-SON  FIN22242/07 
Suurehko, tasapainoisesti rakentunut, kaunislinjainen uros. Hyvät korvat, silmät & purenta. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Hyvä 
hännänkiinnitys. tasapainoiset, riittävät kulmaukset. Turkki voisi olla hieman karkeampi. Voisi liikkua hieman voimakkaammalla taka-
askeleella. hieman löysä edestä. Hyvä luonne. 
AVO ERI1 PU3 
 
REIMIN TOTTA VAI TARUA  FIN23232/02 
Suurehko, tasapainoisesti rakentunut & mittasuhteiltaan erinomainen uros. Hyvät korvat, pyöreähköt silmät, hyvä purenta. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto. Hyvälaatuinen, niukka turkki. liikkuu 
ryhdikkäästi, hieman voimattomalla askeleella. Hieman leveästi edestä. 
VAL ERI1 PU4 
 
BLUEPEPPER´S GODFATHER  FIN38960/97 
Kookas, kaunislinjainen, tasapainoisesti rakentunut uros. Suurehkot, hyväasentoiset korvat. Hyvät silmät. Purenta ok. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Hyvä häntä. Hyvälaatuinen turkki. Tasapainoiset liikkeet, joskin askel voisi olla hieman pidempi. Esiintyy hyvin. Hyvä 
luonne. 
VET ERI1 VET-VSP 
 
NARTUT 
 
BLUEPEPPER´S RING  FIN31905/08 
Feminiininen, kooltaan & mittasuhteiltaan erinomainen juniori. Hyväilmeinen pää. Hyvät korvat, pyöreähköt silmät &hyvä purenta. 
Hieman ulkokierteiset eturaajat. Hyvä eturinta. Hyvä häntä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. turkinlaatu ok. Hieman korkea kinner. 
Liikkuu riittävällä askeleella, ryhdikkäästi. Hyvä luonne. 
JUN ERI1 PN2 SERT 
 
DREAMPOWER´S IN MY DREAMS  FIN19041/08 
Feminiininen, kaunislinjainen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Hyvät korvat, tummat silmät, hyvä purenta. Tasapainoiset, mutta 
niukahkot kulmaukset. Ikäisekseen riittävä runko. Niukka, hyvänlaatuinen turkki. Hyvä hännänkiinnitys, mutta häntä kiertyy turhan 
voimakkaasti. Liikkuu tasapainoisella, lyhyehköllä askeleella. Hieman löysä edestä. 
JUN ERI3 PN4 
 
FINSWENG DANCING QUEEN  FIN16385/08 
Tasapainoisesti rakentunut, hyvälinjainen, kookkaanpuoleinen narttu. Hyvät korvat. Tummat pyöreähköt silmät. Hyvä purenta. Hyvä 
eturinta & raajojen luusto. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. hyvälaatuinen turkki. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Hieman 
löysät kyynärpäät. Hyvä luonne. 
JUN ERI2 PN3 VASERT 
 
 
 



TERHIERIN NUT TO CRACK  FIN10811/06 
3-v., mittasuhteiltaan & tyypiltään erittäin hyvä, kookkaanpuoleinen narttu, joka voisi esiintyä ryhdikkäämmin. Hieman haja-asentoiset 
korvat, silmien tulisi olla tummemmat. Hyvä purenta. Ylälinjan tulisi olla suorempi. Riittävästi kulmautunut edestä, niukemmin takaa. 
Hyvä turkinlaatu. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu erittäin ahtaasti takaa ja löysä edestä. Kinnerahdas. 
AVO H 
 
BLUEPEPPER'S GONE WITH WIND  FIN38965/97 
Kaunislinjainen, feminiininen veteraani. Hyväilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä runko & tasapainoiset kulmaukset. 
Niukka eturinta. Hyvä häntä. Erinomainen turkki. Taka-askel jää hieman rungon alle & löysyyttä edessä. Esiintyy hyvin. 
VET ERI1 PN1 VSP ROP-VET BIS1-VET 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
KENNEL BLUEPEPPER’S 
om. AHOLA MARJO, SOTKAMO 
 (Bluepepper´s Hero-In, Will-Son, Ring, Gone With Wind) 
Ryhmä kaunislinjaisia, tyypiltään erinomaisia koiria neljästä eri yhdistelmästä. Hieman kokoeroja mutta ryhdikkäitä, kauniisti esiintyviä, 
näyttäviä koiria, jotka liikkuvat hyvin. Pitkäaikaista kasvatustyötä, jossa laatu säilynyt erinomaisesti. Onnea kasvattajalle. 
KASV1 KP ROP-KASV BIS1 KASV 
 
 


