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UROKSET 
 
HUOVISPÄIVÄN HARD ROCK FI30161/19 
16kk, hieman kookas, hyvät mittasuhteet, vahva uroksen pää, hyvät silmät, korvat, purenta, hyvä kaula ja 
ylälinja, selvä eturinta, hyvät kulmaukset takana, niukemmin edessä, rintakehä saa vielä kehittyä, voisi 
liikkua pidemmällä askeleella, hyvä karvanlaatu, avoin käytös. 
JUN ERI1 
 
JASKARIN THINK TWICE FI32821/18 
3v, hyvä koko, kauniit mittasuhteet, kauniit ääriviivat, hyväilmeinen uroksen pää, hyvät silmät, korvat, 
purenta, kaunis ylälinja, hieno häntä, selvä eturinta, hyvä runko, voimakkaasti kulmautunut takaa, hieman 
niukasti edestä, erinomainen karva, hieman lyhyt askel, esiintyy aktiivisesti. 
VAL ERI2 SA PU3 
 
SURELY NO COMMENTS PLEASE FI11684/17 
̴ 3v, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä uroksen pää, hieman vaaleat silmät, hyvät korvat ja purenta, riittävä 
eturinta ja runko, niukahkot kulmaukset edessä, normaalit takana, ok hännänkiinnitys, hyvä karvanlaatu, 
etuliike jää lyhyeksi, avoin käytös. 
VAL ERI3 
 
TRUOZZY’S ARMANI FI53221/18 
̴ 2v, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, hyvät korvat, silmät, purenta, ok eturinta, hyvä runko, 
hyvät kulmaukset takana, hieman niukemmat edessä, häntä voisi olla hieman korkeammalla, hyvä 
karvanlaatu, liikkeessä löysät kyynärpäät, esiintyy hyvin. 
VAL ERI1 SA PU2 SERT 
 
REIMIN MARC JACOBS FI45422/12 
̴ 8v, erinomainen koko, kauniit mittasuhteet, erinomainen uroksen pää, hyvä ilme, silmät, korvat ja purenta, 
hyvä kaula, ylälinja ja häntä, selvä eturinta, erittäin hyvä runko, tiivis lanne, tyypilliset kulmaukset, hyvin 
kunnostettu karva, normaalit liikkeet, esiintyy kauniisti. 
VET ERI1 SA PU1 ROP ROP-VET 
 
NARTUT 
 
HUOVISPÄIVÄN HUMPPA FI30166/19 
16kk, alle keskikoon, hieman kevytpiirteinen kauttaaltaan, feminiininen pää, hyvät korvat ja purenta, hieman 
vaaleat silmät, eturinta saisi olla selvempi, runko saa kehittyä, hyvä hännänkiinnitys, voimakkaat kulmaukset 
takana, niukat edessä, hieman lyhyt etuliike, karva voisi olla karkeampi, tarvitsee vielä aikaa. 
JUN EH2 
 
XAREL-LO IZ ZVEZDNOGO GRAFTSVA FI17656/20 
̴ 14kk, hyvä koko, oikeat mittasuhteet, miellyttävä nartun pää, hyvät silmät, korvat, purenta, hyvä ylälinja, 
niukka eturinta, riittävästi runkoa, hieman pitkä lanneosa, normaalit kulmaukset takana, niukemmat edessä, 
ok karvanlaatu, liikkeessä hieman löysät kyynärpäät, esiintyy kauniisti. 
JUN ERI1 
 
TRUOZZY’S GUCCI FI53220/18 
̴ 2v, hyvä koko, kauniit mittasuhteet, kaunis nartun pää, hyvät korvat, silmät, purenta, riittävä eturinta, hyvä 
runko, hieno häntä, normaalit kulmaukset, hyvä karvanlaatu, liikkuu ok askeleella, esiintyy aktiivisesti. 
NUO ERI1 SA PN1 SERT VSP 
 
BRISTREGAL GOOD GIRL FI13922/18 



2v, hyvänkokoinen, kauniit mittasuhteet, miellyttävä nartun pää, hyvät korvat, silmät, purenta, hyvä kaula, 
eturinta saa vielä kehittyä, riittävästi runkoa, hieno häntä, hyvät kulmaukset takana, niukemmat edessä, 
liikkuessa hieman löysät kyynärpäät, riittävän karkea karva, reipas esiintyminen. 
AVO ERI1 
 
TERHIERIN SOLO FI23691/18 
̴ 2,5v, erittäin hyvä koko, hieman kevytpiirteinen, hyväilmeinen nartun pää, hyvät silmät, korvat, purenta, 
eturinta saisi olla selvempi ja runko hieman tilavampi, voimakkaat kulmaukset takana, niukemmat edessä, ok 
hännänkiinnitys, liikkuu riittävällä askeleella, hieman sidottu edestä, riittävän karkea karva. 
AVO EH2 
 
TERHIERIN IBIZA HIPPIE FIN45757/08 
12v, hienossa kunnossa esitetty vanha rouva, jossa ikä ei juuri näy, kaunis nartun pää, hyvät purenta, silmät, 
korvat, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, hyvä rungon muoto, normaalit kulmaukset, hyvä 
häntä, liikkuu vielä tyylikkäästi, esiintyy kauniisti, onnittelut omistajalle. 
VET ERI1 SA PN2 VSP-VET 
 
 
 


