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PENNUT 
 
NARTUT 
 
ANEMONENIITYN HELMILILJA FI14455/17 
POISSA 
 
SOMEHOW LOVE MORE FI14499/17 
Hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen sopiva runko, riittävä luusto, 
niukasti kulmautunut edestä & takaa, takaraajat jää rungon alle, liikkuu ryhdikkäästi mutta liikkeessä saisi 
olla enemmän tehoa. 
PEK1 KP ROP-PENTU 
 
 
UROKSET 
 
CHILIBERRY’S GLADIATOR MAXIMUS FI13095/16 
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää, hieman poskia, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, 
tasapainoisesti kulmautunut, eturinta saa vielä täyttyä, liikkuu määrätietoisen ryhdikkäästi, voimakkaasti 
kaartuva häntä, erinomainen karva. 
NUO ERI1 SA PU1 SERT VSP 
 
AKIBA’S HEART TO HEART FI50488/15 
Tasapainoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta hieman haja-asentoiset korvat, hyvä kaula, 
hieman laskeva ylälinja, hyvä runko ja luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askeleella 
mutta liikkeessä saisi olla enemmän tehokkuutta ja koira voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, hyvä 
karvanlaatu. 
AVO ERI1 SA PU2 VASERT 
 
CHILIBERRY’S ELIVS THE KING FI41949/14 
Tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pään pituus, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva 
runko ja luusto, liikkuu riittävällä askeleella mutta hieman ? askeleella edestä, eturaajojen tulisi olla 
suoremmat, hyvä karvanlaatu, tänään hieman avoimessa karvassa. 
AVO ERI2 
 
ÅLHAMMARENS ÅLIVER FI25181/10 
Hyvät mittasuhteet, hyvät pään mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, napakka lanne, 
niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu lyhyellä tehottomalla askeleella ja jäykällä veivaavalla 
askeleella edestä. 
AVO EH3 
 
NARTUT 
 
DREAMPOWER’S LOLLIPOP FI53849/16 
Hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja, sopiva runko ja luusto, hieman 
etuasentoinen lapa, takaraajat jäävät rungon alle, liikkuu riittävällä askeleella, tulee vielä tasaantua, voisi 
kantaa itsensä ryhdikkäämmin liikkeessä, hyvä karvanlaatu. 
JUN ERI1 SA PN2 SERT 
 



ANEMONENIITYN GERBERA FI34202/15 
Hyvät mittasuhteet, kiva pää, suuret leveät korvat jotka hieman haja-asentoiset, hyvä kaula ja ylälinja, 
hieman kevyt runko ja luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hieman lyhyellä askeleella ja taka-askel 
saisi olla tehokkaampi, hyvä karva laatu. 
AVO EH1 
 
CHILIBERRY’S FȔRSTIN FRANZESKA FI32754/15 
Hyvät mittasuhteet, hieman lyhyt ja karkeakalloinen pää, hyvä kaula, hieman pehmeä selkälinja, 
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä runko ja luusto, liikkuu lyhyellä ja hieman tehottomalla askeleella, hyvä 
karvanlaatu, liikkeessä vetää hännän voimakkaasti selän päälle. 
AVO EH3 
 
KIMBERLEY FI40818/14 
Hyvät mittasuhteet, hyvät pään mittasuhteet, hieman suuret korvat, hyvä kaula, hieman katkeava ylälinja, 
hyvä runko ja luusto, niukasti kulmautunut edestä + takaa, avoimet kyynärpäät, takaraajat jäävät rungon 
alle seistessä + liikkeessä, liikkuu kauttaaltaan tehottomalla askeleella.  
AVO EH2 
 
CHILIBERRY’S CONTESSA CATERINA FI25985/12 
Hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman 
tukeva runko, hyvä luusto, liikkuu reippaan määrätietoisella askeleella, hyvä karvanlaatu. 
VAL ERI1 SA PN1 ROP 
 
BLACK BACK VERY CHERRY FIN13287/08 
Tasapainoinen kokonaisuus joka kuitenkin hieman matalaraajainen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula + ylälinja, 
tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu ryhdikkäästi mutta kauttaaltaan lyhyellä ja hätäisellä askeleella, hyvä 
karvanlaatu joka tänään kovin avoimessa kunnossa. 
VET ERI1 ROP-VET 
 
TERRIWAY GOOD FOR YOU FIN42463/08 
Tasapainoinen kokonaisuus, hyvät pään mittasuhteet mutta pyöreät silmät antavat vieraan ilmeen, hyvä 
kaula ja ylälinja, kokoon sopiva runko ja luusto, niukasti kulmautunut edestä + takaa, liikkuu reippaalla 
askeleella, tänään kovin avoimessa turkissa. 
VET EH2 
 
KASVATTAJAT 
 
KENNEL CHILIBERRY’S  
Om. Juhani Kuusiluoma 
Ryhmä 4:stä eri yhdistelmästä, tyylikkäät päät ja ilmeet, hieman eroavaisuuksia mittasuhteissa, hyvät 
karvanlaadut, hyvät tasapainoiset liikkeet. Onneksi olkoon! 
KASV1 KP 
(Gladiator Maximus, Elvis the King, Fűrstin Franzeska, Contessa Caterina) 
 


