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Urokset 

 

FI39393/20 Punatassun Melukylän Kloppi 

13 kk vanha, ikäisekseen jo hyvin kehittynyt maskuliininen uros. Hyvän mallinen ja vahvuinen 
pää, aavistuksen kookkaat, mutta hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Tasapainoiset kulmaukset. Eturinta hyvin tuloillaan. Ok karvanlaatu, hieman niukka 
pohjavilla. Häntä saisi olla suorempi. Liikkuu tasapainoisesti riittävällä tehokkuudella. 

JUN ERI JUK1 

 

FI29931/20 Top-Knot Northern Myth 

15 kk vanha, vahva pää, missä aavistuksen pyöreä kallo ja runsaasti poskia. Turhan pyöreät 
silmät ja hieman matalalle kiinnittyneet korvat. Lapa saisi olla viistompi. Hyvin kehittynyt 
rintakehä, eturinta tulossa. Kyynärpäät saavat vielä tiivistyä ja häntä saisi olla suorempi. Saisi 
liikkua tehokkaammalla taka-askeleella ja häntä saisi olla suorempi. 

JUN EH JUK2 

 

FI15944/19 Pikkupiikan Vilijonkka 

2,5 v kookkaan puoleinen maskuliininen uros. Hyvän mallinen ja vahvuinen pää, jossa kauniit 
tummat silmät. Hyvä kuono-osan vahvuus, hieman kookkaat mutta hyvin asettuneet korvat. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävä eturinta. Hyvä luusto. Hieman 
niukka pohjavilla. Liikkuu tehokkaasti, aavistuksen ranneahtaasti edestä. 

AVO ERI AVK1 SA PU2 SERT FI MVA 

 

FI15484/17 Terhierin Bossa Nova 

4,5-vuotias hieman raajakkaan vaikutelman antava aikuinen uros. Hyvän pituinen pää, joka 
saisi olla kauttaaltaan hieman vahvempi. Hyvin asettuneet korvat. Tasapurenta. Niukasti 
kulmautunut edestä. Hyvän mallinen rintakehä, joka saisi olla vahvempi. Liikkuu leveästi 
takaa ja hieman iloisesti edestä. Ok karvanlaatu, mutta saisi tänään esiintyä huomattavasti 
itsevarmemmin. 

AVO EH AVK2 

 

FI11546/18 Reimin Heavens On Fire 

Kookas, mutta erinomaista tyyppiä edustava vahva maskuliininen uros. Hyvän mallinen ja 
vahvuinen uroksen pää, jossa hyvän kokoiset korvat. Hieman turhan vahva otsapenger. Hyvä 



vahva alaleuka. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto. Hyvä vankka pitkä rintakehä. 
Hyvä eturinta. Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa ja hieman leveästi edestä. 

VAL ERI VAK1 SA PU1 VSP 

 

Nartut 

 

FI52079/19 Melukylän Halo Kuunvalo 

20 kk vanha, tasapainoinen feminiininen narttu, joka tänään hieman tuhdissa kunnossa. 
Feminiininen pää, kauniit keskiruskeat silmät. Aavistuksen vielä pyöreyttä kallossa. Hyvin 
asettuneet korvat, tyylikäs kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän malli ja vahvuus, hyvä eturinta. 
Liikkuu hieman kapeasti takaa, hyvällä tehokkaalla sivuaskeleella, erinomainen häntä. 

NUO ERI NUK1 SA PN1 SERT ROP 

 

FI30458/16 Reimin Guns And Roses 

5 v valionarttu, jolla hyvän mallinen ja vahvuinen nartun pää. Kauniit tummat silmät, hyvän 
kokoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, hyvän mallinen vankka 
rintakehä. Riittävä luusto. Hyvä karvanlaatu. Hyvä häntä. Liikkuu leveästi edestä, hyvällä 
tehokkaalla sivuaskeleella. 

VAL ERI VAK1 SA PN2 

 

FI38963/12 Reimin Tiger Of Sweden 

9,5 v hyväkuntoinen veteraani. Hyvän pituinen pää, joka saisi kauttaaltaan olla hieman 
vahvempi. Kauniit tummat silmät. Hieman matalalle asettuneet korvat. Riittävästi kulmautunut 
edestä, ok takaa. Hyvän mallinen ja vahvuinen rintakehä. Hieman niukka luusto, turhan 
matala hännän kiinnitys, edelleen hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin edestä ja takaa ja 
tehokkaasti sivulta. Ylälinja saisi olla liikkeessä suorempi. 

VET ERI VEK1 VET-ROP 

 


