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UROKSET 
 
 
AVOCATION TANOOKI MARIO FI22456/17 
Vuoden ikäinen, hyvänkokoinen mutta jo melko pitkärunkoinen nuori uros. Hyvänmallinen pää, jossa melko 
kookkaat korvat ja silmät. Hyvä purenta, vahva alaleuka. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvänmallinen 
rintakehä, eturinta saa vielä kehittyä. Sopusuhtainen luusto, hyvä karkea karva. Häntä saisi olla suorempi. 
Liikkuu yhdensuuntaisesti & tehokkaasti. 
JUN EH3 
 
BLUEPEPPER’S ASAP FI29721/17 
Vuoden ikäinen, erinomaiset rungon mittasuhteet omaava, erinomaisesti kehittynyt. Hyvänmallinen pää. 
Hieman pyöreät silmät. Erinomaisesti kulmautunut hyvänmallinen rintakehä, eturinta hyvin tuloillaan. Hyvä 
vahva lanne ja luusto. Hyvä karhea karva. Liikkuu vielä hieman löysästi edestä, hyvin sivusta ja takaa. Häntä 
saisi olla suorempi. 
JUN ERI1 SA PU2 SERT 
 
SAD SACK’S CARAID FI31938/17 
11kk vanha, hyvänmallinen ja ikäisekseen tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, jolla hyvänmallinen pää, 
kauniit pienet silmät. Hyvä purenta, hyvä kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvänmallinen 
rintakehä, eturinta hyvin tuloillaan. Erinomainen häntä. Karva tänään hieman vaiheessa. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti, saisi liikkua hieman voimakkaammalla taka-askeleella. 
JUN ERI2 SA PU3 VASERT 
 
NEMMA’S RUSTY RED ARMOUR FI37743/13 
5v, hyvät mittasuhteet omaava aikuinen uros. Hyvänmallinen pää, kuono-osa saisi olla kauttaaltaan 
voimakkaampi. Turhan kookkaat korvat. Hyvä purenta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvänmallinen 
rintakehä ja eturinta. Riittävä luusto. Karva tänään hieman ylikypsä. Pyöristää hieman lannetta liikkeessä, 
hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeammalla. 
AVO EH2 
 
SIRVIAN TOO BRIGHT FOR YOU FI13639/16 
Reilu 2v, hyvänmallinen & hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla hyvänmallinen pää, hyvä vahva kuono-osa, 
kauniit pienet silmät. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä pitkä kaula. Melko voimakas 
rintakehä, hyvä eturinta, vahva lanne ja luusto. Hyvä häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja tehokkaasti ja 
hyvällä askeleella.  
AVO ERI1 SA PU4 
 
BLUEPEPPER’S FLYING FOX FI17429/09 
9-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty, edelleen täynnä asennetta oleva veteraani. Hyvänmallinen pää, 
hyvä, vahva kuono-osa. Hyvä vahva kaula. Hyvin kulmautunut. Eturinta voisi olla täyttyneempi. 
Hyvänmallinen rintakehä, vahva lanneosa ja luusto. Erinomainen häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti 
erinomaisesti tehokkaalla sivuaskeleella. 
VET ERI1 SA PU1 ROP ROP-VET 
 
 
NARTUT 
 



BLUEPEPPER’S OMG FI29723/17 
1V. Erinomaisen kokoinen, hyvin feminiininen nuori narttu, jolla hyvänmallinen pää. Hieman suuret silmät. 
Hyvä vahva kuono-osa. Hyvä viisto lapa, hieman lyhyt olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Ikään nähden 
hyvä eturinta ja rintakehän vahvuus. Sopusuhtainen luusto. Turhan lyhyt rintalasta. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti, tehokkaasti kun malttaa. Hyvä häntä. 
JUN ERI3 SA 
 
SAD SACK’S SASSENACH FI31940/17 
11kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt tasapainoinen nuori narttu. Hyvänmallinen pää, hyvä kuono-osa, joka 
voisi olla hieman enemmän täyttynyt silmien alta. Hieman kookkaat silmät. Hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa. Ikään nähden hyvä eturinta. Hyvänmallinen ja pituinen rintakehä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, 
tasapainoisesti hyvällä sivuaskeleella. Hyvä häntä. 
JUN ERI2 SA 
 
SIRVIAN READY TO ROLL FI30039/17 
11kk. Hyvänkokoinen, hyvät mittasuhteet omaava nuori narttu, jolla hyvänmallinen pää, jossa kaunis ilme. 
Hyvät pienet silmät. Hyvä purenta. Muutama premolaari puuttuu. Erinomaisesti kulmautunut. 
Hyvänmallinen rintakehä & eturinta. Hyvä karvanlaatu. Hyvä häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja 
tehokkaasti hyvällä asenteella. 
JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP 
 
BLUEPEPPER’S IHANA FI19130/16 
2-vuotias, erinomaista tyyppiä edustava, hyvin tasapainoinen, mutta hieman kookkaanpuoleinen narttu. 
Hyvänmallinen pää, hieman pyöreät silmät, hyvä kuono-osa, vahva kaula, erinomaiset kulmaukset ja 
eturinta ja luusto. Hyvänmallinen rintakehä, joka voisi olla pidempi. Turhan pitkä lanneosa. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti ja tehokkaasti. Erinomainen häntä. 
AVO ERI1 SA PN2 VASERT 
 
SAD SACK’S WILD WILMA FI56925/11 
5-vuotias, hyvät mittasuhteet omaava valionarttu, jolla hyvänmallinen pää, hyvänkokoiset, riittävän 
tummat silmät. Hyvä vahva kuono-osa. Vahva kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvänmallinen 
rintakehä, sopusuhtainen luusto. Liikkuu kapeasti takaa, saisi liikkua tehokkaammalla taka-askeleella. 
VAL ERI1 SA ÅN4 
 
SAD SACK’S MAKE ME SMILE FIN13279/08 
10v. Hyvänkokoinen ja hyvällä asenteella esiintyvä veteraani, jolla hyvänmallinen pää ja hyvä vahva kuono-
osa. Aavistuksen kookkaat silmät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta, vahva rintakehä & 
lanneosa. Hyvä luusto. Niukka pohjavilla tänään. Liikkuu leveästi edestä, hyvällä tehokkaalla sivuaskeleella. 
VET ERI1 SA PN3 VSP-VET 
 
 
KASVATTAJAT 
 
KENNEL BLUEPEPPER’S  
Om. Marjo Ahola 
3 yhdistelmästä koostuva ryhmä, jossa kaikilla koirilla hyvänmalliset päät ja hyvät mittasuhteet rungossa. 
Kaikki koirat tehokkaasti liikkuvia ja erinomaista terrieriasennetta näyttäviä. Onnittelut kasvattajalle!  
KASV1 KP 
(Asap, Flying-Fox, Omg, Ihana) 
 
KENNEL SAD SACK’S  
Om. Marja Leinonen 



3 yhdistelmästä koostuva ryhmä varsin mallikkaita koiria, joissa selkeät sukupuolileimat, mutta koon 
puolesta hieman epätasaisempi ryhmä. Hyvänmalliset päät, tyypilliset ilmeet. Hyvällä asenteella esiintyviä 
rodunomaisia koiria. Onnittelut kasvattajalle! 
KASV2 KP 
(Caraid, Sassenach, Wild Wilma, Make Me Smile)  
 
 


