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PENNUT UROKSET 
 
FINSWENG NIKSIPIRKKA FIN50633/08 
8 kk reipas pentu. Jo hieman turhan pitkä runko. erinomainen sukupuolileima. Hyvä pää. Oikein kiinnittyneet pitkähköt 
korvat. Kauniit tummat silmät. oikea purenta. pitkä kaula. Hyvä eturinta. Hyvä rintakehä. pitkä lanne. Hyvin kulmautunut 
takaa. Hyvin kiinnittynyt, hieman kiertynyt häntä. Hyvä luusto. Tänään kovin lyhyessä karvassa. Riittävä karkeus 
selässä. Liikkuu hyvällä askeleella ryhdikkäästi. Viehättävä käytös. 
PEN1 KP VSP-PEN 
 

PENNUT NARTUT 
 
FINSWENG NELIAPILA FIN50636/08 
8kk feminiininen pentu. Hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Hyvä asentoiset korvat. Hyvät silmät ja purenta. 
Tasapainoiset kulmaukset. Lyhyt rintakehä. Pitkä lanne. Hyvä häntä. Kokoon riittävä luusto. Karva hyvässä pituudessa, 
mutta saa karkeutua. Vapaat kevyet liikkeet. Köyristää aavistuksen lanneosaansa. miellyttävä luonne. 
PEN1 KP ROP-PEN 
 

UROKSET 
 
BLUEPEPPER’S HERO-IN FIN16007/08 
Kookas nuori uros. Urosmainen pää. Hyväasentoiset korvat. Hyvät silmät ja purenta. Luomipigmentti saisi olla 
voimakkaampi. hyvä kaula ja eturinta. kääntää etutassujaan ulospäin. Hyvä eturinta, hieman pitkä lanne. Lapa saisi olla 
viistompi, muuten hyvin kulmautunut. Hyvä suora häntä. Sopiva luusto. esitetään niukassa turkissa. Karva saa 
karkeutua. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, mutta vielä löysästi edestä. Miellyttävä käytös. esitetään hyvin. 
NUO EH2 
 
FINSWENG SUPER TROUPER FIN16383/08 
Iso vahva uros. Urosmainen pää. Hyväasentoiset korvat. Hyvät silmät, purenta ja pigmentti. Pystylapa, muuten hyvin 
kulmautunut. hyvä rintakehä. Hieman pitkä lanne. Hyvin kiinnittynyt hieno suora häntä. Vahva luusto. Liikkuu hyvin 
sivusta, hyvällä vakaalla ylälinjalla mutta edestä ulkonevin kyynärpäin ja takaa kinner ahtaasti. Karva saa karkeutua. 
Miellyttävä käytös. 
NUO EH1 
 

NARTUT 
 

DREAMPOWER’S IN MY DREAMS FIN19041/08 
Feminiininen nuori narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja hyvä ylälinja. hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja 
purenta. Useita välihampaita puuttuu. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvin kehittynyt runko. Hyvin kiinnittynyt 
voimakkaasti kiertynyt häntä. Riittävän karkea karva. Liikkuu reippaasti itsensä hyvin kantaen. Hieman löysyyttä 
kyynärpäissä. Miellyttävä käytös. Esitetään hyvin. Antaa aavistuksen matalan vaikutelman. 
JUN EH1 
 
HUOVISPÄIVÄN HEINÄSIRKKA FIN 24391/08 
Feminiininen nuori narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvin asettuneet hieman kookkaat korvat. Silmät 
voisivat olla hieman tummemmat. Oikea purenta. Hyvä kaula ja etuosa. Lyhyehkö rintakehä. Hieman luisu lantio ja 
alaskiinnittynyt häntä. Hyvä suora häntä. Polvikulma saisi olla voimakkaampi. hyvä karvan laatu, mutta lyhyt tänään. 

liikkuu hyvin edestä mutta jäykästi takaa. lyhyet askelet. Miellyttävä käytös. 
JUN H 
 
FINSWENG DANCING QUEEN FIN16385/08 
Feminiininen nuori narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää, korvat, silmät, purenta, välihampaita puuttuu. 
Hyvä ylälinja ja kaula ja eturinta. Hyvät suorat eturaajat. hyvä runko. hyvä suora häntä, joka voisi olla hieman 
korkeammalle kiinnittynyt. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Hyvä karvapeite. Miellyttävä käytös. 
NUO ERI1 PN2 SERT 
 
FINSWENG MAMMA MIA 16386/08 
Feminiininen nuori narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvä asentoiset korvat. Hyvät silmät ja purenta. 
Kapea edestä ja kääntää eturaajoa ulospäin. Hyvä runko, sopivasti kulmautunut. Hieman pehmeä selkä liikkeessä. 
Liikkuu hyvin edestä, kapeasti takaa. Hyvä karvanlaatu. Aavistuksen varautunut käytös. 
NUO EH2 
 
REIMIN NELIAPILA 41822/05 
3 v. feminiininen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. hyvä pää, korvat ja purenta. Vaaleat silmät. Hyvä kaula. Kevyt 
eturinta. eturaajat eivät ole aivan suorat. Sopivasti kulm. takaa. Hyvä suora häntä, joka voisis olla korkeammalle 
kiinnittynyt. Hyvä niska. hyvä karvanlaatu. Suttuinen mantteli väri. Liikkuu hyvin sivusta, hieman ahtaasti takaa . 
Veivaten edestä. Hyvä käytös. 
AVO EH1 
 
NELLYSON’S GOOSE ON THE LOOSE FIN12663/05 
Kookas tyylikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet. hyvä pää, korvat, silmät ja purenta. Pigmentti saisi olla syvempi. Hyvä 
runko. Hyvin kulm. takaosa. Hyvä häntä. Kauniissa turkissa, mutta karva saisi olla karkeampaa. Kevyet joustavat 
liikkeet. Hyvä temperamentti. 


