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Urokset 

 

FI17687/17 Cikitita Best Christmas Dwarf 

Erinomaista rotutyyppiä. Hyvä pitkä pää ja ruskeat hieman pyöreät silmät. Erinomaiset 
korvat. Oikea purenta. Käyttää korviaan hyvin. Ikään hyvä runko, vielä löysät kyynärpäät. 
Sopivasti kulmautunut takaa, hyvä hännänkiinnitys. Laadultaan hyvä karva, väri tulossa. 
Liikkuu hyvin, löysästi edestä. Esiintyy hyvin. Ei mikään pieni poika. 

JUN ERI JUK1 SA PU4 VASERT 

JV-17 

 

FI19134/16 Bluepepper’s Grumpy 

Erinomainen rotutyyppi. Kauttaaltaan pitkät linjat. Erinomainen pää ja ilme, oikea purenta. 
Hyvät korvat, joita käyttää hyvin. Hyvä kaula, ikään hyvä runko, tiivis lanne, hyvä 
hännänkiinnitys. Sopivasti kulmautunut. Erinomainen karvapeite. Liikkuu yhdensuuntaisesti 
hyvällä askelpituudella. Esiintyy mallikelpoisesti. 

NUO ERI NUK1 SA PU3 SERT CACIB 

 

FI46940/16 Lord Edgar Iz Zvezdnogo Grafstva 

Rotutyyppi hyvä, toivoisin pidemmän pään. Hieman pyöreä kallo, voimakkaat posket. 
Aavistuksen pyöreät silmät. Kuono-osa voisi olla pidempi. Hyvät korvat, kaula, eturinta. Voisi 
olla paremmin kulmautunut edestä, sopivat takakulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu 
töpöttäen edestä ja takaa, liikkeessä ylälinja ei täysin suora. Hyvä karvapeite. 

NUO EH NUK2 

 

FI48292/14 Arctic Soul Famous Player 

Erinomainen rotutyyppi. Pään mittasuhteet hyvät. Hieman korostuneet posket. Oikea 
purenta, hyvät silmät ja ilme. Käyttää hyvin korviaan. Hyvä kaula, eturaajat ja –kulmaukset, 
hyvin kulmautunut takaa. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu yhdensuuntaisesti, erinomaiset 
etuliikkeet. Hyvä karvapeite ja väri. Esiintyy erittäin hyvin. 

VAL ERI VAK1 SA 

 

FI52021/15 Melukylän Mutkat Aukee 

Erinomaiset rotutyyppi. Hyvät pään mittasuhteet, hieman pyöreät silmät, hyvä purenta. Hyvät 
korvat, käyttää hyvin niitä. Hyvä runko, hyvät raajat, kulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. 



Hieman nokinen. Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. Karva voisi olla 
karkeampaa. Esiintyy hyvin. 

VAL ERI VAK2 SA 

 

FI17492/09 Bluepepper’s Flying-Fox 

Erinomainen rotutyyppi, ihana ilme. Hyvät linjat kauttaaltaan. Kuono-osa voisi olla 
aavistuksen pidempi. Käyttää korviaan erinomaisesti, erinomainen ylälinja, hyvät raajat, 
hännänkiinnitys ja kulmaukset. Liikkuu erinomaisella hyvällä askelpituudella. Karva ei 
parhaimmillaan. Esiintyy mallikelpoisesti. 

VET ERI VEK2 SA PU2 

 

FIN19200/08 Bristregal One Lucky Dog 

Erinomaista rotutyyppiä. Hyvät linjat kauttaaltaan. Hyvä pään pituus, aavistuksen pyöreät 
silmät ja hiukan poskia. Hyvät korvat. Erinomainen kaula, rinta. Hyvät raajat ja kulmaukset. 
Erinomainen hännänkiinnitys. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Karvapeite erinomaisessa 
kunnossa. Kaunis aussi. 

VET ERI VEK1 SA PU1 ROP VET ROP 

VV-17 

V-17 

 

FIN53295/06 Reimin Special Edition 

Kooltaan ja rotutyypiltään erinomainen uros. Pää voisi olla pidempi ja voimakkaampi. Hyvät 
silmät ja ilme, käyttää hyvin korviaan. Erinomainen kaula, hyvä runko. Tasapainoisesti 
kulmautunut takaa, hyvä karva ja väri. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Liikkuu hyvin takaa, 
leveästi edestä, mutta viehättävä aussi. 

VET ERI VEK3 

 

Nartut 

 

NO41869/17 Linnearud’s Aerevaere Rode Aerke 

9 kk. Vielä pentumaista pehmeyttä. Viehettävä pää ja ilme. Hyvät korvat joita käyttää hyvin. 
Hyvä kaula, ikään hyvä runko. Hyvä hännän kiinnitys. Aavistuksen korkeat kintereet, hyvät 
takaraajat, saisi tiivistyä edestä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä karva tulossa, esiintyy 
hyvin. 

JUN ERI JUK1 

JV-17 



 

FI15478/17 Terhierin Salsa 

Rotutyyppi ja mittasuhteet hyvät. Toivoisin kauttaaltaan hieman vahvemman pään. Hyvät 
silmät ja ilme. Hyvä kaula, ikään hyvä runko. Hyvä hännänkiinnitys. Etuosan tulee tiivistyä ja 
eturaajat voisivat olla suoremmat. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, leveästi edestä. Hyvä 
karva tulossa. Esiintyy hyvin. Toivoisin kauttaaltaan lisää vahvuutta. 

JUN EH JUK2 

 

FI38703/16 Melukylän Koira Haudattuna 

Erinomainen rotutyyppi. Pää voisi olla hieman pidempi. Hieman poskia, aavistuksen pyöreät 
silmät. Erittäin kauniit korvat joita käyttää hyvin. Hyvä kaula, erinomainen runko, hyvä hännän 
kiinnitys. Hieman löysät kyynärpäät. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu yhdensuuntaisesti, voisi 
olla joustavampi edestä, hyvä sivuliike. Erinomainen hännänkiinnitys. 

NUO ERI NUK2 

 

FI24608/16 Sad Sack’s Lola Montez 

1 v 9 kk. Saisi olla kauttaaltaan vahvempi, pää voisi olla pidempi, etenkin kuono-osaltaan 
vahvempi. Oikea purenta, suuret korvat. Kapearunkoinen. Hyvä hännän kiinnitys. 
Erinomainen karvapeite. Liikkuu yhdensuuntaisesti. Ahdas takaa ja leveä edestä. Tarvitsee 
aikaa. 

NUO EH NUK3 

 

FI20962/16 Vegaran Golden Tail 

Rotutyyppi erinomainen, miltei 2 v. Hyvä pää ja ilme, oikea purenta. Hyvät korvat, käyttää 
hyvin. Täyteläinen runko, hyvä hännän kiinnitys. Vielä hieman löysät kyynärpäät, hyvä 
takaosa, kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, vielä löysästi edestä. Hyvä karva. 

NUO ERI NUK1 SA PN1 SERT CACIB VSP 

 

FI19130/16 Bluepepper’s Ihana 

Rotutyyppi erinomainen narttu, tasapainoinen. Erinomainen pää ja ilme, tiivis runko. Hyvät 
korvat. Tasapainoisesti kulmautunut. Aavistuksen pysty olkavarsi. Ikään nähden erinomainen 
runko, hyvä karva. kaunis väri. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä 
askeleella. Kaunis narttu. 

AVO ERI AVK1 SA PN2 VASERT VARACA 

 

FI54726/13 Reimin Still Loving You 



Rotutyyppi ja mittasuhteet hyvät, toivoisin vahvemman pään, oikea purenta, hyvät korvat, 
käyttää hyvin. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula, hieman pystyt olkavarret, rintakehä voisi 
olla pidempi. Hieman matala hännän kiinnitys. Liikkuu leveästi edestä ja takaa. Hyvä karva ja 
väri. Esiintyy hyvin. 

AVO EH AVK3 

 

FI20964/16 Vegaran Gold Hunter 

Rotutyyppi ja vahvuus erinomainen. Ihana pää ja ilme. Todella kauniit silmät ja korvat. Oikea 
purenta, hyvä kaula, runko. Runsas karvapeite, laatu oikea. Hyvin kulmautunut takaa, löysät 
kyynärpäät. Häntä kiertyy turhan iloisesti selän päälle ja häiritsee. Liikkuu hieman löysästi 
edestä, hyvä askelpituus. 

AVO ERI AVK2 SA 

 

FI26974/15 Armirelli Spitting Image 

Rotutyyppi erinomainen. Voisi olla hieman pidempi. Toivoisin vahvemman pään, hieman 
pyöreät silmät, kevyt kuono-osa. Erinomaiset korvat, käyttää hyvin. Hyvä runko, erinomaiset 
raajat ja kulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys, kääntyy turhan voimakkaasti selälle. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella. 

VAL ERI VAK2 SA 

 

FI38963/12 Reimin Tiger Of Sweden 

Rotutyyppi erinomainen. Riittävän vahva pää, kookkaat korvat, hyvät silmät, oikea purenta. 
Hyvä kaula, ulkokierteiset eturaajat. Hyvät etukulmaukset. Hyvä karvanlaatu, 
hännänkiinnitys. Hieman karkea lanne, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella. Erinomainen koira. 

VAL ERI VAK1 SA PN3 

 

FIN63084/08 Bluepepper’s Devil Or Angel 

Erinomainen rotutyyppi. Hyvä koko. Hieman kookkaat korvat, kuono-osa voisi olla hieman 
vahvempi. Hyvä purenta. Hyvä runko, hyvä hännän kiinnitys. Erinomainen takaosa. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti, mutta hieman ulkokierteisesti edestä. Erinomainen esiintyjä ja karvapeite. 

VET ERI VEK1 SA PN4 VET VSP 

VV-17 

 

Kasvattajaryhmät 

 

Bluepepper’s 



Bluepepper’s Grumpy, Flying-Fox, Ihana, Devil Or Angel 

Rotutyypiltään yhtenäinen. Kaikilla erinomaiset päät, hyvät mittasuhteet. Erinomaiset 
karvapeitteet, terveet rakenteet ja tasapainoiset liikkeet. Erinomaista kasvatustyötä, josta voi 
olla ylpeä. 

KASV 1 KP 

 


