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UROKSET 
 
BLUEPEPPER'S FLYING-FOX FIN17492/09 
Ryhd. mask. jun, joka voisi olla lyhyempi rungoltaan. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja purenta. 
Lapa voisi olla hiem. viistompi, muuten hyvin kulm. kokonaisuus. Ikäisekseen hyvä rinta ja runko. Hyvä 
vahva selkä ja hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin sivusta. Yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Turkki saa 
karkeutua. Oikea temperamentti. 
JUN ERI1 PU1 ROP SERT RYP4 
 
NEMMA'S YESMAN FIN47159/08 
POISSA 
 
BLUEPEPPER'S ALI-BABA FIN35179/01 
9-vuotta nuori veteraani. Iso, ja tämänpäiv. asussaan vaik. korkealta. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät 
ja purenta sekä kaula. Tasap. kulm. Vahva selkä. Hyvät raajat. Hyvä häntä. Erit. hyvät, kevyet ja vapaat 
liikkeet. Karva voisi olla karheampaa, eikä ole tänään parhaassa turkissaan. Oikea temperamentti. Esiintyy 
hyvin.  
VET ERI1 PU2 ROP-VET BIS1-VET 
 
NARTUT  
 
BLUEPEPPER'S DEVIL OR ANGEL FIN63084/08 
15kk. fem. juniori. Seistessä kaunis tasap. sivukuva. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Voimakas poskinen pää. 
Kevyt kuono-osa. Hyvä aset. korvat. Pyöreät silmät. Oikea purenta, toivoisin selv. pigmentin. Tasapain. 
kulm. Vielä kevyt eturinta. Ikäisekseen hyvät kulmauks. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hyvin sivusta, mutta 
kapeasti edestä ja takaa. Saa vakiinnuttaa liikkeensä. Karhea karva ja miellyttävä luonne.  
JUN EH1 
 
BLUEPEPPER'S FOX-BERRY FIN17487/09 
11kk. fem. juniori. Hyvät nartun mittasuhteet. Pitkä kevyt pää, johon toiv. enemmän voimaa. Niukka 
otsapeng. Hyvät korvat, jotka hieman alaskiinnit. Oikea purenta. Hyvät silmät. Haalea pig. Tasapain. kulm. 
Kevyt eturinta. Runko hiem. kesken. Hyvä hännänkiinnitys ja häntä. Liikkuu sivusta tasapain. mutta vielä 
hyvin kapeasti ja epävak. edestä, takapotku saa vahvistua. Miellyttävä käytös. Tarv. aikaa. 
JUN H 
 
TEHILL'S JESSIE JADE FIN60974/08 
Hyv. kokoinen fem. narttu. Joka tällä het. aavistuk. takakorkea. Narttumainen pää. Hyvät korvat ja purenta. 
Vaaleat silmät. Pig. saisi olla syvempi. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvät kyynärpäät. Hiem. korkea kinner. 
Oikein kiinnittynyt häntä. Liikkuu löysästi edestä ja etuaskel vajoaa liikkeessä ja taka-askel saisi olla 
pidempi. Turkki tulossa. Miellyttävä käytös.  
JUN H 
 
NEMMA'S YOLANDA FIN47154/08 
Fem. narttu, jolla hyvät rungon mittasuht. Hyvä koko. Hyvä kallo ja hyväasent. korvat. Hieman vaaleat 
silmät. Ja pig. saisi olla parempi. Etuosa voisi kulm. paremmin. Löysät kyynärpäät. Hyvin kulm. takaa. 
Riittävä luusto. Hyvä hännänkiinnitys. Liukas karvapeite johon toivoisin karkeutta. Liikkuu reippaasti, 
tasapain. sivusta, löysästi edestä. Esiintyy hyvin maassa. Mutta ei suostunut näyt. hampait. Mutta ei 
agressiivisuutta. 
NUO EVA 
 
 
 
 



BLUEPEPPER'S RING FIN31905/08 
Topakka 2-v narttu. Hyvä koko ja sukupuolileima. Hyvä pää, korvat ja purenta. Lapa voisi olla viistompi, 
muuten hyvä kokonaisuus. Hyvä runko. Vahva selkä ja hyvä häntä. Liikkuu tasapain. hyvin ed. ja takaa. 
Hyvä karvanaatu. Antaa aavistuksen matalan vaikutelman. Erinom. temperamentti. Hyvät silmät joskin 
hiem. pyöreät. 
AVO ERI1 VSP SERT FI MVA 
 
LINNEARUD'S LAVENDEL BRUN FIN29382/08 
2-v fem. narttu, jolla hyvät rungon mittasuht. ja ylälinja. Hyvä pää. Hiem. alaskiin. korvat. Silmät voisi olla 
tummemmat. Haalea pig. Oikea purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä runko. Polvikulm. saisi olla 
voimakkaampi. Hyvä suora häntä. Karvan laatu OK, mutta turkki ei parhaim. tänään. Suttuinen väri 
häiritsee. Liikkuu hiem. löysästi edestä takaliike jää rungon alle. Miellyttävä käytös. 
AVO EH2 
 
KASVATTAJAT 
 
KENNEL BLUEPEPPER'S om. Marjo Ahola 
Neljä yhdistelmää. Ryhmä koostuu tämän päivän parhaista koirista, mutta se ei ole kovin tasainen. Koot ja 
mittasuht. vaihtelevat. Kaikilla on hyvät raajarak. Liikkuvat tehokkaasti. Niillä on oikeat ilmeet ja hyvät 
vakaat ylälinjat sekä erinom. rodunom. luonteet. 
KASV! KP ROP-KASV BIS3-KASV 
(Flying-Fox, Ali-Baba, Devil Or Angel, Ring) 


