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Urospennut 7-9kk 
 
MELUKYLÄN Q-LUU KAUAS FIN57956/08 
Kookas ryhdikäs nuorukainen, jolla erinomainen sukupuolileima. Kaunis ylälinja. Voimakas uroksen pää. Vielä hieman 
pehmeät korvat. Hyvät silmät. Hieno purenta. Kaunis kaula, tasapainoiset kulmaukset. Hyvät suorat eturaajat. Ikään nähden 
hyvin kehittynyt runko. Oikein kiinnittynyt voimakkaasti kiertyvä häntä. Liikkuu reippaasti, hyvin edestä. Turkki saa 
karkeentua. Miellyttävä käytös. 
PEN1 KP VSP-PENTU 
 

Narttupennut 7-9kk 
 
BLUEPEPPER’S DEVIL´S CHOISE FIN63083/08 
7kk feminiininen narttupentu, joka antaa hieman Matalan vaikutelman tässä vaiheessa. Hyvä ylälinja. Hyvä pää ja ilme. 
Hyväasentoiset hieman kookkaat korvat. Hyvät silmät ja purenta. P2:set puuttuu ylhäältä. Hyvät suorat eturaajat. Hyvin 
kulmautunut vahva takaosa. Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvä runko. Hyvin kiinnittynyt hyvä suora häntä. Hyvä 
pentuturkki. Liikkuu reippaasti tasapainoisin askelin. Viehättävä käytös. 
PEN1 KP ROP-PENTU 
 

UROKSET 
 
REIMIN DRAGONHEART FIN55699/08 
10 kk reipas juniori. Hyvä koko ja rungon mittasuhteet ja pää. Hyväasentoiset korvat. Tummat silmät. Oikea purenta. Hyvä 
pigmentti. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Pysty lapa, olkavarsi voisi olla viistompi. Kiertyvät eturaajat. Ikäisekseen 
hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Sopiva luusto. Hyvin kiinnittynyt kiertyvä häntä. Hyvä karvan laatu. Tumma mantteli 
josta löytyy sinisyys. Liikkuu hyvin takaa, ahtaasti edestä. Etuosa saa vielä vahvistua. Hyvä temperamentti. Tarvitsee aikaa. 
JUN EH1 
 
FINSWENG SUPER TROUPER FIN16383/08 
Iso tyylikäs uros jolla hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen sukupuolileima. Voimakas urosmainen pää. Hyvät korvat, 
silmät ja purenta. Lapa voisi olla viistompi, muuten tasapainoiset kulmaukset. Eturaajat eivät aivan suorat. Hyvä rintakehän 
pituus. Kuiva kunto. Oikein kiinnittynyt hyvä häntä. Liikkuu hyvin sivusta irtonaisin kyynärpäin ja aavistuksen ahtaasti takaa. 
Turkki saa karkeentua, sinisyys löytyy, Top Knot. Miellyttävä käytös. 

NUO EH1 
 
BLUEPEPPER’S TELL-WILL-ER FIN22241/07 
Hyvän kokoinen maskuliininen uros. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää. Oikea asentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. 
Hyvä purenta. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvin kulmautunut vahva takaosa. Vahvat reidet. Riittävästi kulmautunut 
edestä. Hyvä luusto ja käpälät. Vahva selkä, hyvä häntä. Liikkuu ryhdikkäästi itsensä hyvin kantaen. Hyvä karvan laatu. 
Tumma mantteli jossa sinisyys löydettävissä. Vahva tan. Miellyttävä käytös. 
AVO ERI1 PU1 SERT VSP 
 
BLUEPEPPER’S THUNDER KING FIN38769/98 
11 vuotias erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Hyvä sukupuolileima. kaunis ylälinja. Hyvä pää, korvat, silmät ja 
purenta. Erinomainen kaula ja säkä. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvin hoidettu 
turkki. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin itsensä kauniisti kantaen. Hyvä temperamentti. 
VET ERI1 PU2 ROP-VET BIS2-VET  
 

NARTUT 
 
FINSWENG NELIAPILA FIN50636/08 
9kk nuori neiti jolla erinomainen sukupuoli leima. Hyvät nartun mittasuhteet. Ilmeikäs pää, hieman kevyt kuono-osa. Hieman 
alas kiinnittyneet korvat. Hyvät tummat silmät. Hyvä pigmentti. Hyvä kaula. Rintakehä voisi olla hieman syvempi. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä suora häntä. Riittävä luusto. Liikkuu hyvin takaa, vielä löysästi edestä. Köyristää aavistuksen 
lannetta. Hyvä karva. Miellyttävä käytös. 
JUN EH2 
 
REIMIN TICKETTOTHEMOON FIN47095/08 
Feminiininen nuori narttu, antaa aavistuksen matalan vaikutelman. Hyvä pää, korvat, silmät ja purenta. P2:set puuttuu. 
Lyhyt pysty olkavarsi. Eturaajat eivät ole suorat. Hyvin kehittynyt runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä hännän kiinnitys. 
Erittäin hyvä karvan laatu. Liikkuu reippaasti hyvällä askelpituudella, kovin löysästi edestä. Etuosa saa vielä vahvistua. Oikea 
temperamentti. 
JUN EH3 
 
RYBA’S ORANGE BLOSSOM EXPRESS FI12022/09 
Feminiininen nuori narttu. Hyvät nartun mittasuhteet. Voimakas kalloinen pää, toivoisin hieman pidemmän kuono-osan. 
Hyvät silmät, korvat ja purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Suorat eturaajat. Tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen hyvä runko. 

Oikein kiinnittynyt hyvä suora häntä. Hyvä karvan laatu, joskin esitetään hieman lyhyessä karvassa. Liikkuu hyvin sivusta, 
edestä ja takaa. Köyristää aavistuksen lanneosaa. Esiintyy erittäin hyvin. 
JUN ERI1 PN3 SERT 
 
 
 
 



BLUEPEPPER’S WILL-BE FIN22244/07 
Kookas tasapainoinen narttu, jolla oikea sukupuolileima. Hyvä ylälinja. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja purenta. 
Hyvä kaula ja suorat eturaajat. Hyvä runko, hieman pitkä lanne. Hyvä suora lanne. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu 
tasapainoisesti hyvällä askeleella. Hyvin edestä ja takaa. Toivoisin hieman karkeampaa karvaa ja hieman enemmän sitä. 
Miellyttävä käytös. 
AVO ERI1 PN4 VASERT 
 
REIMIN SWEETCHILDOMINE FIN57297/06 
Hyvän kokoinen feminiininen narttu. Hyvät rungon mittasuhteet. Aavistuksen alas kiinnittyneet korvat hyvässä päässä, silmät 
voisivat olla tummemmat. Kirsupigmentti ei aivan täydellinen. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä vahva runko, 
tasapainoiset kulmaukset. Hieman painuneet ranteet. Oikein kiinnittynyt häntä. Hyvä karvan laatu. Liikkuu erittäin hyvin 
sivusta, hyvin takaa, hieman löysästi edestä. Miellyttävä käytös. 
AVO ERI2 
 
MELUKYLÄN OLAN KOHAUTUS FIN19629/07 
Feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Kaunis ylälinja. Hyvä pää, korvat, silmät, purenta ja pigmentti. Kaunis 
kaula, tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen runko. Hyvä luusto. Oikein kiinnittynyt häiritsevän kierteinen häntä. Kaunis 
karkea karva, kaunis punainen väri. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelpituudella. 
VAL ERI2 
 
BLUEPEPPER’S FUNNY-BUNNY FIN16523/06 
Kaunis feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Erinomainen ylälinja. Hyvä ilmeikäs pää. Hyvät korvat, tummat 
silmät. Oikea purenta, välihampaita puuttuu. Hyvä pigmentti. Erittäin hyvä etuosa. Hyvin kulmautunut kokonaisuus. 
Erinomainen runko. Hyvä selkä, vahvat reidet. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä karkea karva. Sulavat joustavat liikkeet. 
Miellyttävä käytös 
VAL ERI1 PN1 ROP RYP1 BIS4 
 
BLUEPEPPER’S GONE WITH WIND FIN38965/97 
Feminiininen veteraani joka kantaa erinomaisesti 12 ikävuottaan. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvät korvat, silmät ja 
purenta. Vielä hyvät hampaat. Kaunis kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Vankka runko, hyvä häntä, vahva selkä. Liikkuu 
kevyesti itsensä hyvin kantaen. Hieman tanssiva etuliike. Hyvä ikäturkki. Miellyttävä käytös. Onnittelut vanhan koiran 
hyvästä turkin hoidosta. 
VET ERI2 
 
REIMIN SUN MOON STAR FIN25441/99 
10 vuotias hyväkuntoinen veteraani. Feminiiniset hyvät rungon mittasuhteet ja ylälinja. Ilmeikäs terrierin pää. Hyvät korvat, 
silmät, purenta ja pigmentti. Hyvin kulmautunut kokonaisuus. Hyvä eturinta. Vahva selkä. Erinomainen karkea karva. Liikkuu 
erittäin hyvin ikäisekseen. Miellyttävä käytös. Erinomaisessa kunnossa. 
VET ERI1 PN2 VSP-VET 
 

KASVATTAJAT 
 
KENNEL BLUEPEPPER’S om. Marjo Ahola 
(Bluepepper’s Tell-Will-Er, Thunder King, Will-Be, Funny-Bunny) 
3 yhdistelmää. Laadukas ryhmä, joka koostuu hyvin liikkuvista tasapainoisista koirista. Kaikilla hyvät päät ja ilmeet. Hyvät 
turkit. Mittasuhteissa hieman eroja. Kaikilla miellyttävät temperamentit. Liikkuvat hyvin. 
KASV1 KP ROP-KASV  
 
KENNEL REIMIN om. Krista Riihelä 
(Reimin Dragonheart, Tickettothemoon, Sweetchildomine, Sun Moon Star) 
4yhdistelmää. Hyvät koot ja mittasuhteet. Kaikilla hyvät päät ja erinomaiset vahvat takaosat. Etuosiin tulee kiinnittää 
huomiota. Erittäin hyvät temperamentit. Yhtenäinen tyyppi. 
KASV2 KP 


