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pennut urokset 
 
BENAYR MR GOODWILL FIN 16922/09 

Todella komea, vahva, täynnä temperamenttia oleva, lupaava uros. Lupaava maskuliininen pää. Ihanat silmät. 
Erinomainen kaula & lapa. Hyvä rintakehä. Turhan pitkä lanne. Aivan erinomainen takaosa. Mallikas häntä. Erinomainen 
turkki & väri. Erittäin lupaavat liikkeet. Edestä saa vakiintua. Kantaa itseään hienosti. Erinomaisesti esitetty. 
PEN1 KP ROP-pentu 
 
 

pennut nartut 
 
BENAYR MISS HIGH FIVE FIN16930/09 

Feminiininen lupaava, tänään valitettavasti tilannetta ujosteleva harjoitusta kaipaava narttu. feminiininen pää. 
Turhansuuret silmät. Hieman etuasentoiset lavat. Erinomainen rintakehä. Hyvä luusto. Hieman pitkä lanne. Hyvä häntä. 
Erinomainen takaosa. Lupaava turkki., joka vaiheessa. Liikkuu hyvin, mutta ujostelun takia ei kanna häntää, joka 
määrää palkinnon. 
PEN2 
 
MERICORUN ROMMIRUSINA FIN56927/08 

Reipas, viehättävä feminiininen narttu. Lupaava pää, riittävä alaleuka, turhan isot silmät. Erinomainen kaula. Eturaajat 
saisivat olla suoremmat. Hyvä luusto & rintakehä. Hieman pitkä lanne. Erinomainen takaosa. Hyvä turkki & väri. 
Vaikuttavat temperamenttiset liikkeet. Mestarillinen esiintyjä. 
PEN1 KP VSP-pentu 
 
 

urokset 
 
DREAMPOWER’S DREAM IN RED FIN19038/08 
Mittasuhteiltaan ja tyypiltään laadukas reipas uros jonka turkki saisi tänään olla paremmassa kunnossa. Maskuliininen 
vahva pää. Hyvät silmät. Hieman liikaa poskia. hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut edestä. hyvä rintakehä. hieman pitkä 
lanne. hyvä häntä & takaosa. laadultaan hyvä turkki, joka ei tänään terässä. Liikkuu sujuvasti, kantaa hyvin itsensä. 
hyvin esitetty. 
JUN ERI1 PU3 
 
DREAMPOWER’S DREAM MAKER FIN19037/08 
Maskuliininen, vahva uros, joka tänään hieman tuhti. Erinomainen kuono & purenta. Hieman järeä kallo. hyvät silmät. 
Hyvät korvat. Hyvä kaula. Lyhyt olkavarsi, hieman ulkonevat kyynärpäät. hyvä luusto & rintakehä. Turhan tiukka häntä. 
Kauniisti esitetty. Liikkuu hyvin, mutta edestä hieman veivaten ja hieman tuhti kunto ei ole tälle asialle eduksi. 
JUN EH3 
 
TERRIWAY FILL THE BILL FIN23699/08 
Maskuliininen vahva uros, joka tänään tuhdissa kunnossa. maskuliininen pää. hieman järeä kallo jossa liikaa poskia. 
Erinomainen kaula, lapa, rintakehä. Todella näyttävä ylälinja. Hyvä takaosa & häntä. Hyvä turkki ja väri. Koiralla on 
todella menoa ja meininkiä liikkeessä. tahtoo tänään pakitella joka yhdessä lihavuuden kanssa pudottaa tänään 
palkinnon. Tämän näyttävän koiran toivon näkeväni joskus hieman laihempana ja itsevarmempana kun on saanut 
harjoitusta. 
JUN EH2  
 
DREAMPOWER’S BLUE DREAMER FIN 19036/08 
Erinomaisen kokoinen, reipas hieman pitkärunkoinen uros. hyvä purenta. erinomainen pää. Hyvä kaula. riittävän kulm. 
etuosa. Hyvä rintakehä. Turhan pitkä lanne. Erinom. häntä, hyvä takaosa. Ryhdikkäät, hieman töpöttävät liikkeet. hyvä 
turkki. 
NUO EH1 
 
TRUOZZY’S HANDSOME FIN39259/07 
POISSA 
 
TRUOZZY’S HANDYMAN FIN39258/07 

Maskuliininen kookkaampi, reipas, mittasuhteiltaan mallikas uros. Hyvä kuono ja purenta. Hieman jämerä kallo. Korvat 
voisivat olla pienemmät. Hyvä kaula. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Hyvä rintakehä & lanne. Sopusuhtaisesti kulm. 
takaosa. Häntä saisi olla avoimempi. Liikkuu hyvin. 
NUO EH2 
 
DREAMPOWER’S CANDY KING FIN16544/07 
Mittasuhteiltaan & tyypiltään aivan erinomainen uros. Maskuliininen komea pää. Liian vaaleat silmät. hyvä kaula. 
erinomainen rintakehä. oikea lanne. Erinomainen takaosa. Hyvä turkki. syvä tan. Ryhdikäs liikuja, etuosa liikkeessä saisi 
olla parempi. todella komea uros. 
AVO ERI1 PU1 VSP SERT FI MVA 
 
MERIUIKUN CESSNA PILOT FIN55769/06 
POISSA 
 
 
 
 
 
 



TERRIWAY EXCALIBUR FIN57448/07 
Maskuliininen, reipas hyvä uros. Hyvä maskuliininen pää. Silmät voisivat olla pienemmät. Hieman ujo esiintyminen. 
Eturaajat voisivat olla suoremmat, muuten hyvä etuosa. Erinomainen rintakehä, turhan pitkä lanne. häntä voisi olla 
avoimempi. Hyvänlaatuinen turkki. Saisi olla hivenen enemmän itseluottamusta tähän luokkaan. 
AVO EH 
 
TRUOZZY’S FINAL FLASH FIN57448/07 
Komea, vahva . Tähän luokkaan vielä hieman pentumainen. Näyttävä uros. Hyvä kuono & purenta. hieman leveä kallo. 
Erinomainen kaula. hyvä lapa. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Erinomainen rintakehä. hyvä lanne & takaosa. 
Ryhdikkäät liikkeet. komea uros jonka toivon joskus näkeväni hieman valmiimpana. 
AVO ERI2 PU2 VASERT 
 

nartut 
 
BRISTREGAL OVERPOWER FIN19203/08 
Feminiininen hyvän kokoinen & tyyppinen. Tänään tilannetta ujosteleva harjoitusta kaipaava narttu. Feminiininen pää. 
Hieman suora etuosa. Lupaava rintakehä. Runko tarvitsee aikaa. turhan jyrkkä lantio. Hyvä häntä. Sujuvat liikkeet, 
mutta ylälinja elää liikaa. tarvitsee itseluottamusta. 
JUN EH3 
 
DREAMPOWER’S WILD DREAM FIN19040/08 
Feminiininen, reipas, feminiininen narttu. hieman järeä kallo. hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut etuosa. hyvä rintakehä 
& luusto. turhan pitkä lanne. Erinom. häntä & takaosa. Erinomaiset sujuvat liikkeet. 
JUN ERI1 PN3 VASERT 
 
TEMORA’S MAKE A MEMORY FIN11194/09 
Erittäin kaunis, feminiininen. Mittasuhteiltaan aivan erinomainen. Valitettavasti tänään liian säikysti esiintyvä kaunis 
narttu. Feminiininen pää, turhan isot korvat. Kaunis kaula, lapa. Erinomainen rintakehä, hyvä lanne. Erinom. takaosa. 
Liikkeitä melko mahdoton arvostella. Halutessaan liikkuu maatavoitettavasti erinomaisella ryhdillä. Kaunis narttu joka 
tarvitsee lisää harjoitusta. 
JUN ERI2 
 
SOMEHOW TRUE TOUCH FIN49854/06 
Ihastuttava, mittasuhteiltaan & kooltaan erinomainen, ryhdikkäästi liikkuva narttu. femisuht hyvin kaunis pää. Oikean 
malliset hieman vaaleat silmät. kaunis kaula. Riittävästi kulm. etuosa. Hyvä rintakehä, oikea lanne. Erinom. häntä. 
hieman jyrkkä lantio. Kaunis turkki ja väri. Esiintyy ja liikkuu hyvin. 
AVO ERI1 PN2 SERT FI MVA 
 
TERRIWAY INCREDIBLE FIN45035/03 
Feminiininen viehättävä reipas narttu. Feminiininen pää. eturaajat saisivat olla suoremmat ja etuosa tiiviimpi. Hyvä 
luusto & rintakehä. Hieman pitkä lanne. Hyvä häntä & takaosa. Kaunis turkki & väri. Liikkuu sivulta hyvin, edestä hieman 
vaivalloisesti. 
VAL ERI2 
 
TRUOZZY’S BLACK CAT FIN52125/06 
Mallikas ryhdikäs hyvänkokoinen tänään hieman tuhti kaunis narttu. kaunis pirtasakka ilme ja silmissä kipinä. Kauniit 
pään linjat. Kaunis kaula. Hyvä lapa. Riittävä olkavarsi. Erinom. rintakehä, hyvä luusto. hieman pitkä lanne. erinom. 
takaosa. Hyvä turkki & väri. Erittäin kauniit & ryhdikkäät liikkeet. 
VAL ERI1 PN1 ROP 
 
TERRIWAY THIN RED LINE FIN18982/00 
Aivan ihastuttava reipas elämäniloa ja menoa huokuva juuri oikea aussi tem narttu. Kaunis pää. hyvä kaula. Hieman 
suora edestä. Hyvä rintakehä & erinom. lanne. Erinom. häntä hieman jyrkkä lantio. Ryhdikkäät liikkeet, edestä turhan 
tepsuttavat. Kunniaksi omistajalle. 
VET ERI1 PN4 VET-ROP 
 

kasvattajat 
 
KENNEL DREAMPOWER’S 
(Dreampower’s Dream In Red, Blue Dreamer, Candy King, Wild Dream) 
Hieno ryhmä, mallikkaista, reippaita, kauniita ausseja. Vielä hieman keskeneräisiä, mutta silti to laadukkaista hyvin 
liikkuvia koiria. Malliltaan & tyypiltään yhtenäisiä, väri ja kehitysvaiheeltaan tänään hieman keskeneräisiä. Laadukasta 
kasvatustyötä. 
KASV2 KP  
 
KENNEL TERRIWAY 
(Terriway Fill The Bill, Excalibur, Incredible, Thin Red Line) 
Laadukkaita, erittäin hyväntyyppisiä, hienossa kunnossa olevia kauniita ausseja. Vaikka iältään ja sukupuolijakaumaltaan 
kovin eri-ikäisiä, silti tyyppi yhteneväinen. Laadukasta kasvatusta. Paljon onnea kasvattajalle laadukkaasta työstä.   
KASV1 KP ROP-KASV BIS3-KASV 


