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UROKSET 
 
DREAMPOWER´S BLUE DREAMER FIN19036/08 
Erittäin hyvä tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet. riittävä pään pituus. Hyvät silmät, kookkaat korvat häiritsevät ilmettä. Riittävä kaulan 
pituus. Vahva selkä. Hyvä ??. Hyvä häntä. Liikkuu ulkonevin kyynärpäin edestä, erittäin lyhyellä askeleella takaa. Karvan laatu ok. 
JUN EH1 
 
DREAMPOWER´S DREAM IN RED FIN19038/08 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä rungon pituus. Hyvä pään pituus. Hieman karkea kallo ja kookkaat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman 
etuasentoiset lavat. Runko tarvitsee aikaa. Erinom. karvan laatu ei kuitenkaan tänään parhaassa karvan laadussa. Liikkeet ok. 
JUN EH2 
 
TERRIWAY FILL THE BILL FIN23699/08 
Rungon mittasuhteet ok. Hieman raskaan vaikutuksen tekevä vankkarunkoinen uros. Hyvä pään pituus. Karkea kallo ja kookkaat korvat 
häiritsevät ilmettä. Erittäin hyvä hännän kiinn. Hyvä raajaluusto ja kulmaukset. Super hyvä karva hyvässä näyttelykunnossa tänään. 
Hyvä luonne. 
JUN EH3 
 
BLACK BACK LAS VIVAZ FIN50938/07 
Erinom. rungon pituus. Hyvä pään pituus joskin niukka otsapenger ja kookkaat korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hieman lyhyt olkavarsi 
mikä näkyy epävakaana etuliikkeenä. Hyvän mallinen runko. Hyvä takaosa. Karva on laadultaan ok, mutta selkäturkki kovin lyhyttä 
tänään. On ok. 
UO ERI1 PU3 VASERT VARACA 
 
TRUOZZY´S HANDYMAN FIN39258/07 
Hyvät rungon mittasuhteet. Toivoisin lisää jaloutta. Hieman vaaleat silmät ja kookkaat korvat. Järeä kallo. Riittävä kaulan pituus. Vahva 
selkä. Hieman lyhyt olkavarsi. Eturaajojen tulisi olla suoremmat. Niukat kulm. takaosa. Erinomainen karvanlaatu. Tulisi liikkua 
pidemmällä askeleella takaa. 
NUO EH2 
 
BLUEPEPPER´S WILL-SON FIN22242/07 
Erinom. tyyppi ja koko. Erittäin kaunisilmeinen maskuliin. pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula, erinom. ylälinja. Erittäin hyvänmallinen 
runko. toivoisin selvemmän eturinnan. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä takaosa. Reipas liikkuja. Erinom. karvanlaatu.  
AVO ERI1 PU1 ROP SERT CACIB => FIN MVA 
 
TERRIWAY EXCALIBUR FIN52336/06 
Hyvät rungon mittasuhteet. Vahva mask. pää, ilmettä häiritsevät hieman kookkaat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Lyhyt 
olkavarsi mikä näkyy leveinä etuliikkeinä. hyvin kulmautunut takaosa. Lättänät tassut. Pyrkii liikkumaan takajalat rungon alla. Hyvä laat. 
turkki ei tänään parhaassa näyttelykunnossa. 
AVO EH2 
 
TRUOZZY´S QUIXOTIC REGAL FIN22410/04 
Hyvät rungon mittasuhteet. Pään tulisi ehdottomasti olla maskuliinisempi ja pidempi. Ilme pistävä johtuen vaaleista pyöreistä silmistä. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Tiivis hyvä runko. Pyrkii seisomaan etutassut ulospäin. Hyvin kulmautunut takaosa, hieman korkea kinner. 
Erinomainen karvan laatu, ei tänään parhaassa näyttelykunnossa. Liikkuu löysin kyynärpäin edestä, takaa ok. 
AVO EH3 
 
BLUEPEPPER´S THUNDER KING FIN38769/98 
Erinomaisesti säilynyt 11v veteraani. Kaunis ilme pää johon toivoisi hieman lisää otsapengertä. ryhdikäs kaula, hyvä ylälinja, 
kauttaaltaan hyvä runko ja raajarakenne. Erinom. turkinlaatu. Hienossa näyttelykunnossa. Ikä huomioiden kevyt ja vetävä liike. 
VET ERI1 ROP-VET PU2 
 
NARTUT 
 
DREAMPOWER´S WILD DREAM FIN19040/08 
Hyvät rungon mittasuhteet ja koko. Hyvä nartun pää joskin otsapenger voisi olla selvempi ja silmät kovin lähekkäin sijaitsevat ja hieman 
pyöreät mistä johtuen ilme pistävä. Hyvä kaula ja ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvä rungon malli sekä erittäin hyvin kulmautuneet raajat. 
Hyvä luusto 
JUN ERI1 PN4 VASERT 
 
 
TERRIWAY GOOD FOR YOU FIN42463/08 
Vielä kovin pentumaisen vaikutuksen tekevä (10kk). Riittävä pään pituus, mutta se on mitätön verrattuna suht pieneen kokoonkin. 
Riittävä kaulan pituus, vahva selkä. runko tarvitsee aikaa. Hyvä karvan laatu ei parhaassa näyttelykunnossa tänään. Korkea kinner. 
Toivoisin näkeväni kaiken kaikkiaan enemmän koiraa. 
JUN H 
 
BLUEPEPPER´S RING FIN31905/08 
Erittäin kauniit rungon ääriviivat omaava narttu. Erinomainen kaunisilmeinen pää, joskin otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Hyvä etuosa. tiivis vankka runko ja hyvä takaosa sekä raajainen luusto hieman lättänät tassut. Erinom. karvan laatu ja 
näyttelykunnossa. 
NUO ERI1 PN2 SERT CACIB 



 
LINNEARUD´S LAVENDEL BRUN 
Kovin lyhyessä selkäturkissa esitetty narttu joka tekee hieman ilmavan vaikutuksen. toivoisin jalomman pään ja pienemmät korvat jotta 
ilme parempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman lyhyt olkavarsi. runko kaipaa lisää massaa ja syvyyttä. Liikkuu edestä ok, takaraajat 
aavistuksen rungon alla. Hyvä karvan laatu. 
NUO EH2 
 
SASSATOWN HARD DAYS NIGHT FIN36035/08 
POISSA 
 
DREAMPOWER´S BUMBLE BEE FIN42847/05 
Löysässä ja turhan pulskassa kunnossa esitetty narttu jolla hyvänmallinen pää. Ilmettä häiritsevät kookkaat korvat. Koira vaikuttaa 
aavistuksen matalalta. Vankka runko jota lihavuus korostaa ja samalla liikkeistä tulee kömpelöt. Erittäin hyvä karvan laatu, ei tänään 
parhaassa näyttelykunnossa. 
AVO H 
 
BLACK BACK ÄRRIPURRI FIN49445/04 
Erittäin hyvä tyyppi. Riittävän pitkä pää. Aavistuksen kookkaat korvat. Riittävä kaulan pituus. Vahva selkä. Hieman lyhyt olkavarsi mikä 
näkyy kauhovina etuliikkeinä. Loistava karvan laatu. Tänään selkäturkki kovin lyhyttä. 
VAL ERI2 PN3 
 
BLUEPEPPER´S FUNNY-BUNNY FIN16523/06 
Kookas tyylikäs narttu. Hyvä nartun pää, joskin kookkaat korvat ja niukka otsapenger. Erinom. kaula ja ylälinja. Hyvä etuosa ja rungon 
malli. Hyvin kulm. takaosa, korkea kinner. Erinom. karvan laatu, hienossa näyttelykunnossa. 
VAL ERI1 PN1 VSP 
 
TERRIWAY INCREDIBLE FIN45035/03 
Hyvät rungon mittasuhteet. Toivoisin lisää jaloutta päähän. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä etuosa. Hyvä hännän kiinnitys. Lättänät tassut. 
Hyvä karvan laatu ei tänään parhaassa näyttelykunnossa. Selkä pettää liikkeessä. Toivoisin lisää terrieri tempperamenttia. 
VAL EH3 
 
TERRIWAY THIN RED LINE FIN18982/00 
Erittäin hyvässä kunnossa esitetty veteraani 10v jolla hyvä pää ja ilme. Vankka runko. Hyvä etuosa samoin takaosa. Narttu on 
kokonaisuudessaan turhan raskas ja näin ollen sukupuolileima kärsii. Liikkeet ok. Erinom. terrieri tempperamentti. Hyvä karvan laatu ei 
tänään parhaassa näyttelykunnossa. 
VET EH1 
 
KASVATTAJAT 
 
KENNEL BLUEPEPPER’S 
om. AHOLA MARJO, SOTKAMO 
(Bluepepper´s Will-Son, Thunder King, Ring, Funny-Bunny) 
Ryhmä koostuu rotutyypiltään erinom. austr. terriereistä joilla todella samanlaiset ilmeet ja päät. Erinomaiset rungot ja ylälinjat ja hyviä 
liikkujia. Onnittelut kasvattajalle. 
KASV1 KP ROP-KASV 
 
 
KENNEL DREAMPOWER’S 
om. SATU TOIVONEN, RAUMA 
EI MUODOSTUNUT 
 
 
KENNEL TERRIWAY 
om. SANNA SANTALA, SÄKYLÄ 
(Terriway Fill The Bill, Excalibur, Incredible, Thin Red Line) 
Ryhmä koostuu ääriviivoiltaan erittäin hyvistä austr. terriereistä. Päät ovat hyväilmeiset, rungot erittäin vankkoja niin ettätoivoisi jopa 
aavistuksen jalommiksi ja joustavimmiksi. Erinom. karvan laadut, tänään ei kaikilla paras näyttelykunto. Kuitenkin tyypiltään yhtenäinen 
ryhmä. 
KASV2 KP 


