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UROKSET 
 
FUNFANNY’S I HAVE A DREAM FI43372/15 
Erinomainen tyyppi, urosmainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, urosmainen pää, hyväasentoiset korvat, hyvä 

kaula, ylälinja, hännänkiinnitys, vähän suora edestä, vähän kulmautunut takaa. Vapaa käytös. 

JUN EI1 SA PU4 SERT 

 

MUSTIKKA-AHON KARHUNKÄMMEN FI31809/15 
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyväilmeinen pää, purenta ok, hieman isot korvat. Erittäin hyvä kaula, ylälinja 

saisi olla parempi, hyvät kulmaukset, hieman pitkä lanneosa. Turkki ei parhaassa kunnossa. Hieman jäykät 

takaliikkeet. 

JUN EH2 

 

SAD SACK’S HOW TO HUG FI45011/14 
Turhan voimakas, urosmainen hyväilmeinen pää, purenta ok, hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula, ylälinja, 

hieman alhainen hännänkiinnitys, suora olkavarsi, vapaat kyynärpäät, hyvin kulmautunut takaa. Erittäin hyvä 

turkki, liikkeessä häntä kääntyy selälle. Takaliikkeet voisi olla paremmat.  

NUO EH1 

 

FINSWENG SILLÄ SIPULI FI18233/14 
POISSA 

 

REIMIN LOVE AT FIRST STING FI54730/13 
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyväilmeinen pää saisi olla silmien alla paremmin täytettä. Kaunis 

kaula, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman vapaat 

kyynärpäät. Kaunis turkki, vapaat liikkeet. 

VAL ERI2 SA PU2 

 

REIMIN MARC JACOBS FI45422/12 
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet. Kaunis kaula, erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Erittäin 

hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Etuliikkeet saisi olla paremmat, muuten temperamenttiset liikkeet. Kaunis 

turkki. 

VAL ERI1 SA PU1 ROP 

 

HORRIEGLEN BLUE LEGEND FIN17479/07 
Erinomaisessa kunnossa 10-v veteraani, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erinomainen ilme, purenta ok, 

valkoiset hampaat, hyvä kaula, ylälinja, hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä 

rintakehän syvyys. Hyvä turkki. 

VET ERI1 SA PU3 ROP-VET BIS3-VET 

 

NARTUT 
 
FAIRQUEST KISSES FOR SALE FI25458/11 
POISSA 

 

KISAMBA’S DREAM SURFER FI53602/12 
Erinomainen tyyppi, narttumainen, hyvät mittasuhteet, hyväilmeinen pää, hyväasentoiset korvat, purenta ok. 

Erittäin hyvä kaula, ilme. Hyvä hännänkiinnitys, hyvä turkki. Esiintyy erittäin hyvin. 

AVO ERI1 SA PN1 SERT FI MVA VSP 



 

SAD SACK’S LOLLIPOP FI16132/13 
Tänään hieman lihavassa kunnossa oleva narttu, runkoon verrattuna pää näyttää pieneltä. Kaunis ilme, 

hyväasentoiset korvat, purenta ok. Hyvä hännänkiinnitys, löysyyttä kyynärpäissä, riittävät kulmaukset. 

Hieman tasapainottomat liikkeet, saisi olla enemmän draivia.  

AVO EH2 

 

SAD SACK’S WILD WILMA FI56925/11 
Narttumainen, hyvät mittasuhteet, hieman takakorkea. Erinomainen pää ja ilme, purenta ok, riittävä kaula. 

Ylälinja saisi olla vakaampi, hyvä hännänkiinnitys, löysyyttä kyynärpäissä. Liikkeistä puuttuu tasapaino. 

VAL ERI1 

 

SAD SACK’S MAKE ME SMILE FIN13279/08 
Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani, erinomainen tyyppi, hyväilmeinen pää, purenta ok, kaunis kaula, 

hyvä hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen turkki, liikkuu ja esiintyy 

temperamenttisesti. 

VET ERI1 SA PN2 VSP-VET 

 

KASVATTAJAT 
 
KENNEL SAD’SACK’S 
om. MARJA LEINONEN 

Kolme saman tyyppistä ja yksi hieman erilainen. Hyväilmeiset päät, hyvät korvat, hyvät ylälinjat ja 

hännänkiinnitykset. Toivoisin paremmat etuosat ja tasapainoisemmat liikkeet. Hyvät temperamentit.  

KASV1  

(How To Hug, Lollipop, Wild Wilma, Make Me Smile) 


