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PENNUT 
 
UROKSET 
 
NEMMA’S TECUMSEH FI34145/16 
Pitkä komea pää, hieman kookkaat korvat, riittävä kaula, kovin pysty lapa ja käyrät eturaajat. Pitkä runko, 
köyristää hieman selkäänsä. Takaosa saisi olla voimakkaampi. Hyvä(?) turkki. 
PEK1 
 
UROKSET 
 
BLUEPEPPER’S GRUMPY FI19134/16 
Reilun kokoinen, näyttävä ja pitkälinjainen nuorukainen. Aivan erinomainen pään malli ja linjat. Tyylikäs 
niskalinja. Eturinta saa vielä kehittyä. Voisi olla rungoltaan aavistuksen lyhyempi. Hyvä takaosa, 
erinomainen häntä. Kauniissa kunnossa. Vaivattomat liikkeet, esiintyy hienosti. 
JUN ERI1 SA PU2 SERT 
 
MILLHOUSE’S GHOST RIDER FI55014/15 
Hyvät pään mittasuhteet, hieman poskia, hyvät korvat, kaula saisi olla pidempi ja jalompi ja eturinta saisi 
kehittyä, muuten hyvä vahva runko, korkealle kiinnittynyt turhan kippura häntä, hyvä takaosa. Liikkuu 
edestä löysin kyynärpäin ja taka-askel ok. 
JUN EH3 
 
SAD SACK’S HARD AS A ROCK FI24605/16 
Hyvin kehittynyt junior, kuono saisi olla vahvempi suhteessa ...?.. kalloon. Hieman leveät korvat, hyvä kaula, 
riittävät etukulmaukset, hyvä eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosastaan. Riittävä takaosa. Liike saisi olla 
vapaampi ja häntä suorempi. Kuitenkin miellyttävät ääriviivat. 
JUN ERI2 
 
BLUEPEPPER’S THOR FI31350/13 
Tyylikäs ja tasapainoinen kokonaisuus. Vahva mutta puhdaslinjainen pää. Tyylikäs kaula. Hyvä rakenne 
kauttaaltaan, kunnon eturinta ja runko. Napakat yhdensuuntaiset liikkeet.  
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 
 
SAD SACK’S HOW TO HUG FI45011/14 
Reilun kokoinen vankkatekoinen uros. Voimakas pää, hyvät korvat, erinomainen niskalinja, kunnon eturinta 
ja vahva runko. Häntä saisi olla suorempi. Liikkeessä löysät kyynärpäät, hyvä sivu ja takaliike. Erinomainen 
turkinlaatu. Seistessä kauniit linjat. 
VAL ERI2 SA PU3 VASERT VARACA 
 
NEMMA’S YESMAN FI47159/08 
Reippaasti esiintyvä veteraani. Hieman pyöreyttä kallossa ja poskissa. Kuono voisi olla pidempi ja vahvempi. 
Riittävä kaula. Kääntää etukäpäliään turhan paljon. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvässä fyysisessä 
kunnossa ikäisekseen. Takaraajat voisivat olla pidemmät. Melko pehmeä ja ylipitkä turkki. Liikkuu edestä 
kapeasti, muuten ok. Hyvä häntä. 
VET EH1 
 
NARTUT 
 
SAD SACK’S LOLA MONTEZ FI24608/16 



Hyvä koko, hyvän mallinen pää, hieman kookkaat ja leveäasentoiset korvat. Kallo voisi olla pidempi ja säkä 
täyttyneempi. Eturinta on jo, mutta vielä melko kapea. Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Hieman pitkä 
lanneosa. Kovin pentumaiset ja vielä melko hosuvat liikkeet. Hyvä turkinlaatu. 
JUN EH2 
 
SIRVIAN BRIGHT AS A BUTTON FI13637/16 
Hyvä koko, vahva kallo, kuono voisi olla hieman pidempi, hyvät korvat, hyvä kaula, etuosa ja eturinta. Hyvin 
kehittynyt runko. Riittävä takaosa. Liikkuu hieman kapeasti takaa, hyvä sivuaskel.  
JUN ERI1  
 
ANEMONENIITYN GERBERA FI34202/15 
Vankkarunkoinen narttu, voimakas kallo-osa, hieman terävä kuono, kookkaat korvat. Hyvä kaula ja etuosa. 
Riittävä takaosa. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Liikkeet ok. Hyvä häntä, pyöreät silmät, ylälinja hieman 
laskeva lantion kohdalta. Pehmeä turkki. Esiintyy iloisesti. 
NUO EH3 
 
ARMIRELLI SPITTING IMAGE FI26974/15 
Erinomaiset mittasuhteet, pään malli ok. Kuono voisi olla pidempi, hieman kookkaat pyöreät silmät, hyvä 
kaula, lapa saisi olla viistompi, hyvä eturinta, runko sekä takaosa. Yhdensuuntaiset hyvät liikkeet. 
NUO ERI1 SA PN3 SERT VARACA 
 
REIMIN PARADISE CITY FI21535/15 
Kookas pitkälinjainen narttu, voimakas kallo-osa, hieman pyöreät posket, hyvä kuono, tyylikäs niskalinja, 
hyvin rakentunut etuosa. Hyvä rungon malli, hieman pitkä lanneosa. Taka-askel yhdensuuntainen mutta 
hieman sidottu, etuliike pitäisi olla yhdensuuntaisempi. Hieno turkki, erinomainen laatu, kuitenkin tyylikäs 
sivukuva. 
NUO ERI2 SA PN4 VASERT 
 
SAD SACK’S LOLLIPOP FI16132/13 
Vankkatekoinen narttu, pään malli ok, kaula saisi olla pidempi ja säkä täyttyneempi. Erinomainen eturinta, 
melko pyöreä runko, tukevassa kunnossa. Liukas turkki. Leveä etuliike, sivusta ok. Antaa tällä hetkellä 
hieman raskaan vaikutelman.  
AVO EH1 
 
BLUEPEPPER’S SQUIRREL PRINCESS FI58234/11 
Hyvä pään pituus, hieman poskia, riittävä kaula, hyvä etuosan rakenne ja kunnollinen eturinta. Vankka 
runko. Saisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä takaosa. Esiintyy ja liikkuu reippaasti.  
VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 
 
SAD SACK’S WILD WILMA FI56925/11 
POISSA 
 
BLUEPEPPER’S DEVIL OR ANGEL FIN63084/08 
Erinomaiset mittasuhteet, hyvät pään linjat, hieman kookkaat korvat, hyvä kaula ja ylälinja sekä etuosan 
rakenne. Hyvä takaosa, kauniissa kunnossa. Liikkuu hieman kapeasti edestä muuten oikein hyvin, ikä ei 
haittaa tahtia. 
VET ERI1 SA PN2 ROP-VET 
 
KASVATTAJAT 
 
KENNEL BLUEPEPPER’S 
om. Marjo Ahola 



Tyylikäslinjaiset korkeatasoiset koirat. Kaikki samantyyppiset, ryhdikkäistä ja hyvin liikkuvia.  
KASV1 KP  
(Grumpy, Thor, Squirrel Princess, Devil or Angel) 
 
KENNEL SAD SACK’S  
om. Marja Leinonen 
Hyväntyyppiset koirat mutta keskenään hieman erilaisia hoikasta tukevaan ja hieman erikokoisia, kuitenkin 
hyvät rakenteet ja liikkeet. 
KASV2 KP 
(Hard as a Rock, Lola Montez, Lollipop, How to Hug) 
 


