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PENNUT 
 
NARTUT 
 
MELUKYLÄN NEITI FARIINI FI13198/17 
7kk, mittasuhteiltaan oikea, hyvä raajaluusto, hieman lyhytkuonoinen pää, hieman kookkaat korvat, silmät 
saisivat olla tummemmat, hyvä purenta, hyvä tilava pitkä rintakehä, hyvin kehittynyt eturinta, vahva 
pentuturkki, hyväasentoiset eturaajat, selän suuntaisesti kaareutunut häntä, tasapainosesti kulmautunut, 
liikkuu ja esiintyy hyvin. Ei saa pulskistua enempää.  
PEK1 KP ROP-PENTU 
 
 
UROKSET 
 
SIRVIAN TOO BRIGHT FOR YOU FI13639/16 
Ryhdikäs, kookas, erinomaiset rungon mittasuhteet, kokoon sopiva raajaluusto, urosmainen hieman 
lyhytkuonoinen pää, hyvin asettuneet korvat, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, vahvat hampaat, 
oikealta alhaalta P2 puuttuu, hyvä pitkä rintakehä, hyvin kehittynyt eturinta, hieman kadonnut vyötärö, 
riittävän karkea karva, vahva pigmentti, hyväasentoiset eturaajat, hyvä vahva selkä, tasapainoiset 
kulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
NUO ERI1 SA PU2 SERT 
 
REIMIN BLACK METAL FI34940/15 
Kookas, oikeat rungon mittasuhteet, kokoon sopiva raajaluusto. Vahvapiirteinen urosmainen pää, jossa 
hyvä kallo-osa ja oikeinkiinnittyneet korvat, korostuneet poskiluut, hieman lyhyt kuono, tummat silmät, 
hyvä purenta, alhaalta vasemmalta P4 puuttuu, hyvä rintakehän malli, hyvä eturinta, riittävän karkea karva, 
sapelinmuotoinen häntä, tasapainoiset kulmaukset, hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
AVO ERI1 SA PU3 VASERT 
 
MELUKYLÄN ÄLYN HÄLY FI52761/13 
Kookas, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä raajaluuston vahvuus, hieman lyhytkuonoinen urosmainen pää 
jossa hyvä kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat, hieman korostuneet poskiluut, kauniit tummat silmät, 
erinomainen pigmentti, hyvä purenta, rodunomainen rintakehä, hyvä eturinta, erinomainen karvanlaatu, 
tasapainoiset kulmaukset, hyväasentoiset eturaajat, löysäkieppinen häntä, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä 
askeleella. 
VAL ERI1 SA PU1 ROP 
 
NARTUT 
 
VEGARAN GOLDEN TAIL FI20962/16 
Ryhdikkäästi esiintyvä, erinomainen koko & rungon mittasuhteet, kokoon sopiva raajaluusto, selvä 
sukupuolileima, hyvä kallo-osa, hyvin asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, kuono saisi olla hieman 
pidempi ja täyteläisempi, hyvä purenta, 4 poskihammaspuutos, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta, sirpin 
muotoinen häntä, hyvä karvanlaatu, tasapainoiset kulmaukset, hyväasentoiset eturaajat, liikkuu ja esiintyy 
hyvin. 
NUO ERI1 SA PN1 SERT VSP 
 
MELUKYLÄN TANSSIEN TAHTIIN FI36231/15 
Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet, kokoon sopiva raajaluusto, hyvä kallo-osa & oikein kiinnittyneet 
korvat, keskiruskeat silmät, hieman korostuneet poskiluut, kuono saisi olla hieman pidempi, hyvä purenta, 



alhaalta vasemmalta P2 puuttuu, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta, löysäkieppinen häntä, riittävän 
karkea karvanlaatu, tasapainoiset kulmaukset, hyväasentoiset eturaajat, liikkuu ja esiintyy hyvin.  
AVO ERI1 SA PN3 
 
MELUKYLÄN ÄÄNI VALOLLE FI52764/13 
Erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet, erinomainen raajaluusto, vahvapiirteinen pää, 
sukupuolileima saisi olla selvempi, oikein asettuneet korvat, oikeanmuotoiset silmät, kuono saisi olla 
pidempi, erinomainen pigmentti, hieman korostuneet poskiluut, oikeanmallinen rintakehä, sopiva eturinta, 
erinomainen karvanlaatu, sirpin muotoinen häntä, tasapainoiset kulmaukset, hyväasentoiset eturaajat, 
selkä painuu hieman liikkeessä, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
VAL ERI1 SA PN2 


