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UROKSET 
 
ELLIEGÅRDENS GHOSTBUSTER S66677/2006 
POISSA 
 
HORRIEGLEN BLUE LEGEND FIN17479/07 
Maskuliininen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet, voimakaskalloinen pää, mihin nähden kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Suora lapa, runko ok. Sopivasti kulmautunut takaa, hyvä 
hännänkiinnitys, selälle kääntyvä häntä. Liikkuu takaa hyvin, edestä ahtaasti ja lyhyin askelin. Hyvä karvanlaatu, 
mukava luonne. 
AVO EH 3 
 
REDWING RHINESTONE COWBOY RN14431204 
koko 29cm. Vahva, maskuliininen juniori, joka voisi olla lyhyempi rungoltaan. Voimakaskalloinen pää, hyvä vahva 
kuono. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvät suorat eturaajat, ikäisekseen 
hyvä runko, hyvä selkä ja hännänkiinnitys, hieman kiertynyt häntä, Sopivat kulmaukset takana, liikkuu tasapainoisesti 
riittävällä pituudella, leveästi edestä, karvanlaatu ok, hyvä luonne.  
JUN EH 1 
 
REIMIN SPECIAL EDITION FIN53295/06 
koko 27cm. 1,5v hyvänkokoinen uros, jolla kaunis ylälinja, ilmeikäs pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula, 
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä selkälinja ja hyvä häntä. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, edestä löysin kyynärpäin, 
kaunis turkki mutta karva voisi olla karkeampaa. Mukava luonne. 
NUO ERI 1 PU 1 VSP SERT CACIB 
 
SELENDIA QUITE SHARP FIN41180/04 
4v maskuliininen uros, tyylikäs pää, hyvin asettuneet pitkät korvat, hyvät silmät, kaula, eturinta ja purenta, lyhyt 
rintakehä, pitkä lanne. Voisi olla paremmin kulmautunut, hyvin kiinnittynyt häntä, liikkuu reippaasti mutta edestä 
leveästi ja takaa lyhyin askelin, ohut kuiva turkki, joka ei parhaassa kunnossa, esiintyy hermostuneesti.  
AVO H 
 
SELENDIA SUGAR DADDY FIN19733/06 
Vahva maskuliininen uros, hyvä pää, korvat, silmät ja purenta sekä pigmentti. Hyvä kaula, etuosa voisi olla paremmin 
kulmautunut, sopivasti takaa, aavistuksen pitkä lanne, hyvä häntä, liikkuu ryhdikkäästi, löysästi edestä hyvin takaa. 
Tänään aivan liian pehmeä turkki, hyvä temperamentti.  
AVO EH 2 
 
VEGARAN ICE FEVER FIN25423/06 
Kookas tyylikäs uros jolla hyvä ylälinja. Tyylikäs pää, hyväasentoiset korvat, pyöreähköt silmät, kaunis kaula, hyvä 
eturinta, eturaajat eivät ole suorat. Hyvä runko ja selkä, hyvä häntä, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu ryhdikkäästi, 
löysästi edestä, karva saisi olla karkeampi.  
AVO ERI 1 PU 2 VASERT VARACA 
 
NARTUT 
 
BLACK BACK YABBADABBADOO FIN40852/03 
Kookkaanpuoleinen narttu, oikea sukupuolileima, hyvä pää, alaskiinnittyneet korvat, hyvät silmät ja purenta, hyvä 
kaula ja eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu ryhdikkäästi itsensä hyvin kantaen, ei ole turkissaan 
tänään, lyhyt, pehmeä ja pohjavillainen karva, hieno koira, terverakenteinen, toivoisin näkeväni sen paremmassa 
turkissa.  
VAL EH 2 
 
FUNFANNY’S FUN FLASHDANCE FIN38808/07 
Keskikokoa pienempi. 1kk, pentumainen juniori, hyvä sukupuolileima, sievä nartun pää, johon toivoisin vahvemman 
kuono-osan ja leuan, hyvät korvat, kauniit silmät, oikea purenta, etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut, ikäisekseen 
hyvä runko, kevyt luusto, hyvä häntä, liikkeessä pehmeä selkä, liikkuu takaa hyvin, edestä epävakaasti, tarvitsee aikaa 
vakiinnuttaakseen liikkeensä, hyvä karva, viehättävä luonne.  
JUN H 



 
MELUKULÄN NASTA RASTA FIN22550/06 
POISSA 
 
MERIUIKUN BE A REIMIN FIN15091/06 
Feminiininen narttu, kaunis pitkä pää, hyväasentoiset korvat, hyvät silmät ja purenta, kuononselkänahka! Etuosa saisi 
olla parempi, kevyt runko, sopivasti kulmautunut takaa, hyvä häntä, liikkuu hyvin takaa edestä löysin kyynärpäin, ohut 
turkki joka ei ole parhaassa kunnossa. 
NUO EH 1 
 
REIMIN I HAVE A DREAM FIN44419/06 
Feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, orvat ja purenta, vaaleat silmät, etuosa voisi olla paremmin 
kulmautunut, hyvä selkä ja hännänkiinnitys, eturaajat eivät ole suorat, hyvät käpälät, liikkuu tasapainoisesti, mutta 
edestä hieman löysästi, hyvä karvanlaatu, mukava luonne. 
NUO ERI 1 PN 1 ROP SERT CACIB 
 
REIMIN SONATA ARCTICA FIN55348/07 
7kk reipas feminiininen narttu, jolla hyvä ylälinja, hyvä pää, korvat, silmät ja purenta. Hyvä kaula ja eturinta. 
Ikäisekseen hyvä runko. Hieman pitkä lanne, voimakkaasti kulmautunut takaosa, hyvä hännänkiinnitys, liikkuu 
tasapainoisesti hyvällä askeleella, turkki saa karkeutua, mukava luonne.  
PEK 1 KP ROP-PENTU 
 
REIMIN SUN MOON STARS FIN25441/99 
9v erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, hyvä sukupuolileima , turhan voimakkaat poskiluut, hyvät korvat, silmät 
ja pigmentti, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, erinomainen runko, vahva selkä. oikea hännänkiinnitys, kiertyvä 
häntä, yhdensuuntaiset tehokkaat liikkeet, hyvä karva, mukava luonne. 
VET ERI 1 PN 2 ROP-VET 
 
REIMIN SWEET CHILD O MINE FIN53296/06 
Feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet ja ryhti, sievä pää, johon toivoisin voimakkaamman kuono-osan, hyvät korvat, 
silmät ja purenta, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut, oikein kiinnittynyt hanta, luusto 
voisi olla voimakkaampi, liikkuu reippaasti hyvällä askeleella löysin kyynärpäin.  
NUO EH 3 
 
SELENDIA THAT’S IT FIN54505/06 
Feminiininen narttu joka antaa hieman matalan vaikutelman. Hyvä koko, hyvät silmät korvat ja purenta. Hyvä ylälinja, 
kaunis kaula, tasapainoisesti kulmautunut, oikeinkiinnittynyt häntä, liikkuu reippaasti mutta lyhyin askelin ja löysästi 
edestä. Kaunis karvapeite joka voisi olla karkeampi. Hyvä temperamentti.  
NUO ERI 2 PN 3 VASERT VARACA 
 
SINIMARJAN UNIQUE FANTASY FIN24589/06 
Sievä feminiininen narttu, keskikokoa pienempi, narttumainen pää, hyvät korvat, kauniit silmät, oikea purenta, 
kirsupigmentti saisi olla syvempi, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, tukeva runko, sopivasti kulmautunut takaa, 
hyvä selkä, liikkuu tasapainoisesti  mutta askel saisi olla pidempi, liian pehmeä karva, osin pelkällä pohjavillalla, 
mukava luonne.  
AVO H 
 
SURELY MAD ABOUT YOU FIN40214/05 
Feminiininen narttu, kaunis pää, hyvät korvat silmät ja purenta, pysty lapa, puutteellinen eturinta, riittävä runko, hieman 
pitkä lanne, sopivasti kulmautunut takaa, hyvä suora häntä joka voisi olla paremmin kiinnittynyt, liikkuu reippaasti, 
mutta lyhyin, jäykin askelin riittävällä potkulla takaa, hyvä karva, mukava luonne. 
AVO H 
 
SURELY ME MYSELF AND I FIN40213/05 
Feminiininen narttu, joka soisi olla lyhyempi rungoltaan, hyvä pää, alaskiinnittyneet korvat, hyvät silmät, purenta, kaula 
ja niska, niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut, hyvä eturinta ja runko, hyvä häntä, liikkuu reippaasti, mutta lyhyi 
askelin, askel jää rungon alle, hyvä karvanlaatu, mukava luonne. 
VAL ERI 1 PN 4 
 
SURELY MONKEY BUSINESS FIN40215/05 



Feminiininen narttu, voimaksakalloinen pää, hyväasentoiset korvat, pyöreät silmät, hyvä pigmentti, oikea purenta, hyvä 
kaula, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä runko, luisu lantio ja alaskiinnittynyt häntä, joka on hyvä suora, eturaajat eivät 
ole suorat, liikkuu edestä hyvin mutta ahtaasti, liikkeessä takakorkea ja pehmeä selkä, karva voisi olla karkeampi, hyvä 
temperamentti, esiintyy hyvin. 
AVO EH 2 
 
SURELY NO MONEY NO HONEY FIN13446/07 
POISSA 
 
KASVATTAJAT 
  
KENNEL REIMIN 
(Sonata Arctica, Special Edition, Sweet Chil O Mine,  I Have a Dream) 
3 yhdistelmää, ruhmä koostuu hyvänkokoisista oikeat mittasuhteet omaavista koirista joilla oikeailmeiset päät, 
kasvattajan tulee kiinnittää huomiota etuosan rakenteeseen, joskin ryhmän koirilla keskiarvoa paremmat etuosat, 
joillekin toivoisin paremmat turkit ja suoremmat hännät. Hyvät avoimet luonteet. Onnittelut kasvattajalle. 
KASV 1 KP 
 
KENNEL SURELY  
EI ESITETTY 


