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UROKSET 
 
MERIUIKUN CESSNA PILOT FIN55739/06 
Terhakkasti esiintyvä vielä kesken kehityksen oleva uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman kallo(?). Hyvin sijoittuneet 
hieman kookkaat korvat. Ilmettä pilaa haalea kirsun pigmentti. Lyhyt olkavarsi ja ulkonevat kyynärpäät, mikä paljastuu 
myös liikkeessä. Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Karkeakarvapeite, ei tänään parhaimmillaan. Ylälinja elää  
liikkeessä. 
JUN EH1 
 
JASKARIN PEPERONCINO FIN51016/07 
Erinomainen nuori uros. Hyvin tasapainoinen ja oikein rakentunut. Pitkä ilmeikäs pää. Kaunis ylälinja. Hyvä eturinta. 
Vahva runko ikäisekseen, jossa oikea mitta. Erinomainen syväpunainen karkea karvapeite. Esiintyy ja liikkuu 
erinomaisesti. Kerrassaan miellyttävä. 
NUO ERI1 PU1 VSP, SERT, CACIB 
 
REIMIN SPECIAL EDITION FIN53295/06 
Hyväkokoinen tanakkarunkoinen uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Kaunis ylälinja. Ilmeikäs pää. Kovin leveät ja 
suorat korvat. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto ja rinnan syvyys. Erinomainen takaosa. Erittäin hyvä 
karkea karvapeite ja hyvät värit. Liikkuu edestä epävarmasti. Komea ryhti. 
NUO ERI2 PU2 VASERT, VARA-CACIB 
 
BAYJET AMAZING INDIANA FIN15759/05  
Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Lyhyessä turkissa esitetty kovin raskaskalloinen uros. Liian lyhyt kuono-osa ja 
söpö ilme. Hyvä ylälinja, mutta saisi olla ryhdikkäämpi sekä liikkeessä että seistessä. Hyvä rinnansyvyys. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Hyvä turkinlaatu, mutta ei tänään näyttelykunnossa. Hermostunut käytös pilaa mahdollisuudet. 
AVO H 
 
SURELY RINGSTAR FIN25026/06 
Kookas urosmainen kokonaisuus, vahvaluustoinen. Hyvät pään mittasuhteet. Ilme kärsii hailakasta pigmentistä. Eturinta 
saisi olla voimakkaampi. Kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Vahva runko. Erinomainen karvapeite ja hyvä 
väri. Hieman lyhyet ja leveät etuliikkeet. Esiintyy hyvin. 
AVO ERI1 PU3 
 
NARTUT 
 
BLUEPEPPER'S WILL-BE FIN22244/07 
Kookas hyvinrakentunut juniorinarttu, vielä löysä kauttaaltaan. Erittäin hyväilmeinen narttumainen pää. Seisoessaan 
hyvä ylälinja. Hyvä etuosa, rinnansyvyys. Tukeva runko. Hyvin kulmautunut takaosa ja hyvä hännänkiinnitys. Karkea 
karvapeite, ei tänään parhaimmillaan. Liikkeessä pentumaisuus paljastuu. hyppii ja pomppii eikä tahdo asettua. 
JUN EH1 
 
AUSSIHALMEEN BIKKUINEN FIN29447/06 
Hyvä narttu, vielä kesken kehityksen. Vaikuttaa ilmavalta ja runko on kapea. Hyvä pitkä pää, jossa hyvä pigmentti. 
Kaunis ylälinja. Eturinnan tulisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto. Hyvä takaosa. Erittäin hyvälaatuinen karvapeite. 
Ryhdikäs esiintyjä. Edestä tulee tiivistyä liikkeeltään. 
NUO EH2 
 
REIMIN I HAVE A DREAM FIN44419/06 
Kaunis tasapainoinen narttu, jolla erittäin kaunis ilmeikäs pää, jossa hyvä pituus. Riittävät etukulmaukset. Hyvä 
eturinta. Kaunis ylälinja. Erittäin hyvä takaosa. Hyvälaatuinen ja karkea karvapeite. Esiintyy erinomaisesti ,edestä 
hieman epävarmat liikkeet. Miellyttävä kokonaisuus. 
NUO ERI1 PN4 VASERT 
 
 
 
 
 



BLACK BACK BLACKBERRY JAM FIN20998/05 
Tasapainoinen hyvinrakentunut narttu. Hyvän kokoinen. Otsapenger saisi olla suorempi ja kuono-osa pidempi. Leveät 
kookkaat korvat. kaunis ylälinja ja hyvin kiinnittynyt häntä. Eturinta saisi olla voimakkaampi. hyvä rinnansyvyys. hyvät 
takakulmaukset. Kaunis karkea karvapeite. liikkuu ja esiintyy hyvin. 
AVO ERI3 
 
BLACK BACK ÄRRIPURRI FIN49445/04 
Hyvänkokoinen tukevassa kunnossa esitetty narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Vaaleat silmät ja haalea kirsun pigmentti 
häiritsevät ilmettä. Hyvä eturinta. Eturaaja saisivat olla suoremmat. Hyvä rinnansyvyys. hyvin kulmautunut takaosa. 
Karkea, mutta lyhyt karvapeite. Takaliikkeet saisi olla vapaampi. 
AVO EH4 
 
BLUEPEPPER'S FUN FIN16522/06 
Ihastuttava narttu, joka liikkuu erinomaisesti. Erinomaiset rungon ja pään mittasuhteet. Erinomaiset ulokkeet. Hyvä 
karkea karvapeite. Loistokas esiintyminen, sitä voisi katsella koko päivän. 
AVO ERI1 PN1 ROP, SERT, CACIB 
 
REDWING MONA LISA SMILE FIN39414/07 
Kaunis vankkarunkoinen narttu. Erittäin hyväilmeinen pitkä pää. Hyvin esitetyt korvat. Kaunis ylälinja. Hyvä rungon 
pituus. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. Tänään avoimessa 
karvapeitteessä. Hyvä karkea karvanlaatu. 
AVO ERI 2 
 
SAD SACK'S REDHEAD FIN43071/05  
Kookas hieman ilmava narttu, jolla erittäin hyvin rakentunut pitkä pää. Hyvä ilme. Hyvä ylälinja. Erittäin hyvin 
kulmautunut takaosa. Karkea karvapeite, kovin hailakan värinen. Helmakarvan tulisi olla karkeampaa. Liikkuu takaa 
hieman ahtaasti, sivulta hieman töpöttäen. Hyvä luonne. 
AVO EH 
 
BLACK BACK VICE VERSA FIN27963/02  
Kaunis hyväkokoinen narttu. Erinomaiset mittasuhteet ja kaunis ryhti. Pitkä hyväilmeinen pää, joskin silmät voisivat 
olla hieman tummemmat ja korvat pienemmät. erinomainen eturinta. Hyvin kiinnittynyt häntä. Vankka runko. 
Runkoturkki ei tänään parhaimmillaan, mutta hyvä karkea laatu ja hyvät syvät värit. Liikkuu hieman kinnerahtaasti 
takaa, muuten tasapainoisesti. Miellyttävä kokonaisuus. 
VAL ERI2 PN3 
 
BLUEPEPPER'S FUNNY-BUNNY FIN16523/06 
Hieman kookas, erittäin hyvinrakentunut narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Erittäin hyväilmeinen pää. Ikäisekseen hyvä 
rintakehä. Kaunis ylälinja ja hyvin kulmautunut takaosa. Erinomainen karvapeite, erinomaista sävyä. Vaivattomat 
ketterät liikkeet. Esiintyy erinomaisesti. 
VAL ERI1 PN2 VARA-CACIB 
 
SURELY ME MYSELF AND I   FIN40213/05  
Hyvinrakentunut pitkä narttu, joka saisi liikkua pidemmällä askeleella. Pitkä narttumainen pää. Otsapenger voisi olla 
hieman syvempi. Pitkät korvat. hyvät kulmaukset ja kaunis ylälinja. Tänään ei turkissaan, mutta laatu hyvä. Esiintyy 
hyvin.  
VAL ERI3 
 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
KENNEL BLACK BACK 
om. MERVI SOILETSALO ORIMATTILA 
(Black Back Blackberry Jam, Ärripurri, Vice Versa, Pandora's Box) 
Tasokas ryhmä, mutta ei aivan tasainen. Kaikilla hyvät mittasuhteet ja tyylikkäät ylälinjat. Viehättävät luonteet ja hyvät 
takaosat. Erityisesti valionarttu viehättää. Lämpimät onnittelut ja menestystä jatkossakin.  
KASV1 KP ROP-KASV 


