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pennut 
 
UROKSET 
 
REIMIN SPOTLIGHT KID FI15790/09 
7 kk. maskuliininen urospentu, joka voisi olla lyhyempi rungoltaan. Pitkä urosmainen pää, hyvä asentoiset korvat, hyvä 
purenta. Kauniit tummat silmät. Hyvin kulmautunut edestä ikäisekseen, hyvä rintakehä. Hyvä hännänkiinnitys. Sopiva luusto. 
Hyvä karvanlaatu. Liikkuu reippaasti, leveästi edestä, hyvällä potkulla takaa. Köyristää liikkeessä lanneosaa. Esiintyy hyvin. 
PEN1 KP VSP-PENTU 
 
NARTUT 

 
REIMIN SEVENTH SIGN FI15793/09 
7 kk, vankka narttu, jolla OK nartun mittasuhteet ja hyvä sukupuolileima. Ilmeikäs pää, posket eivät saa enää vahvistua. 
Hyvät korvat, silmät ja purenta. pysty olkavarsi. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvin kulmautunut takaa. Tukeva runko. Hyvä 
hännänkiinnitys. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin sivusta, edestä leveästi, takaa riittävällä potkulla. Hyvät pakarat. Terhakka 
olemus. Liikkeessä vielä hieman pehmeyttä selässä. Hyvä käytös. 
PEN1 KP ROP-PENTU 
 
SOMEHOW CAPPUCCINO FI14399/09 
7 kk feminiininen narttupentu, joka voisi olla hieman lyhyempi rungoltaan. Ilmeikäs pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. 
Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja eturaajat suoremmat. Sopivasti kulmautunut takaa. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä 
selkä. Hyvä, suora häntä. Hyvä karvan laatu. Liikkuu hyvin edestä, takaliike voisi ulottua pidemmälle. Esiintyy erittäin hyvin. 
PEN2 KP 
 
 

urokset 
 
BLACK BACK DRAG-N-FLY FIN29178/08 
Hyvänkokoinen juniori. Riittävä sukupuolileima. Hyvät rungon mittasuhteet ja seistessä ylälinja. Ilmeikäs pää. Hyväasentoiset 
korvat. Silmät voisi olla hieman tummemmat. Oikea purenta. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Kääntää etutassujaan 
ulos. Ikäisekseen hyvä runko. Sopivasti kulmautunut takaa. Hyvä hännän kiinnitys. Kiertyvä häntä. Liikkuu edestä löysin 
kyynärpäin, takaa ajoittain epäpuhtaasti. Askel voisi olla pidempi. Karva saa karkeentua. Miellyttävä käytös. Esiintyy erittäin 
hyvin. 
JUN H 
 
TERRIWAY GREAT BLACK FIN42468/08 
Maskuliininen juniori, jolla hyvät rungon mittasuhteet ja ylälinja. Suhteessa kalloon ja poskiin kuono-osa voisi olla 
voimakkaampi. Hyvät silmät ja eturinta. Pitkä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävä runko. Häntä voisi olla hieman 
korkeammalle kiinnittynyt, mutta hyvä suora häntä. Hyvä karkea karva, mutta turkki ei parhaimmillaan tänään. Liikkuu 
hyvällä askelpituudella, edestä ulkonevin kyynärpäin. Miellyttävä käytös. Tarvitsee aikaa. 
JUN EH1 
 
TERRIWAY FILL THE BILL FIN23699/08 
Kookas, vahva uros, jolla hyvä ylälinja ja sukupuolileima. Voimakas uroksen pää. Hyvät korvat ja purenta. Vahvat leuat. 

Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä pigmentti. Hyvä kaula ja eturinta. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Tasapainoiset 
kulmaukset. Vahva runko. Hyvä suora selkä. Hyvä hännän kiinnitys. Erinomainen karkea karva. Liikkuu erittäin pitkällä 
askeleella itsensä hyvin kantaen, mutta edestä ranneahtaasti, löysin kyynärpäin. Miellyttävä käytös. 
NUO ERI1 PU2 VASERT 
 
BLACK BACK BACK ON TRACK FIN29660/05 
Maskuliininen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä pää. Oikea-asentoiset, hieman kookkaat korvat. Hyvät silmät, 
purenta ja pigmentti. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä kiinteä etuosa. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko. Häntä saisi olla 
korkeammalle kiinnittynyt. Toivoisin turkin karkeammaksi. Kaunis punainen tan-väri. Liikkuu tasapainoisesti, hyvin sivusta ja 
takaa, aavistuksen ranneahtaasti edestä. Miellyttävä käytös. 
AVO ERI1 PU1 ROP SERT 
 
BLUEPEPPER´S RULES THE RING FIN31904/08 
Maskuliininen uros, saisi olla lyhyempi rungoltaan. Voimakas urosmainen pää. Hyväasentoiset korvat. Hyvät vahvat leuat ja 
oikea purenta. Pyöreät vaaleat silmät korostuvat. Hyvä pigmentti. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Riittävä eturinta. 
Hyvin kulmautunut takaa. Vahva lanne. Hyvä selkä. Voimakas luusto. Hyvä karvapeite. Liikkuu tasapainoisesti itsensä hyvin 
kantaen. Miellyttävä käytös. 
AVO EH2 
 
REIMIN SPECIAL EDITION FIN53295/06 
Ryhdikäs uros, jolla hyvä ylälinja. Toivoisin hieman voimakkaamman kuono-osan. Hyväasentoiset heman pehmeät korvat. 
Pienet silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Riittävä 
karheus turkissa. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hieman leveästi edestä. Miellyttävä käytös. 
VAL ERI1 PU3 
 
 
 
 
 



nartut 
 
BLACK BACK VERY CHERRY FIN13287/08 
Iloisesti esiintyvä feminiininen narttu, joka voisi olla lyhyempi rungoltaan. Pitkä pää, johon toivoisin täyteläisemmän kuono-
osan. Pitkät korvat, jotka voisivat olla korkeammalle kiinnittyneet. Hyvät silmät ja pigmentti. Pari välihammasta puuttuu. 
Pysty lapa. Riittävä eturinta. Pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä hännän kiinnitys. Ikäisekseen hyvä turkki. Pitkä 
häntä koskettaa liikkeessä selkää. Liikkeessä suora selkä. Liikkuu hyvin takaa. Etuliikkeet saavat vakiintua. Kovin löysät 
kyynärpäät liikkeessä. Antaa matalan vaikutelman. Miellyttävä käytös. 
NUO H 
 
REIMIN FINAL FANTASY FIN21812/07 
Feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvät korvat. Hyvät silmät ja purenta. Pigmentti saisi olla 
syvempi. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvin kiinnittynyt, voimakkaasti kiertyvä häntä. Turkissa 
riittävästi karkeutta, mutta ei parhaassa kunnossa tänään. Suttuinen manttelin väri häiritsee. Liikkuu tasapainoisesti, hyvin 
takaa, varsin hyvin edestä. Miellyttävä käytös. 
AVO EH2 
 
TRUOZZY´S HANDS OFF FIN39262/07 
Ryhdikäs feminiininen narttu. Hyvät nartun mittasuhteet ja ylälinja. Narttumainen pää, hyvät korvat, pyöreät silmät, hyvä 
purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, eturaajat voisivat olla suoremmat, seisoo hyvin raajoillaan. Hyvä 
runko. Hyvä suora häntä. Karvanlaatu ok, mutta turkki ei parhaimmillaan. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hieman ahtaasti 
edestä. Miellyttävä käytös. 
AVO ERI1 PN4 SERT 
 
REIMIN I HAVE A DREAM FIN44419/06 
Feminiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Pitkä pää, johon toivoisin voimakkaamman kuono-osan. Hyvät korvat, 
vaaleat silmät, oikea purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Tilava runko. Sopivasti kulmautunut takaa. Suora vahva selkä. Hyvä 
hännän kiinnitys. Hyvä karvan laatu. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa. Sopiva luusto raajoissa. Miellyttävä käytös. 
VAL ERI1 PN1 VSP 
 

TRUOZZY´S BLACK CAT FIN52125/06 
Feminiininen narttu jolla seistessä kaunis ylälinja. Suhteessa kalloon, kuono-osa voisi olla voimakkaampi. Hyväasentoiset, 
hieman kookkaat korvat. Pyöreähköt silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko. 
Hyvä lanne. Oikein kiinnittynyt häntä. Toivoisin karkeamman turkin. Liikkuu reippaasti hyvällä askelpituudella. Aavistus 
pehmeyttä selässä. Hyvä käytös. 
VAL ERI2 
 
BLUEPEPPER´S BLACK MINT FIN11262/01 
9-vuotias erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, joka on täyttä terrieriä. Hyvä sukupuolileima ja ylälinja. Kuono-osa voisi 
olla voimakkaampi ja silmät tummemmat. Tasapainoiset kulmaukset, suora häntä. Tilava runko. Karva saisi olla karkeampaa. 
Liikkuu reippaasti hyvällä pitkällä askeleella. Erinomainen esiintyjä. Hyvä temperamentti. 
VET ERI2 PN3 
 
REIMIN SUN MOON STARS FIN25441/99 
10,5 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Kaunis kokonaisuus. Hyvä ylälinja. Kaunis pää. Hyvät korvat, vaaleat 
silmät. hyvä pigmentti. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä runko ja selkä sekä hännän kiinnitys. Vahva takaosa. 
Hyvä turkki. Ikä ei näy vielä liikkeissä. Joustavat vapaat liikkeet. Aavistuksen löysät kyynärpäät. Kantaa itsensä hyvin. 
VET ERI1 PN2 ROP-VET 
 
OUSKAN NAURU-HERMO FIN33761/99 
10v. Hyväkuntoinen veteraani, josta löytyy runsaasti terrierienergiaa. Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Hyväilmeinen 
hieman kevyt pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hieman niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Riittävä luusto. 
Aavistuksen luisu lantio. Häntä voisi olla korkeammalle kiinnittynyt, mutta kantaa häntänsä hyvin. Liikkuu ikäisekseen hyvin. 
Suorat liikkeet. Hyvä karvan laatu, mutta suttuinen mantteliväri. Esiintyy erittäin hyvin. 
VET EH3 
 

kasvattajat 
 
KENNEL REIMIN om. Krista Riihelä 
(Reimin Special Edition, Final Fantasy, I Have A Dream, Sun Moon Star) 
4 yhdistelmää. Yhtenäinen tyyppi ja mittasuhteet. Kaikilla tasapainoiset raajarakenteet ja vahvat selät. Pienistä 
yksityiskohtavirheistä huolimatta hyvät kokonaisuudet. Hyvät karvan laadut, mutta turkkiensa ja väriensä puolesta kirjavaa 
joukkoa. Liikkuvat hyvin ja hyvät luonteet. Riittävän suorat hännät, mutta voi kiinnittää huomiota häntiin. 
KASV1 KP ROP-KASV 


