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PENNUT UROKSET 
 
MELUKYLÄN Q-LUU KAUAS FIN57956/08 
8kk hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, ilme ja korvat. Oikea purenta. Sopivasti kulmautunut edestä & takaa. Ikäisekseen 
hyvin kehittynyt runko. Kaunis kaula & ylälinja. Likkuu hyvällä askelpituudelle, vielä varsin löysästi edestä. 
Oikeanlainen turkki tulossa. Hurmaava luonne. 
PEN1 KP ROP-PENTU 
 

PENNUT NARTTU 
 
BLUEPEPPER'S DEVIL'S CHICK FIN63081/08 
POISSA 
 

UROKSET 
 
AVOCATION MAGIC OF MOON FIN20702/08 
16 kk. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvän mallinen pää, oikea purenta. Hyvä ilme. Hieman isot mutta hyväasentoiset 
korvat. Sopivasti kulmautunut. Hyvä kaula & ylälinja. Sopivasti kehittynyt runko. Häntä voisi kiinnittyä hieman 
korkeammalle mutta on hyvin kannettu. Aavistuksen korkea kinner. Liikkuu sivusta ja takaa hyvin, edestä kovin löysin 
kyynärpäin. Hyvä turkki. Mukava luonne. 
JUN ERI1 PU2 VASERT 
 
BLUEPEPPER´S RULES THE RING FIN31904/08 
POISSA 
 
FINSWENG NAPAKYMPPI FIN50632/08 
10 kk. Mukavan mallinen nuori mies joka ei tänään näyttelytuulella. Mukava koko ja oikeat mittasuhteet. Sopiva pään 
pituus, hieman pyöreä kallo. Hyvä ilme ja korvat. Oikea purenta. Kaulaa voisi olla hieman enemmän. Vankka luusto. 
Sopivasti kulmautunut. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Hyvä turkki. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta vähän 
laiskasti ja edestä löysästi. Hieman ujo esiintyminen, parantaa loppua kohden. 
JUN EH3 
 
REIMIN DRAGONHEART FIN55699/08 
10kk. Hyvä koko & mittasuhteet. Mukavan mallinen pää tulossa. Oikea purenta. Hyväasentoiset korvat, vielä isolta 
näyttävät. Turhan etuasentoiset lavat jotka häiritsevät kaulalinjaa. Sopivat takakulmaukset. Varsin hyvin kehittynyt 
runko, eturintaa saisi olla lisää. Hyvin kannettu ylälinja ja häntä, joka turhan kippura. Liikkuu sivusta ja takaa hyvin, 
edestä kutoen. Hyvä karva. Terrierimäinen esiintyminen. 
JUN EH2 
 
BRISTREGAL ONE LUCKY DOG FIN19200/08 
1,5vuotta. Ryhdikäs hieman kookas nuori uros jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, joka voisi olla hivenen pidempi. 
Oikea purenta. Hyvä ilme ja korvat. Hyvä kaula & ylälinja sekä häntä. Tasapainoisesti kulmautunut ja sopivasti 
kulmautunut. Hyvät suorat eturaajat. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa, aavistuksen löysästi edestä. Hyvä karva, kauniisti 
kunnostettu. Esiintyy hyvin. 
NUO ERI1 PU1 ROP SERT 
 
TRUOZZY´S FINAL FLASH FIN57448/07 
POISSA 
 
TWEE-DLE-DEE POKERFACE FIN57952/08 
3 vuotias. Kookas mutta mallikas uros jolla hyvät ääriviivat. erittäin hyvä pää, ilme ja korvat. Oikea purenta, mutta 
hampaat voisivat olla puhtaammat. Hyvä kaula ja etuosa, sekä eturaajat. Hyvä runko. Sopivasti kulmautunut takaa. 
Varsin hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Liikkuu reippaasti hyvällä askeleella sivusta ja takaa, hieman löysästi edestä. 
Hyvä karva. Reipas esiintyjä. 
AVO ERI1 PU3 
 
BLACK BACK RED ROOSTER FIN14065/01 
8,5 vuotias. Hyvä kuntoinen veteraani, joka ei tänään täysin näyttelytuulella. Hyvät mittasuhteet, pää voisi olla 
suhteessa muuhun koiraan hieman pidempi. Turhan pyöristyvä kallo-osa. Oikea purenta. Kaulaa saisi olla enemmän. 
Vankka luusto ja hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät liikkeet mutta hieman laiskat. Hyvä turkki. 
VET ERI1 PU4 
 
BLACK BACK RHAPSODY IN ROCK FIN14066/01 
8,5vuotias. Tarmokas mukavan mallinen veteraani. Pää saisi olla pidempi ja kuono-osa voimakkaampi, oikea purenta. 
Oikea asentoiset hieman isot korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, sekä runko. Hyvät kulmaukset. Reippaat hivenen hätäiset 
liikkeet. Hyvä karva, kaunis häntä. 
VET ERI2 
 
 

NARTUT 
 
REIMIN DARKPASSIONPLAY FIN55700/08 
10kk. Vielä hyvin pentumainen pikku narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvänpituinen pää joka saa vielä kovasti 
kehittyä. Oikea purenta. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja runko. Kovin lyhyt ja pysty olkavarsi. Hyvin 
kulmautunut takaa. Reipas liikkuja, mutta lyhyt olkavarsi näkyy pahasti etuliikkeissä. Hyvä karva, reipas luonne. 
JUN H 
 
 



SURLEY CAN BUY MY LOVE FIN55686/08 
10kk. Kaunislinjainen hivenen jalkava juniorinarttu, jolla hyvät ääriviivat. Hyvälinjainen pää joka saa vielä kehittyä. 
Hieman leveäasentoiset korvat, oikea purenta. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Hivenen lyhyt olkavarsi. Eturinta saa vielä 
kehittyä. Hyvät takakulmaukset. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Kaunis turkki. Liikkuu muuten hyvin, mutta edestä 
löysästi. 
JUN ERI1 PN2 SERT 
 
BRISTREGAL NON-STOP REGAL FIN19489/08 
1,5 vuotias. Hyvä koko ja oikeat mittasuhteet. Hyvä pää & korvat. Turhan isot pyöreät silmät pilaavat ilmettä. Oikea 
purenta. Hyvä kaula ja ylälinja tosin häntä voisi kiinnittyä aavistuksen korkeammalle. Kokoon nähden riittävästi 
luustoa. Runko saa vielä kehittyä. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Varsinkin etuliike saa vielä vakaantua. Hyvä 
laatuinen karva. Reipas esiintyminen. 
NUO EH1 

MELUKYLÄN OLA-LAA  FIN19628/07 

2,5 vuotias. Voimakas narttu jolla hyvät pään ja rungon mittasuhteet. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvät 
korvat. Hyvä kaula & ylälinja sekä häntä. Hyvin kehittynyt runko ja tasapainoiset kulmaukset. Kääntää etukäpäliä 
turhan paljon ulos. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja vapaasti, hieman löysästi edestä. Hyvä karva & esiintyminen. 
Eturaajat voisivat olla aavistuksen korkeammat. 
AVO ERI1 PN3 VASERT 
 
REIMIN SWEETCHILDOMINE FIN53297/06  
2,5 vuotias. Sievä narttu jolla varsin hyvät mittasuhteet. Riittävän pitkä pää joka voisi olla hieman vankempi. Oikea 
purenta. Hieman leveä asentoiset korvat. Riittävä kaula. Sopivasti kulmautunut edestä & takaa. Hyvä runko. Hivenen 
pehmeä turkki jossa tan-väri voisi olla voimakkaampi. Tarmokkaat liikkeet, mutta hivenen leveät edstä. Reipas 
esiintyjä, mutta hivenen turhan siro. 
AVO ERI2 
 
REIMIN KULTU KIMALLUS FIN23230/05 
4-vuotias. Valionarttu jolla hyvät mittasuhteet päässä ja rungossa. Pää saisi kuitenkin olla hieman voimakkaampi. 
Oikea purenta. Oikea ilme. Hyvä asentoiset hieman pitkät korvat. Riittävä kaula. Hyvä runko ja tasapainoiset 
kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Saisi liikkua edestä hieman tiiviimmin. Hyvä karva. Esiintyy hyvin. 
VAL ERI2 
 
SOMEHOW TAKE-AWAY FIN49852/06 
2,5 vuotias. Ryhdikäs valionarttu joka voisi olla mittasuhteiltaan aavistuksen pidempi. Hyvä pää, ilme, korvat ja 
purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto. Sopivasti kehittynyt runko. Reippaat vetävät 
liikkeet, hieman löysät edestä. Kaunis karva. Esiintyy hyvin. 
VAL ERI1 PN1 VASP 
 
SOMEHOW TRUE TOUCH FIN49854/06 
2,5 vuotias. Ikäistään selvästi nuoremmalta näyttävä. Oikeat mittasuhteet. Hyvä ilme. Pää saisi olla hieman 
voimakkaampi ja korvat pienemmät. Oikea purenta. Hyvä kaula & ylälinja. Muuten hyvät kulmaukset, mutta olkavarsi 
hieman lyhyt ja löysä. Oikea turkin laatu, tänään avoimessa karvassa. Häntä saisi kiinnittyä hieman korkeammalle ja 
takaliikkeet olla vapaammat. Esiintyy ja liikkuu iloisesti. 
VAL EH3 
 
JASKARIN ROKKIRAKKI FIN42273/98 
POISSA 
 
REIMIN SUN MOON STARS FIN25441/99 
10-vuotias. Terhakka veteraani. Kaunis koko & mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hivenen 
leveäasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja sekä häntä. Turhan pysty olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Eturintaa 
saisi olla enemmän, muuten hyvä runko. Kaunis karva. Tarmokkaat liikkeet. 
VET ERI1 PN4 ROP-VET 
 

KASVATTAJA 
 
KENNEL REIMIN 
om KRISTA RIIHELÄ, LUHTIKYLÄ 
(Reimin Dragonheart, Sweetchildomine, Kultu Kimallus, Sun Moon Stars) 
4 yhdistelmää ja ikää 10kk-10 vuotta. Tasaiset koot ja hyvät mittasuhteet. Hyvälaatuiset turkit. Rodunomaisia ja 
ikäerosta huolimatta tasainen ryhmä. Hyvää jatkoa kasvatustyössä ! 
KASV1 KP ROP-KASV 


