
KOTKA KV 17.-18.6.2017 Saija Juutilainen 

 

Urokset 

 

Bluepepper’s Grumpy FI19134/16 

15 kk kauniin ryhdikäs nuori uros. Mukavan jäntevä ylälinja. Hyvä pään pituus ja oikea ilme. 
Hyvä korvien koko. Hyvä purenta. Oikea niskan kaari ja kiinnitys. Ikään sopivasti eturintaa. 
Pitkä rintakehä. Vahva lanne. Erinomaisessa lihaskunnossa. Hyvä karvanlaatu. Lupaava 
kaulus. Liikkuu hyvällä ryhdillä, hieman löysät kyynärpäät. Sujuva sivuaskel. Säilyttää 
linjansa. 

NUO ERI NUK1 SA PU2 SERT CACIB 

 

Arctic Soul Famous Player FI48292/14 

2,5 v mukavan ryhdikäs nuori uros. Hyvät linjat, raajaluusto ja käpälät. Kaunisilmeinen pää, 
jossa hyvä pituus ja vahvuus. Hyvä purenta ja korvien malli. Sopiva kaulan kaari, hieman 
pysty kiinnitys. Hyvä eturinta, pitkä rintakehä. Vahva lanne. Hyvässä lihaskunnossa. Hyvä 
karvanlaatu. Liikkuu hyvällä ryhdillä. Kyynerpäät saisi olla tiiviimmät. Köyristää hieman 
lanneosaa sivukuvassa. Riittävästi askelpituutta ja voimaa. Hyvä luonne. Saa 
kokonaisuutena miehistyä. 

AVO EH AVK3 

 

Funfanny’s I Have a Dream FI43372/15 

23 kk hyvin urosmainen hyvärunkoinen ja –luustoinen nuori. Hyvä pitkä rintakehä, mutta 
turhan pitkä vaikka vahva lanneosa. Urosmainen pää ja ilme. Voimakas kallo. Hyvä purenta 
ja korvien koko. Vahva kaula. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu hyvällä luonteella ja ryhdillä, 
vielä kovin löysin kyynerpäin. Sivuliikkeet tarvitsevat lisää voimaa ja sujuvuutta ja ylälinja 
jäntevyyttä. Hyvä luonne. Tekee tänään liikkeessä kovin pitkän vaikutelman. 

AVO EH AVK2 

 

Reimin Black Metal FI34940/15 

2 v linjakas hyvärunkoinen uros. Hyvä pitkä rintakehä, vahva lanne. Hieno eturinta ja 
raajaluusto. Urosmainen pää, hyvä ilme, purenta ja korvat. Varsin voimakas kallo. Hyvä 
karvanlaatu. Hieno häntä. Paljon temperamenttia. Liikkuu vielä pentumaisesti. Hyvä 
askelpituus sivusta. Ylälinja saa jäntevöityä. Hyvä malli ja luonne. 

AVO EH AVK1 

 

Jaskarin Rise Like a Phoenix FI41711/15 



2 v kauniin ryhdikäs nuori uros. Hyvä luusto ja käpälät. Kaunisilmeinen pää, riittävä kuonon 
vahvuus. Hyvä kuono ja purenta ja korvat. Kaunis niskan kaari ja kiinnitys. Olkavarret voisivat 
olla viistommat. Hyvä eturinta ja rintakehän pituus. Vahva lanne. Hieno häntä ja takaosa. 
Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu hyvällä ryhdillä. Etuaskel hieman lyhyt ja leveä. Oikea 
luonne. Riittävän miehekäs kokonaisuus. 

VAL ERI VAK2 SA PU4 

 

Reimin Black Flag FI34938/15 

2 v hyvärunkoinen urosmainen kokonaisuus. Hyvä raajaluusto ja käpälät. Sopivasti eturintaa 
ja kulmauksia. Hieno uroksen pää. Hyvät liikkuvat korvat. Vahva kuono ja purenta. Kaunis 
ilme. Erinomainen karvanlaatu. Paljon terrierin luonnetta myös liikkeessä. Hieman löysyyttä 
kyynerpäissä. Sujuva sivuaskel. Hyvä ylälinja. 

VAL ERI VAK1 SA PU3 VARACA 

 

Bristregal One Lucky Dog FIN19200/08 

9,5 v kaunis, edelleen hienon jäntevä uros jolla oikea rungon vahvuus, luusto ja linjat. 
Oikealinjainen ja –ilmeinen urosmainen pää. Vahva purenta. Hienot korvat. Hieno niskan 
kaari ja etuosan rakenne ja eturinta. Pitkä rintakehä, jäntevä ylälinja. Hyvä vahva takaosa. 
Kaunis karvapeite. Liikkuu mallikelpoisesti. Oikea terrierin temperamentti. Hieno askelpituus 
ja voima ja ylälinja. 

VET ERI VEK1 SA PU1 ROP VET ROP 

 

Reimin Dragonheart FIN55699/08 

9,5 v hyvärunkoinen ja –kuntoinen uros. Hieno luusto ja käpälät. Sopiva eturinta. Olkavarsi 
voisi olla hieman viistompi. Urosmainen pää jossa oikea ilme ja vahvuus. Hieno purenta ja 
korvat. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu edestä hieman löysästi. Super sivuaskel jossa paljon 
luonnetta ja voimaa. Ylälinja säilyy. 

VET ERI VEK2 SA 

 

Nartut 

 

Bluepepper’s Happy FI19131/16 

15 kk hyvin narttumainen kaunislinjainen kokonaisuus. Erinomaisen jäntevä. Hieno pitkä 
rintakehä. Vahva lanne. Hyvä eturinta jo tässä iässä. Hyvä niskan kaari. Ilmeikäs 
narttumainen pää jossa hyvät linjat, korvat ja purenta. Lupaava karvapeite, oikean laatuinen. 
Liikkuu oikealla luonteella ja yhdensuuntaisesti. Säilyttää ylälinjan. Sujuva sivuaskel. 

JUN ERI JUK1 SA PN2 SERT ROP-JUN 

 



Bristregal Dancing in the Dark for Regal FI34969/16 

1 v hyvärunkoinen, hyvin narttumainen kokonaisuus. Erinomaisen jäntevässä kunnossa. 
Lupaava eturinta. Kulmaukset tasapainossa. Sopivasti luustoa ja hyvät tiiviit käpälät. Vahva 
lanne. Narttumainen pää, tummat silmät. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu 
hyvällä askeleella. Kaunis ylälinja. Vielä hieman löysyyttä kyynerpäissä mutta hyvin kaunis 
sivukuva. 

JUN ERI JUK2 SA 

 

Finsweng Trallalaa FI24708/16 

14 kk hyvälinjainen ja –luustoinen nuori narttu. Erinomainen niskan kaari ja kiinnitys. 
Olkavarret voisi olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset. Kaunis nartun pää ja ilme. Hyvä 
purenta ja korvat. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvällä luonteella ja ryhdillä. Etuosa saa tiivistyä. 
Hyvä askelpituus. Toivoisin jäntevämmän ylälinjan. 

JUN EH JUK4 

 

Vegaran Golden Tail FI20962/16 

14 kk kauniin ryhdikäs narttu. Hyvä luusto ja käpälät. Erinomainen pitkä rintakehä. Hyvä 
lanneosa. Lupaava eturinta, mutta kyynerpäät saisi olla tiiviimmät. Kaunis nartun pää ja ilme. 
Hyvä purenta ja korvat. Hieno karvanlaatu. Liikkuu erinomaisella ryhdillä ja luonteella, etuosa 
vielä kovin leveä. Hyvin kaunis sivukuva. Riittävästi driveä. 

JUN ERI JUK3 

 

Vegaran Gold Hunter FI20964/16 

18 kk linjakas nuori narttu. Hyvä raajaluusto ja käpälät. Kaunis pitkä pää, hyvä ilme ja korvat. 
Hyvä kaula, erinomainen eturinta. Pitkä rintakehä, lanneosa saa tiivistyä. Hyvä karvanlaatu. 
Hieman löysät etuliikkeet. Liikkuu hyvällä ulottuvuudella sivusta. Hyvä ryhti. Voisi olla 
kokonaisuutena jäntevämpi. Ylälinja ei tarpeeksi tiivis. 

NUO EH NUK1 

 

Bristregal Yeah Whatta Regal FI50877/13 

3 v linjakas narttumainen kokonaisuus. Kaunis ryhdikäs sivukuva. Erinomainen eturinta. Hyvä 
niskan kaari. Hyvä pitkä rintakehä, vahva lanne ja takaosa. Kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä 
purenta. Erinomainen korvien kiinnitys. Hyvä karvanlaatu ja kunto. Liikkuu yhdensuuntaisesti. 
Kaunis sujuva sivuaskel, säilyttää ylälinjan mallikelpoisesti. Hyvä luonne. 

VAL ERI VAK1 SA PN1 CACIB VSP 

 

Reimin Tiger of Sweden FI38963/12 



4 v hyvärunkoinen ja –luustoinen. Tasapainoisesti rakentunut narttu. Tiiviit käpälät. 
Erinomainen eturinta. Kaunis nartun pää ja ilme. Vahva kuono ja purenta. Hyvät korvat. 
Tyylikäs niskan kaari. Erinomainen karvanlaatu ja kunto. Liikkuu hieman kerien edestä. Hyvä 
sivuaskel ja kaunis ylälinja. 

VAL ERI VAK3 SA 

 

Surely Lightn Strikes Twice FI43478/14 

3 v kaunislinjainen narttu, jolla aivan upea niskan kaari. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Pitkä 
rintakehä, vahva lanneosa. Tiiviit käpälät. Kaunislinjainen pää. Hyvä purenta ja korvat. 
Tummat silmät. Erinomainen karvanlaatu ja kunto. Liikkuu hyvällä temperamentilla ja 
yhdensuuntaisesti. Erinomainen sivuaskel. Paljon luonnetta ja jäntevyyttä. 

VAL ERI VAK2 SA PN4 VARACA 

 

Bluepepper’s Ring FIN31905/08 

9,5 v erinomaisen jäntevä ja hyvin narttumainen ja oikealinjainen, hienossa jäntevässä 
kunnossa. Kaunis nartun pää ja ilme. Sopiva otsapenger. Hyvät korvat ja purenta. 
Erinomainen eturinta. Hyvä kaula, vahva takaosa. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä karvanlaatu. 
Reippaat liikkeet. Säilyttää ylälinjansa liikkeessä. Hyvä ulottuvuus, riittävästi driveä. 

VET ERI VEK1 SA PN3 VET VSP 

 

Bristregal Online Regal FI19202/08 

9 v linjakas, hyvärunkoinen, narttumainen kokonaisuus. Hieno pitkä rintakehä, vahva lanne. 
Sopiva eturinta ja niskan kaari. Kulmaukset tasapainossa. Hyvä tiiviit käpälät. Narttumainen 
oikealinjainen pää, hyvä ilme. Hyvä kuonon pituus ja purenta, kauniit korvat. Hyvä 
karvanlaatu. Liikkuu hieman löysästi edestä. Hyvä sivuaskel, oikealla ryhdillä. Riittävästi 
voimaa. 

VET ERI VEK2 SA VASERT 

 

Kasvattajaryhmät 

 

Bristregal 

Bristregal One Lucky Dog, Dancing in the Dark for Regal, Yeah Whatta Regal, Online Regal 

Hyvin yhtenäinen ryhmä. Koirat kolmesta eri yhdistelmästä. Kauniit oikearyhtiset sivukuvat 
jotka säilyvät myös liikkeessä. Ilmeikkäät päät. Sujuvat tyylikkäät liikkeet. Onnittelut 
kasvattajalle tasaisesta laatutyöstä. 

KASV1 KP 

 



Reimin 

Reimin Black Metal, Black Flag, Dragonheart, Tiger of Sweden 

Ryhmä hyvärunkoisia ja tyypikkäitä terrierejä. Koirat kolmesta yhdistelmästä. Hyvät 
sukupuolileimat. Ilmeikkäät päät. Hyvät karvanlaadut. Kaikki liikkuvat hyvällä voimalla ja 
luonteella. Onnittelut laatutyöstä. 

KASV2 KP 


