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PENNUT 7-9 KK 
 

uros 
 
REIMIN DARK DIAMOND FIN55698/08 
Ryhdikäs urospentu jolla eritt. hyväilmeinen pitkä pää, suuret korvat, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hieman 
niukasti kulmautunut edestä. Vielä kapea runko, hyvä turkki tulossa, esiintyy hienosti. Liikkuu hyvin 
PEN2 KP 
 
REIMIN DRAGONHEART FIN55699/08 
Sivukuvaltaan hyvin kaunis pentu. hieman korkeat otsaluut ja takaluisu kallo. Upea yllinja ja eritt. hyvin kulmautunut 
takaosa. Kovin ulkokierteiset eturaajat. Erinom. rinnan syvyys. Liikkuu hyvin sivulta katsottuna. 
PEN1 KP VSP-PENTU 
 

narttu 
 
REIMIN DARK PASSION PLAY FIN55700/08 
Kaunis narttumainen kokonaisuus hyvin tasapainoinen, eritt. viehättävä ilme. Hyvät rungon mittasuhteet ja kaunis 
ylälinja. Erinom. takaosa, syvä rintakehä, vielä pentupehmeä karvapeite, mutta oikeaa laatua tulossa. Hyvät 
tasapainoiset liikkeet, lupaava. 
PEN1 KP ROP-PENTU 
 
REIMIN DENIM AND LEATHER FIN55701/08 
Hyvin sievä narttupentu, ryhdikäs itsevarma ja narttumainen ilmeikäs pää. Kaunis ylälinja. hyvin kehittynyt runko, 
hyvä karvapeite tulossa. Hieman töpöttävät lyhyet liikkeet, esiintyy hienosti, ylälinja elää vielä liikkeessä. 
PEN2 KP 
 

UROKSET 
 
 
BRISTREGAL NICE AND SPICY FIN19487/08 
Miellyttävä nuori uros vielä keskeneräinen rungoltaan mutta hyvin tasapainoinen ja ryhdikäs. Eritt. hyväilmeinen pitkä 
pää. Hyvä eturinta. Erinom. karvan laatu. Liikkuu ja esiintyy hienosti. 
JUN ERI2 PU4 VASERT 
 
FAIRQUEST KANGAROO JUMP FIN30092/08 
Vahva urosmainen ja linjakas. Eritt. kaunis ylälinja, pitkä urosmainen pää, otsapenger voisi olla hitusen 
voimakkaampi. Hyvä rintakehä. Voimakkaasti kulmautunut takaosa. Erinom. karvapeite. Liikkuu takaa kinnerahtaasti 
ja edestä vielä epävarmasti, mutta komea kokonaisuus. 
JUN ERI3 
 
SURLEY SHARPDRESSEDMAN FIN20312/08 
Kaunispäinen ja –ilmeinen nuori uros, jolla erinom. rungon mittasuhteet ja komea ryhti. Rintakehän tulee vielä 
kehittyä. Kaunis ylälinja, eritt. hyvin kulmautunut takaosa. Kaunis karkea karvapeite. Eritt. hyvät sivuliikkeet. Liikkuu 
edestä vielä löysin rantein. Kovin mallikas. 
JUN ERI1 PU2 SERT 
 
MELUKYLÄN PUNANAHKA FIN11097/08 
Vielä kapearunkoinen, mittasuhteiltaan hyvä uros, joka liikkuu ja esiintyy ryhdikkäästi. hyvä pää ja ilme, Hyvä 
eturinta, rintakehä saa vielä kehittyä. Hieman luisu lantio. Tänään ei turkissaan, laatu kuitenkin hyvä. Isot korvat. 
NUO EH1 
 
BLACK BACK WORTH A MILLION FIN43959/05 
Vankkarunkoinen uros, joka ei tänään turkiltaan näyttelykunnossa. turhan voimakkaat posket ja kevyt kuono-osa. 
Kaipaa lisää eturintaa. Lapa saisi olla viistompi. Hyvä rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut takaosa. Eritt. karkea 
karvapeite, mutta tänään ei kuosissaan. Liikkeisiin toivoisin lisää pituutta ja tasapainoa. 
AVO H 
 
 
WILDCAPE´S JACK DANIELS FIN41146/06 
eritt. hyvät mittasuhteet ja kaunis ylälinja. Eritt. hyvä täyteläinen runko. Liian vaaleat silmät ja pistävä ilme. Hyvä 
eturinta ja rinnan syvyys. Karkea kauniisti kunnostettu karvapeite. Takaliike jää rungon alle. Voisi relata hieman 
varsinkin pöydällä. 
AVO ERI1 
 
 
 



REIMIN SPECIAL EDITION FIN53295/06 
Eritt. hyvän mallinen sopivankokoinen, vankkarunkoinen valiouros. Kaunis pää ja ilme. Lavan tulisi olla viistompi, 
hieman suora olkavarsi. Kaunis ylälinja, hyvä takaosa. Erinom. turkissa. Töpöttävät lyhyet liikkeet. Hyvin suuret ja 
leveät korvat. Esiintyy hienosti. 
VAL ERI2 PU3 
 
REIMIN TOTTA VAI TARUA FIN23232/02 
Eritt. hyvin rakentunut, hyvin liikkuva ja esiintyvä valiouros, jolla pitkä hyväilmeinen pää. Erinom. eturinta, tyylikäs 
ylälinja ja hyvät kulmaukset. Hyvin kiinnittynyt häntä. Karkea karvapeite. Eritt. mallikkaat liikkeet ja hyvänen aika: 
pienet korvat ! 
VAL ERI1 PU1 VSP 
 

NARTUT 
 
DREAMPOWER´S IN MY DREAMS FIN19041/08 
Hyvänkokoinen hyvin narttumainen, hieman niukkakulmauksinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Lapa saisi olla viistompi. 
Hyvä ylälinja, riittävät takakulmaukset. Lupaava karvapeite hyvää laatua. Vielä töpöttävät liikkeet. Esiintyy hyvin 
JUN EH3 
 
FAIRQUEST KILLER QUEEN FIN30094/08 
Kaunislinjainen narttu. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Ilmeikäs pää, jossa hyvät mittasuhteet. Kaunis ylälinja. Hyvä 
eturinta, muuten löysä etuosaltaan. Hyvä rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut takaosa. Vielä epävarmat liikkeet edestä, 
hyvin lupaava. 
JUN ERI1 PN1 ROP SERT 
 
MELUKYLÄN PIKKUMUSTA FIN11099/08 
Vielä hyvin kehittymätön, mutta ikäisensä näköinen. Ei vielä turkissaan. Narttumainen hyväilmeinen pää. Vielä 
kauttaaltaan kapea runko. Hyvä ylälinja. Rintakehän tulee syvetä ja tilavoitua. Hyvän laatuista karvaa tulossa. Esiintyy 
ja liikkuu hyvin. 
JUN ERI2 
 
JASKARIN CARISSIMA FIN32435/07 
Kaunis narttu, erinom. mittasuhteet. Ilmeikäs pää, jossa hyvä pituus. Kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Eritt. hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Hieman suora olkavarsi ja vaappuvat etuliikkeet. Kaunis hyvälaatuinen 
karvapeite. Esiintyy hienosti. 
AVO ERI1 PN2 VASERT 
 
MELUKYLÄN OLAN KOHAUTUS FIN19629/07 
Hyvä narttu, joka voisi olla hieman kulmautuneempi. Hyvä narttumainen pää ja ilme. Kaipaa lisää eturintaa, hyvä 
rinnan syvyys ja runko. Eritt. hyvälaatuinen karvapeite. Liikkuu hyvin. ylälinja voisi olla vapaampi etenkin liikkeessä. 
AVO ERI3 
 
REIMIN I HAVE A DREAM FIN44419/06 
Kaunis narttu, hyvin sopusuhtainen. Hieman vaaleat silmät, muuten eritt. hyvä pää. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. 
Vankka runko, hyvä takaosa ja hännän kiinnitys. Erinom. karvapeite. Liikkuu eritt. hyvin. Tahtoo kääntää eturaajojaan 
ulospäin turhan voimakkaasti. 
AVO ERI2 PN3 
 
SINIMARJAN QUITE A CHANCE FIN14248/04 
POISSA 
 
REIMIN SUN MOON STARS FIN25441/99 
Ikäisekseen loistavassa kunnossa. Erinom. mittasuhteet ja ylälinja. Hieman vaaleat silmät, muuten eritt. hyväilmeinen 
pää. Vankka runko. Hyvin kiinnittynyt häntä. Kaunis karkea karvapeite. Hyvät liikkeet. Edustava kokonaisuus. 
VET ERI1 PN4 ROP-VET BIS3-VET 
 

KASVATTAJA 
 
KENNEL REIMIN 
om KRISTA RIIHELÄ, LUHTIKYLÄ 
(Reimin Special Edition, I Have a Dream, Sun Moon Stars, Totta Vai Tarua) 
Eritt. hyvä ryhmä hyvin tyypillisiä hyvin rakentuneita rodun edustajia. kaikilla hyvät mittasuhteet ja ylälinjat, karkeat 
karvapeitteet ja ryhdikkäät olemukset. Hyvää työtä ! 
KASV1 KP ROP-KASV BIS3-KASV 
 
 
 


