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PENNUT 

BLUEPEPPER’S GRUMPY FI19134/16 
Kookas urosmainen hyvin ryhdikäs ja reipas urospentu jolla hyvät mittasuhteet ja ikäisekseen hyvin kehittynyt vahva luusto. Pitkä hyvä 

ilmeinen pää. Hieman kookkaat korvat. Hieman suora olkavarsi ja ulkokierteiset eturaajat. Eturinta saa täyteläistyä mutta hyvä 

rintakehän pituus. Hyvä hännänkiinnitys ja hyvin kulmautunut takaosa. Lupaava karvapeite. Vielä korkeat epävakaat etuliikkeet. Esiintyy 

upeasti. 

PEN1 KP ROP PENTU 

 

UROKSET 
 

FINFANNY’S SWEET DREAM FI43373/15 
Iloinen juniori. Hieman pyylevässä kunnossa esitetty. Luustoltaan vahva. Voimakas leveä kallo. Kookkaat hieman matalalle kiinnittyneet 

korvat. Tummat silmät. Hyvä luusto. Lyhyt suora olkavarsi. Puutteellinen eturinta. Selkä vielä pehmyt ja ylälinja pyöristynyt. Hyvä 

takaosa. Erinomainen karkea karvapeite. Vielä epävakaat etuliikkeet. Esiintyy iloisesti. 

JUN EH JUK1 

 

ANEMONENIITYN FLOWER CHILD FI15614/14 
Pieni ryhdikäs, syvärunkoinen uros jolla sopiva luusto. Kulmauksiltaan kovin niukka ja se heijastuu liikkeisiin. Hyvä pää ja ilme. Hieman 

kookkaat korvat jotka hyvin kiinnittyneet. Ylälinja pettää seistessä. Häntä voisi olla suorempi. Erittäin hyvä turkinlaatu. Kovin lyhyt 

töpöttävä askel, edestä leveä. Esiintyy hienosti 

AVO H 

 

MELUKYLÄN KARAM-B-OLA FI43857/14 
Komea, kaunislinjainen uros, joka erittäin hyvin ja tasapainoisesti rakentunut. Komea pää ja ilme. Joskin turhan kookkaat korvat. Hyvin 

kaunis ylälinja ja hyvä ryhti. Sopiva luusto. Hyvä eturinta ja rintakehän pituus. Hyvin kulmautunut. Erinomainen karkea karva ja hyvät 

värit. Hyvät itsevarmat liikkeet. 

VAL ERI VAK1 SA PU1 VSP 

 

BRISTREGAL WANNA BE SOMEBODY FI 17668/13 
Ryhdikäs kaunislinjainen uros jolla erinomaiset mittasuhteet. Ilmeikäs pitkä urosmainen pää. Hyvä kallon leveys, sopiva stoppi. Kauniit 

silmät. Hieman kookkaat leveäasentoiset korvat. Hyvä luusto. Erittäin hyvä rintakehän muoto ja hyvä eturinta. Hyvä takaosa. Erittäin 

hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin. 

VAL ERI VAK2 PU2 

 

REIMIN MARC JACOBS FI45422/12 
Erittäin hyvin rakentunut uros jolla oikeat mittasuhteet. Hyvän kokoinen. Hieman kapea pitkä pää. Hyvät tummat silmät. Kookkaat 

korvat. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. Hieman kapea etuosa. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä hännänkiinnitys. Ei 

tänään turkissaan, laatu kuitenkin hyvä. Ryhdikkäät liikkeet, hieman epävakaat edestä. 

VAL ERI VAK3 SA PU3 

 

BLUEPEPPER’S HERO-IN FI16007/08 
9 vuotias hyvässä kunnossa esitetty reipas uros jolla hyvät mittasuhteet. Sopiva luuston vahvuus. Hieman kuivunut kuono-osa ja 

alaleuka saisi olla leveämpi. Hyvät korvat. Otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä ylälinja joskin hieman luisu lantio. Eturinta voisi olla 

voimakkaampi ja olkavarsi pidempi. Liikkuu edestä epävakaasti. Ei tänään turkissaan. Esiintyy hyvin. 

VET ERI VEK1 VSP VET 

 

NARTUT 
 
MELUKYLÄN LOISTOTÄHTI FI36227/15 
Narttumainen sopivan kokoinen vielä hyvin keskeneräinen kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Sopiva stoppi. Leuat voisivat olla leveämmät. 

Siro luusto. Lyhyt olkavarsi. Eturinta saa täyteläistyä. Vielä pehmeyttä selässä. Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Karkea karvapeite. 

Lyhyet töpöttävät etuliikkeet. Tarvitsee täytteitä rintakehään. 

JUN ERI JUK1 

 

SINISEN HELMEN FLAMING STAR FI49378/13 
Iloinen rungoltaan tanakka. Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla hyvä luuston vahvuus. Hieman kapea narttumainen pää, loiva 

otsapenger. Saisi esittää korvansa paremmin. Niukasti kulmautunut etuosa. Pysty lapa. Sopiva luusto. Hyvä takaosa ja häntä. Karkea 

karva, väri saisi olla sinisempi. Hyvät takaliikkeet, epävakaat edestä. 

AVO ERI AVK1 

 

BRISTREGAL YEAH WHATTA REGAL FI50877/13 
Oikean kokoinen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu joka hyvin rakentunut. Sopiva luuston vahvuus. Hieman kapea narttumainen pää. 

Tummat silmät. Suuret korvat. Erittäin hyvä rintakehä, hyvä eturinta.. Kaunis ryhdikäs ylälinja. Hyvä takaosa. Karkea karvapeite, ei 

tänään täydessä iskussaan. Erinomaiset liikkeet joista ei draivia puutu. 

VAL ERI VAK2 PN2 

 



MELUKYLÄN YHDEN YÖN RAKAS FI54503/13 
Erittäin kaunis narttu jolla erinomaiset mittasuhteet ja hyvä tasapaino. Hyvä kaunisilmeinen narttumainen pää jossa hyvä vahvuus. 

Kaunis vakaa ylälinja. Hyvä rintakehän muoto ja syvyys. Erinomainen karvapeite. Hyvät ryhdikkäät liikkeet. 

VAL ERI VAK1 SA PN1 ROP 

 

BRISTREGAL ONLINE REGAL FI19202/08 
Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Oikeat mittasuhteet asenne. Ilmeikäs narttumainen pää. Hyvät korvat. Erittäin hyvä ylälinja ja 

hännänkiinnitys. Sopiva luuston vahvuus. Hyvä rintakehä. Hyvin kulmautunut takaosa. Erittäin hyvä karkea karvapeite. Liikkuu ja 

esiintyy hienosti. 

VET ERI VEK1 SA PN3 VET ROP 

 

 

 

 


