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UROKSET 
 
REIMIN BLACK FLAG FI34938/15 
14kk melko kookas, oikeat pään linjat. Erinomainen otsapenger. Hieman poskia. Hieno pigmentti. 
Hyvä purenta. Hieman haja-asentoiset korvat. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Kokoon riittävä 
raajaluusto. Kaunis kaula & ylälinja. Hieman pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi 
edestä. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin takaa löysin kyynärpäin edestä riittävällä 
sivuaskeleella. Hyvä karvapeitteen laatu & väri. Koko alentaa palkintosijaa. 
JUN EH1 
 
NARTUT 
 
SOMEHOW HELL’S BELLS FI38098/15 
1v. Oikeat mittasuhteet & raajaluusto. Riittävän pitkä pää. Silmänympäryspigmentti voisi olla 
voimakkaampaa. Hyvä purenta & otsapenger & kallo. Kookkaat korvat. Riittävä eturinta & runko. 
Hieman pitkä lanneosa. Hyvä hännänkiinnitys . Tasapainoisesti mutta hieman niukasti 
kulmautunut. Erinomainen häntä & karvapeitteen laatu. Niukka pohjavilla. Liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella. Hyvä matala kinner. Hieman löysät kyynärpäät. Puhdas punainen väri. 
JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
SOMEHOW HOLLYWOOD FI38097/15 
1v. narttu jolla hyvät mittasuhteet. Riittävä pään pituus, pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, kuono-osa täyteläisempi silmien alta. Hyvä pigmentti. Hyvin kauniit silmät. 
Kookkaat korvat. Riittävä eturinta. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Ikään sopiva runko. Hieman 
pitkä lanneosa. Hyvä raajaluusto & hännänkiinnitys . Hyvä laatuinen karvapeite, niukka pohjavilla. 
Punainen väri saa puhdistua. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, löysästi edestä. 
JUN ERI2 SA 
 
ARMIRELLI TOO HOT TO HANDLE EST02244/14 
2v. hyvänkokoinen narttu. Hieman lyhyt pää. Kuono-osa voisi olla silmien alta täyteläisempi. 
Erinomainen pigmentti. Hyvä purenta. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä runko & kaula 
&ylälinja. Hyvin kiinnittynyt turhan kierteinen häntä. Riittävä raajaluusto. Hyvin kulmautunut 
takaa, niukemmin edestä. Erinomainen karvapeitteen laatu & väri. Liikkuu hyvin takaa, hieman 
löysästi edestä hyvällä asenteella. Esitetään hyvin. 
AVO ERI SA 
 
BAYJET HOT’N SUPER AFFAIRS FI19500/13 
3v. mittasuhteiltaan oikea narttu. Hyvä pitkä feminiininen pää, yhdensuuntaiset linjat. Hyvä 
purenta. Erinomainen pigmentti. Kaunis kaula & ylälinja, eturintaa voisi olla enemmän. Hyvät 
suorat eturaajat. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Riittävä raajaluusto. Hyvä häntä. 
Erinomainen karvapeitteen laatu, niukka pohjavilla. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysin kyynärpäin 
edestä riittävällä sivuaskeleella. 
AVO ERI1 SA PN2 VASERT 
 
ARMIRELLI EVER SO CUTE EST00515/13 



3v. hyvän kokoinen valionarttu. Oikeat pään linjat. Kuono-osa voisi olla silmien alta täyteläisempi. 
Hyvä pigmentti. Hieman vino purenta. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Kaunis kaula & ylälinja. 
Erinomainen runko. Riittävä raajaluusto. Hieman litteät käpälät. Hyvin kulmautunut takaa, 
riittävästi edestä. Hyvä asentoinen hieman kiertynyt häntä. Hyvä karvapeitteen laatu & väri. 
Liikkuu takaa hieman ahtaasti, edestä löysin kyynärpäin, riittävällä sivuaskeleella. 
VAL ERI2 SA PN4 
 
SOMEHOW WOHOO FI54396/12 
Vankka, mittasuhteiltaan ääriviivoiltaan erinomainen valionarttu. Erinomainen pigmentti. Riittävän 
pitkä pää, kuono-osa voisi olla pidempi & täyteläisempi. Hyvä asentoiset hieman kookkaat korvat. 
Tummat silmät. Hyvä eturinta & runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen häntä. Liikkuu 
hyvin takaa, Erinomainen sivuaskel. Ihana aussiteperamentti. Hyvä karvapeite joka on riittävän 
pitkä. 
VAL ERI 1 SA PN3 
 
SOMEHOW SOMEDAY MAYBE FI15059/05 
Lähes 12 v. mittasuhteiltaan oikea vankkarunkoinen vauhdikas veteraaninarttu joka on hieman 
turhan lyhyessä karvassa tänään. Riittävän pitkä karkea kalloinen pää. Kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi, vielä erinomainen suu. Hieno pigmentti. Hieman leveäasentoiset korvat. Hyvä 
eturinta. Riittävä raajaluusto. Hyvin kulmautunut takaa, Riittävästi edestä. Hännänkiinnitys ok. 
Liikkuu vauhdikkaasti hyvin takaa, hieman ahtaasti edestä. Vauhdikas mummo. 
VET ERI1 SA ROP-VET 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
SOMEHOW 
3 eri yhdistelmästä koostuva kasvattajaryhmä. Hyvin samantyyppisiä feminiinisiä tasapainoisesti 
rakentuneita narttuja iältään 1-11v. Hieman kookkaita korvia. Hyvälaatuiset karvapeitteet. Hyvät 
hännänkiinnitykset. Tasainen ryhmä niin seistessä & liikkeessä. 
KASV1 KP 
 


