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Pennut 

FI48966/18 Terhierin Ding Dong 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä kuntoinen narttupentu. Hyvä pään malli, vielä hieman kevyt 
alaleuka. Oikea purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, eturaajat voisivat olla 
suoremmat. Hyvä runko, sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin kun haluaa. Mukava luonne, 
mutta tarvitsee kehätotutusta. 
PEN 1 KP ROP-PENTU 
 
Urokset 

FI27106/18 Finsweng Welmu 

Erittäin hyvän tyyppinen, melko kookas junioriuros. Hyväilmeinen pää, oikea purenta. Hyvät 
silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät. Etukulmaukset voisi olla parempi. 
Hyvä hännänkiinnitys ja polvikulma. Taka-askel voisi olla hieman pidempi. Liikkuu edestä 
hieman löysästi. Väri saa vielä puhdistua. Hyvä käytös. 
JUN ERI JUK1 
 

FI11684/17 Surely No Comments Please 

Erittäin hyvän tyyppinen vahvarakenteinen melko kookas uros. Turhan voimakas kallo-osa. 
Oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. Sopivat 
kulmaukset. Melko hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin. Hyvä käytös. 
AVO ERI AVK2 
 

FI15482/17 Terhierin Mambo 

Erittäin hyvän tyyppinen uros, jolla hyvä pää ja ilme. Oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. 
Hieman kapea eturinta. Sopiva luusto, hyvät käpälät, hyvä runko. Hieman pyöreä lanneosa. 
Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, edestä hieman löysä. Oikea temperamentti. 
AVO ERI AVK1 SA PU2 VASERT 
 

FI43451/17 Bluepepper’s Smiling Weasel 

Erittäin hyvän tyyppinen, hieman kookas, mutta kuitenkin tyylikäs uros. Hyvä pään malli, 
alaleuka voisi olla hieman leveämpi, oikea purenta, hyvät silmät. Hieman pitkät korvat. Hyvä 
kaulalinja, samoin luusto. Hyvä runko, sopivin kulmauksin. Hyvä hännänkiinnitys. Eturaajat 
voisivat olla hieman suoremmat. Liikkuu erittäin hyvällä taka-askeleella. 
VAL ERI VAK1 SA PU1 SERT ROP 
 
Nartut 
 

FI38415/18 Reimin Cupcake 

Erittäin hyvän tyyppinen. Ikäisekseen kovin valmiiksi kehittynyt juniorinarttu. Hyväilmeinen, 
oikeanmallinen pää. Oikea purenta, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula. Sopiva luusto. Hyvä 



eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu erittäin hyvin, hyvä käytös. 
JUN ERI JUK1 SA PN1 SERT VSP 
 

FI23691/18 Terhierin Solo 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu. Vielä hieman kapea kallo-osa, oikea 
purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulan pituus. Sopiva luusto, hyvät käpälät. Eturinta ja 
runko saavat vielä kehittyä ja etukulmaus parantua. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu hyvällä 
askeleella. Mukava käytös mutta kaipaa hieman pöytäkokemusta. 
JUN ERI JUK2 
 

FI37272/17 Huovispäivän Hervoton Hepuli 

Hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen nuori narttu. Hyvä pään malli, oikea purenta. Hyvät silmät 
ja korvat. Kaulalinja saisi liittyä paremmin lapoihin. Kevyt luusto, hieman litteät käpälät. 
Etuosa saa vielä kehittyä. Hyvä runko, sopiva polvikulma. Turhan kippura häntä. Taka-askel 
voisi olla hieman vahvempi ja edestä vielä löysä. Hieman nokinen väri. Hyvä käytös. 
NUO EH NUK1 
 

FI13602/17 Huovispäivän Haltiatar 

Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Kuono-osa ja alaleuka voisi olla hieman vahvemmat. 
Oikea purenta, hyvät silmät ja korvat. Kaulalinja voisi liittyä paremmin lapoihin. Sopiva luusto. 
Runko voisi olla hieman pidempi ja hännänkiinnitys parempi. Sopivat kulmaukset. Liikkuu 
hyvin. Ei parhaassa turkissa. Hyvä käytös. 
AVO EH AVK4 
 

FI15477/17 Terhierin Cha-Cha-Cha 

Erittäin hyvän tyyppinen. Sopivan kokoinen narttu. Hyväilmeinen pää, oikea purenta, hyvät 
silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, samoin luusto. Hyvät käpälät. Oikea rungon malli. Sopivat 
kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu hyvällä askeleella. Erittäin hyvä narttu, joka 
tarvitsee lisää itseluottamusta tuodakseen kaikki hyvät puolensa esiin. 
AVO EH AVK1 
 

FI25451/16 Terhierin Sahara 

Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, joka on hieman matalaraajainen. Vahva kallo-osa, oikea 
purenta. Tummat silmät, isohkot korvat. Kaulalinja saisi liittyä paremmin lapoihin. Kokoon 
sopiva luusto, hyvät käpälät. Hyvä runko ja sopivat kulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys, leveät 
etuliikkeet, hyvä taka-askel. Hyvä käytös. 
AVO EH AVK3 
 

FI25452/16 Terhierin Sonora 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvät silmät, hieman 
pitkät korvat. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät. Hyvä runko. Sopivat kulmaukset. 
Melko hyvä hännänkiinnitys. Hieman löysät etuliikkeet, hyvä taka-askel. Turkki ei parhaassa 
näyttelykunnossa. Hyvä käytös. 



AVO EH AVK2 
 

FI34942/15 Reimin Black Pearl 

Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla oikea terrieritemperamentti. Hyväilmeinen 
pää, oikea purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät. Hyvä 
runko ja hännänkiinnitys, samoin kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin hyvä käytös. 
VAL ERI VAK1 SA PN2 
 

FI55013/10 Terhierin Twisted Sister 

Erittäin hyvän tyyppinen 8,5-vuotias erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu. Hyvä 
ilmeinen pää. Oikea purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaulalinja. Hyvä luusto ja käpälät. 
Hyvä runko ja kulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuuu ikäisekseen hyvin. Hyvä käytös. 
VET ERI VEK2 SA PN4 
 

FI55010/10 Terhierin Under My Spell 

Erittäin hyvän tyyppinen 8,5-vuotias veteraaninarttu, joka on erittäin hyvässä kunnossa. 
Hyväilmeinen pää. Oikea purenta. Hyvät silmät, hieman isot korvat. Kaulalinja voisi liittyä 
paremmin lapoihin. Hyvä luusto ja käpälät. Runko voisi olla hieman pidempi. Hyvä 
hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin, hyvä käytös. 
VET ERI VEK1 SA PN3 VASERT VET-ROP 

 
Kasvattajaryhmät 
 

Terhierin 
Terhierin Mambo, Sonora, Twisted Sister, Under My Spell 

Ryhmä koostuu neljästä eri yhdistelmästä. Kooltaan tasainen ryhmä, mutta pään malleissa 
eroavaisuuksia ja samoin rungon mittasuhteissa. Kaikilla koirilla mukavat luonteet. 
KASV 1 


