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Tasdale Last Laughin ryhmä: 
Tyypiltään ja kooltaan yhtenäinen. Oikea raajakorkeus. Takaluisut ja pyöreät kallot, kevyet kuonot. Kauniit 
ilmeet. Hyvät ryhdit. Erinomaiset värit. Karvanlaatu muuten hyvä, mutta niukat top knotit. Hännänkiinnitykset 
oikeat, mutta asento pitäisi olla suorempi. Hyvät raajarakenteet ja tasapainoiset liikemallit. Oikea 
terrieritemperamentti. 
 
 
Meriuikun Aamuntaika, narttu 
emä: Reimin Remember Me 
 
Laatuarvostelu: EH, erittäin hyvä 
Koko: keskikokoinen, 28 cm 
Sukupuolileima: erinomainen 
Luusto: hyvä 
Kunto: kohtalainen, lihava, löysä 
Väri: erinomainen, kaunis sininen sävy mutta kupeissa ruskea sävy, lämmin tan 
Turkki (laatu): erinomainen 
Top knot, kaulus: hyvä, niukat 
Mittasuhteet: hyvä, pitkä runko 
 
2. Pää 
Kallo-osa: hyvä, takaosasta luisu 
Kuono-osa: hyvä, lyhyt kuono, samoin alaleuka 
Otsapenger: hyvä, hieman korkea 
Silmät: erinomainen 
Korvat: erinomainen  
Hampaat: erinomainen 
Purenta: hyvä, väljä saksipurenta 
Pigmentti: hyvä 
 
3. Rakenne 
Kaula: hyvä, liikkeessä ryhdikäs 
Rintakehä: erinomainen 
Ylälinja: kohtalainen, selkä painuu 
Etuosa ja kulmaukset: erinomainen, erinomainen lapa ja olkavarsi 
Takaosa ja kulmaukset: hyvä, hyvät kulmaukset, kapea reisi 
Eturaajat: hyvä, tiiviit käpälät, ei täysin suorat 
Takaraajat: hyvä, yhdensuuntaiset, seisoo rungon alla 
Lantio: erinomainen  
Hännänkiinnitys: erinomainen 
 
4. Liikket 
Edestä: hyvä, kyynärpäät ulkokierteiset 
Takaa: hyvä, saisi olla yhdensuuntaisemmat 
Sivulta: hyvä, hieman lyhyt askel takaa 
Hännän kanto: kohtalainen, kiertyy kiepille 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: Turkin laatu ja väri, ilme (silmät ja korvat), rintakehän muoto 
Erityiset huonot puolet: Pitkä runko, selkä pehmeä ja painuu 
 
 
Meriuikun Aallonaika, narttu 
emä: Reimin Remember Me 
 
Laatuarvostelu: EH, erittäin hyvä 
Koko: keskikokoinen, 27 cm 
Sukupuolileima: erinomainen 



Luusto: hyvä, kevyt 
Kunto: erinomainen 
Väri: erinomainen 
Turkki (laatu): hyvä, riittävän karkea karva, harva, kaksinkertainen 
Top knot, kaulus: hyvä, niukka 
Mittasuhteet: hyvä, runko pitkä 
 
2. Pää 
Kallo-osa: kohtalainen, pyöreä, takaluisu 
Kuono-osa: kohtalainen, suippo, alaleuka kevyt ja lyhyt 
Otsapenger: kohtalainen, korkea 
Silmät: erinomainen 
Korvat: hyvä, hieman haja-asentoiset 
Hampaat: hyvä, P2 ala puuttuu molemmilta puolilta 
Purenta: hyvä, väljä saksipurenta 
Pigmentti: kohtalainen, haalea 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinomainen 
Rintakehä: kohtalainen, pyöreä, lyhyt, syvä 
Ylälinja: hyvä, selkä painuu 
Etuosa ja kulmaukset: erinomainen 
Takaosa ja kulmaukset: erinomainen 
Eturaajat: erinomainen, tiiviit käpälät 
Takaraajat: erinomainen 
Lantio: erinomainen 
Hännänkiinnitys: erinomainen 
 
4. Liikket 
Edestä: erinomainen 
Takaa: erinomainen 
Sivulta: hyvä, edessä hyvä ulottuvuus, takaliike jää lyhyeksi 
Hännän kanto: hyvä, saisi olla suorempi 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: koko, ilme, olemus, etu- ja takaosan rakenne täysin korrekti 
Erityiset huonot puolet: pitkä runko, pehmeä selkä, kevyt kuono 
 
 
Meriuikun Aikapoika, uros 
Emä: Reimin Remember Me 
 
Laatuarvostelu: H, hyvä 
Koko: keskikokoinen, 27 cm 
Sukupuolileima: erinomainen 
Luusto:hyvä, järeä 
Kunto: erinomainen 
Väri: erinomainen 
Turkki (laatu):erinomainen, puutteellinen pohjavilla 
Top knot, kaulus: kohtalainen, top knot puuttuu 
Mittasuhteet: erinomainen, rungossa erinomaiset 
 
2. Pää 
Kallo-osa: hyvä, järeä, mutta sileä posket, takaluisu kallo 
Kuono-osa:hyvä, lyhyt ja täyteläinen, kuono lyhyt, samoin alaleuka 
Otsapenger: hyvä 
Silmät: erinomainen, hyvä muoto, oikein asettuneet 
Korvat: erinomainen, asento hyvä, hieman isot 
Hampaat: erinomainen, kaikki hampaat 
Purenta: erinomainen 
Pigmentti: hyvä, hieman vaalea 
 



3. Rakenne 
Kaula: erinomainen 
Rintakehä: erinomainen 
Ylälinja: hyvä, selkä painuu 
Etuosa ja kulmaukset: erinomainen, kulmaukset hyvät, lavoissa raskautta 
Takaosa ja kulmaukset: erinomainen 
Eturaajat: kohtalainen, pitäisi olla suoremmat, järeät 
Takaraajat: erinomainen 
Lantio: erinomainen 
Hännänkiinnitys: erinomainen 
 
4. Liikket 
Edestä: hyvä, ei täysin yhdensuuntaiset 
Takaa: erinomainen 
Sivulta: erinomainen 
Hännän kanto: heikko, kiertyy rullalle ja tiukasti päästä 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: koko, rungon mittasuhteet, silmät ja korvat, karvanlaatu rungossa 
Erityiset huonot puolet: järeä luusto, pää, top knot puuttuu, hännänasento 
 
Reddenblue Charlie Brown, uros 
emä: Reddenblue Absolute Pitch 
 
Laatuarvostelu: EH, erittäin hyvä 
Koko: keskikokoinen, 28 cm 
Sukupuolileima: erinomainen 
Luusto: kohtalainen, kevyt 
Kunto: erinomainen, lihaskunto super! 
Väri: erinomainen 
Turkki (laatu): hyvä, kaksinkertainen turkki, harva päällyskarva 
Top knot, kaulus: hyvä, hyvä kaulus, niukka top knot 
Mittasuhteet: erinomainen, erinomainen rungossa 
 
2. Pää, kokonaisuutena lyhyt 
Kallo-osa: hyvä, lyhyt, litteä, hieman takaluisu 
Kuono-osa: kohtalainen, pituus oikea suhteessa kalloon, alaleuka kevyt ja lyhyt 
Otsapenger: hyvä, hieman korkea 
Silmät: erinomainen, tummat pienet 
Korvat: erinomainen, hyvinasettuneet, oikean kokoiset 
Hampaat: erinomainen, kaikki hampaat 
Purenta: kohtalainen, väljä saksipurenta 
Pigmentti: erinomainen 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinomainen 
Rintakehä: erinomainen 
Ylälinja: erinomainen, jäntevä selkä 
Etuosa ja kulmaukset: hyvä, lavat oikeinasettuneet, olkavarret viistot ja saisi olla pidemmät, kyynärpäät ei tiiviit 
Takaosa ja kulmaukset: erinomainen 
Eturaajat:kohtalainen, tiiviit käpälät, leveäasentoiset 
Takaraajat:hyvä, yhdensuuntaiset, leveät 
Lantio: erinomainen 
Hännänkiinnitys: erinomainen 
 
4. Liikket 
Edestä: kohtalainen, leveät, jäykät, korkeat 
Takaa: hyvä, yhdensuuntaiset, leveät 
Sivulta: hyvä, tehokkaat mutta etuliike nousee 
Hännän kanto: kohtalainen, saisi olla suorempi, kiertyy kiepille 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: koko, rungon mittasuhteet, ryhti, olemus, erinomainen fyysinen kunto 



Erityiset huonot puolet: etuosan rakenne, pää koko, alaleuan keveys 
 
 
Bearstep´s Tonganoxien ryhmä: 
Tyyppi ei yhtenäinen, koossa ja mittasuhteissa (pää, runko) vaihtelua. Hyvät turkit ja värit. Erinomaiset 
luonteet. Toinen nartuista ei rodunomainen, yksi uroksista erinomainen. Epäyhtenäisyyttä liikemallissa. 
Erityisesti etuosan rakenteissa puutteita. 
 
 
Reimin Hat Trick, narttu 
emä: Black Back Kind of Magic 
 
Laatuarvostelu: H, hyvä 
Koko: iso, 30 cm 
Sukupuolileima: hyvä 
Luusto: erinomainen 
Kunto: erinomainen 
Väri: hyvä, selällä sinistä, kyljet mustata, tan saisi olla syvempi 
Turkki (laatu): hyvä, saisi olla karkeampi, niukka pohjavilla 
Top knot, kaulus: hyvä, hyvä top knot, pehmeä kaulus 
Mittasuhteet: erinomainen 
 
2. Pää 
Kallo-osa: hyvä, hieman takaluisu, saisi olla tasaisempi 
Kuono-osa:hyvä, saisi olla pidempi 
Otsapenger: erinomainen 
Silmät: hyvä, tummat, pienet, mantelimuoto puutuu 
Korvat: hyvä, hyvinasettuneet, isot 
Hampaat: erinomainen, kaikki hampaat 
Purenta: erinomainen 
Pigmentti: erinomainen 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinomainen 
Rintakehä: hyvä, saisi olla pidempi 
Ylälinja: kohtalainen, liikkeessä ei toimi 
Etuosa ja kulmaukset: erinomainen 
Takaosa ja kulmaukset: kohtalainen, kinner pitäisi olla vahvempi 
Eturaajat: kohtalainen, käpälät ulkokierteiset 
Takaraajat: hyvä, suorat, leveäasentoiset 
Lantio: hyä, pyöreä 
Hännänkiinnitys: kohtalainen, matala 
 
4. Liikket 
Edestä: hyvä 
Takaa: erinomainen 
Sivulta: kohtalainen, selkä pehmeä, liike keinuvaa 
Hännän kanto: kohtalainen, lähtee taakse ja kaartuu 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: luonne 
Erityiset huonot puolet: koko, raajojen ja rungon rakennevirheet, selän epätasapaino 
 
 
Reimin Holy Smoke, uros 
emä: Black Back Kind of Magic 
 
Laatuarvostelu: EH, erittäin hyvä 
Koko: iso, 30,5 cm 
Sukupuolileima: erinomainen 
Luusto: erinomainen 
Kunto:hyvä, tukeva 
Väri:hyvä, erinomainen tan-väri, selässä mustaa, kyljissä sininen, värirajat voisivat olla selvemmät 
Turkki (laatu): erinomainen 



Top knot, kaulus: erinomainen 
Mittasuhteet: erinomainen rungossa 
 
2. Pää 
Kallo-osa: kohtalainen, takaluisu 
Kuono-osa:hyvä, saisi olla pidempi 
Otsapenger:kohtalainen, korka johtuen kallosta 
Silmät: kohtalainen, pyöreät, vaaleat 
Korvat:hyvä, kiinnitysasento hyvä, kookkaat 
Hampaat: erinomainen, täydellinen 
Purenta: erinomainen 
Pigmentti: hyvä, kirsu rurehtava, kynsissä hyvä 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinomainen 
Rintakehä: hyvä, viimeiset kylkiluut saisivat olla pidemmät 
Ylälinja: erinomainen 
Etuosa ja kulmaukset: hyvä 
Takaosa ja kulmaukset:hyvä, istuintyynyä saisi olla enemmän 
Eturaajat: kohtalaiset, ei suorat, kääntyy  ulos, tiiviit käpälät 
Takaraajat:hyvä, leveäasentoiset, kinner sisäkierteinen 
Lantio: erinomainen 
Hännänkiinnitys: erinomainen 
 
4. Liikket 
Edestä: hyvä 
Takaa:hyvä, leveät 
Sivulta:hyvä, rajoittuneet, hieman jäykät 
Hännän kanto:erinomainen 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: tyyppi, ylälinja, rungon mittasuhteet, karva, luonne 
Erityiset huonot puolet: pää, eturaajat, koko 
 
 
Selendia Non Stop, uros 
Emä: Selendia Just So 
 
Laatuarvostelu: EH, erittäin hyvä 
Koko:iso, 30 cm 
Sukupuolileima: hyvä 
Luusto:kohtalainen, kevyt 
Kunto:hyvä, tuhti, lihaksikas 
Väri:hyvä, musta selässä sininen kyljissä, hyvät värirajat 
Turkki (laatu): hyvä, pohjavilla puutteellinen, koriste- ja raajakarvat pehmeät 
Top knot, kaulus: hyvä 
Mittasuhteet: erinomainen 
 
2. Pää 
Kallo-osa: hyvä, leveä, takaluisu 
Kuono-osa: erinomainen 
Otsapenger:hyvä 
Silmät: hyvä, riittävän tummat, pyöreät 
Korvat:hyvä, asento hyvä, pitkät 
Hampaat: erinomainen, täydellinen 
Purenta: erinomainen 
Pigmentti: erinomainen, kuononselkänahka 
 
3. Rakenne 
Kaula:hyvä, saisi olla pidempi ja liittyä pehmeämmin selkälinjaan 
Rintakehä: kohtalainen, pöreä, viimeiset kylkiluut lyhyet 
Ylälinja: hyvä 
Etuosa ja kulmaukset: hyvä, etuasentoiset 
Takaosa ja kulmaukset: erinomainen, leveä reisi 



Eturaajat: hyvä, suorat, välikämmenet ja käpälät saisi olla tiivimmät 
Takaraajat: erinomainen 
Lantio: erinomainen 
Hännänkiinnitys: erinomainen 
 
4. Liikket 
Edestä: hyvä, välikämmnessä löysyyttä 
Takaa: erinomainen 
Sivulta:hyvä, tehokas takaliike 
Hännän kanto: hyvä 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: takaosa, rungon ja pään mittasuhteet 
Erityiset huonot puolet: pyöreä rintakehä, löysät käpälät 
 
 
Selendia Name of the Game, uros 
Emä: Selendia Just So 
 
Laatuarvostelu: ERI, erinomainen 
Koko:keskikokoinen, 26,5 cm 
Sukupuolileima: erinomainen 
Luusto: erinomainen 
Kunto: erinomainen 
Väri: hyvä, hyvä sininen, selällä hieman ruskea, lämmin syvä tan 
Turkki (laatu): hyvä, saisi olla karkeampi, puutteellinen pohjavilla 
Top knot, kaulus:hyvä 
Mittasuhteet: erinomainen 
 
2. Pää 
Kallo-osa: hyvä, pyöreyttä 
Kuono-osa:hyvä, pitäisi olla pidempi 
Otsapenger: erinomainen 
Silmät: erinomainen 
Korvat:hyvä, leveä kiinnitys, hyvä asento, kookkaat 
Hampaat: erinomainen 
Purenta:hyvä 
Pigmentti: erinomainen, kuononselkänahka 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinomainen 
Rintakehä: erinomainen 
Ylälinja: erinomainen 
Etuosa ja kulmaukset: hyvä, lavat raskaat, oikea-asentoiset, lyhyet olkavarret 
Takaosa ja kulmaukset: erinomainen 
Eturaajat: hyvä, käpälät hieman ulkokierteiset 
Takaraajat: erinomainen 
Lantio: erinomainen 
Hännänkiinnitys: erinomainen 
 
4. Liikket 
Edestä: hyvä, ei täysin yhdensuuntaiset 
Takaa: erinomainen 
Sivulta:hyvä, etuliike hieman rajoittunut 
Hännän kanto:hyvä 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: tyyppi, koko, luonne ja olemus, takaosan rakenne 
Erityiset huonot puolet: etuosan rakenne (olkavarret) 
 
 
Surely Prototype, narttu 
emä: Melukylän Gangsteripimu 



 
Laatuarvostelu: T, tyydyttävä 
Koko:iso, 29 cm 
Sukupuolileima:hyvä 
Luusto:kohtalainen, kevyt 
Kunto:hyvä, hieman lihava 
Väri:erinomainen 
Turkki (laatu): erinomainen 
Top knot, kaulus: hyvä, top knot niukka 
Mittasuhteet: heikko, lyhyt ja korkea, pää liian pieni ja lyhyt 
 
2. Pää: kokonaisuutena pieni 
Kallo-osa: heikko, lyhyt, leveä, pyöreä 
Kuono-osa: kohtalainen, lyhyt 
Otsapenger: erinomainen 
Silmät: erinomainen 
Korvat:hyvä, leveä kiinnitys, haja-asentoiset, pitkät 
Hampaat:hyvä, P2 vas ja oik puuttuu 
Purenta: erinomainen 
Pigmentti: kohtalainen, kirsussa ei täydellinen 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinomainen 
Rintakehä: kohtalainen, pyöreä rintakehä, voimakas eturinta 
Ylälinja: kohtalainen, selkä painuu, lantio lyhyt ja jyrkkä, niskalinja kaunis 
Etuosa ja kulmaukset:kohtalainen, kulmaus hyvä, olkavarsi lyhyt ja kyynärpäät ulkona 
Takaosa ja kulmaukset: hyvä 
Eturaajat: heikko, pitkät,leveäasentoiset, ei täysin suorat 
Takaraajat: kohtalainen, pitkät, sisäkierteiset kintereet 
Lantio: kohtalainen 
Hännänkiinnitys: kohtalainen, matala 
 
4. Liikket 
Edestä: kohtalainen, leveät, löysät, kyynärpäät ulkokierteiset 
Takaa: hyvä 
Sivulta:kohtalainen, lyhyt, jäykkä askel 
Hännän kanto: hyvä, kaartuu 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: luonne, turkki, niskalinja 
Erityiset huonot puolet: tyyppi, pään ja rungon mittasuhteet, raajakorkeus, etuosan rakenne 
 
 

Ylimääräiset koirat 
 
Reimin Air Force One, uros 
i. Tatong´s Eclipse of the Moon 
e. Reimin Sun Moon Stars 
 
Laatuarvostelu: ERI, erinomainen 
Koko: iso, 29 cm 
Sukupuolileima: erinomainen 
Luusto:hyvä, hieman järeä eturaajoissa 
Kunto: erinomainen 
Väri:hyvä, valkoinen käpälänpää, selällä musta, rajat saisi olla selvemmät 
Turkki (laatu):hyvä, karkea päällyskarva, top knot puuttuu 
Top knot, kaulus:hyvä, niukk, oikea laatu 
Mittasuhteet: erinomainen 
 
2. Pää 
Kallo-osa: hyvä, saisi olla tasaisempi, voimakkaat posket 
Kuono-osa: erinomainen, aavistuksen lyhyt 
Otsapenger: hyvä, hieman korkea 
Silmät:kohtalaiset, vaaleat, pienet, pyöreät 



Korvat: hyvä, hyväasentoiset, kookkaat 
Hampaat: erinomainen isot, kaikki hampaat 
Purenta: erinomainen 
Pigmentti: hyvä 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinomainen 
Rintakehä: erinomainen 
Ylälinja: erinomainen, tyylikäs, tasapainoinen, jäntevä 
Etuosa ja kulmaukset: erinomainen 
Takaosa ja kulmaukset: erinomainen, leveä reisi, hyvät pakarat 
Eturaajat: kohtalainen, käyrät, käpälät hyvät 
Takaraajat: erinomainen 
Lantio: erinomainen 
Hännänkiinnitys: erinomainen 
 
4. Liikket 
Edestä: hyvä, ei täysin yhdensuuntaiset 
Takaa: erinomainen 
Sivulta: erinomainen 
Hännän kanto: kohtalainen, kiertyy kiepiksi 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: ryhti, olemus, sivuliikkeet, takaosan rakenne, mittasuhteet 
Erityiset huonot puolet: koko, eturaajat, vaaleat silmät, isot korvat 
 
Surely Soap Opera, narttu 
i.Tehill´s Dualpower 
e. Melukylän Gangsteripimu 
 
Laatuarvostelu: EH, erittäin hyvä 
Koko: keskikokoinen, 27,5 cm 
Sukupuolileima: erinomainen 
Luusto:hyvä, hieman kevyt 
Kunto:hyvä, hieman löysä 
Väri:hyvä, rinnassa valkoista 
Turkki (laatu): erinomainen 
Top knot, kaulus: erinomainen 
Mittasuhteet: erinomainen, rungossa erinomaiset 
 
2. Pää 
Kallo-osa: hyvä, tasainen kallon ylälinja, lyhyt 
Kuono-osa: kohtalainen, lyhyt, suippo 
Otsapenger:hyvä, hieman korkea 
Silmät: erinomainen, kaunis muoto, pienet 
Korvat: hyvät, hyvinasettuneet, pitkät 
Hampaat:hyä, P3 vas ylh puuttuu 
Purenta: erinomainen 
Pigmentti: erinomainen 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinomainen 
Rintakehä:hyvä, pyöreä, viimeiset kylkiluut lyhyet 
Ylälinja: hyvä, jäntevyys puuttuu 
Etuosa ja kulmaukset: hyvä, hyvä kulma mutta etuasentoiset 
Takaosa ja kulmaukset: hyvä, reisi saisi olla leveämpi 
Eturaajat: hyvä, vasen käpälä ulkokierteinen 
Takaraajat: erinomainen 
Lantio: erinomainen 
Hännänkiinnitys: erinomainen 
 
4. Liikket 
Edestä:hyvä, vasen raaja ei täysin suora 
Takaa: erinomainen 



Sivulta: hyvä, edessä hyvä ulottovuus, taka-askel jää lyhyeksi 
Hännän kanto: kohtalainen, kiertyy kiepiksi 
 
5. Luonne: avoin, iloinen, ujo 
6. Kokonaisvaikutelma 
Erityiset hyvät puolet: koko, ilme, rungon mittasuhteet, korrekti rakenne ja karva, erinomainen top knot, 
harvinaisen kauniit silmät 
Erityiset huonot puolet: temperamentin puute, kevyt kuono 


