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UROKSET 

 

BAYJET AMAZING INDIANA  FIN15759/05 

Kookas, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erittäin hyvä uros. Pää voisi olla pidempilinjainen. Kookkaat korvat. Pyöreät 

silmät ja heikko pigmentti silmien ympärillä. Hyvä purenta. Pitkä kaula. Hyvä raajojen luusto. Hieman etuasentoiset 

lavat. Hyvin kulmautunut. Hyvä häntä ja turkin laatu. Hieman korkea kinner. Liikkuu jäykähköllä taka-askeleella ja 

löysä edestä. Tarvitsee enemmän kehätottumusta tuodakseen vahvuuksiaan paremmin esille. 

AVO EH1 

 

BLUEPEPPER’S KING  FIN39253/06 

Kookas, kaunislinjainen, mittasuht. erinom. uros. Maskuliininen hyväilmeinen pää. Hyvät korvat. Pyöreähköt, tummat 

silmät. Hyvä purenta. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä luusto. Hyvä häntä. Erinomainen 

turkin laatu. Hieman korkea kinner. Liikkeet OK. Hyvä luonne, esiintyy hyvin.  

NUO ERI1 PU2 SERT CACIB 

 

BLUEPEPPER’S THUNDER KING  FIN38769/98 

Kookas, erinomaisen kaunislinjainen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät päänlonjat, riittävä sukupuolileima. Hyvät 

korvat, silmät ja kuono-osa. Erinomainen ylälinja ja häntä. Hyvä runko, riittävän tasapainoiset kulmaukset. Hyvä 

raajojen luusto, hieman korkea kinner. Erinomainen turkki. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Erinomaienn esiintyjä. 

Hieman löysä edestä.  

VET ERI1 PU1 VSP ROP VET 

 

HORRIEGLEN BLUE LEGEND  FIN17479/07 

Kookas, hyvät mittasuhteet. Hyvät korvat. Hieman karkea kallo. Hyvät silmät ja purenta. Pigmentti voisi olla 

voimakkaampi. Hieman etuasentoiset lavat pilaavat kaulalinjaa. Hyvä turkin laatu. Korkea kinner. Riittävä runko, häntä 

kääntyy voimakkaasti selälle. Taka-askeleessa tulisi olla enemmän voimaa, edestä löysä.  Hyvä luonne, esiintyy hyvin. 

NUO EH2 

 

TRUOZZY’S ROCK ME  FIN24430/05 

POISSA 

 

 

NARTUT 

 

BLACK BACK BACK TO BUSINESS  FIN29663/05 

POISSA 

 

BLACK BACK YABBADABBADOO  FIN40852/03 

Kookas narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään linjat. Hieman leveäasentoiset korvat, vaaleahkot silmät. Hyvä 

purenta. Pitkä kaula. Eturinta voisi olla hieman täyteläisempi. Viisto lapa. Erittäin löysät kyynerpäät. Hyvin rakentunut 

takaosa, hyvä hännän kiinnitys. Ei ole turkiltaan tänään parhaassa näyttelykunnossa. Liikkuu voimattomalla takaosalla 

ja erittäin löysästi edestä.  

VAL EH2 

 

BLUEPEPPER’S FUN  FIN16522/06 

Kooltaan, mittasuhteiltaan erinom. feminiininen narttu, jonka ylälinjaa pilaa turhan pysty lapa. Suurehkot, 

hyväasentoiset korvat, hieman vaaleat silmät, hyvä purenta. Riittävä runko, hyvä häntä. Hyvin rakentunut takaosa. 

Niukka, hyvänlaatuinen turkki. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella. Hieman löysä edestä. Erinomainen luonne ja 

esiintyminen.  

AVO ERI1 PN3 VASERT 

 

BLUEPEPPER’S FUNNY-BUNNY  FIN16523/06 

Kookas, tasapainoinen, erittäin tasapainoisesti rakentunut narttu. Erinomainen ilme, hieman kookkaat korvat. Hyvät 

silmät ja purenta. Hyvä runko ja raajat. Hyvä häntä. Kaunis, laadultaan erinomainen turkki. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin, 

erinomainen luonne ja esiintyminen.  

VAL ERI2 PN1 ROP CACIB 

 



BLUEPEPPER’S WILL-BE  FIN22244/07 

Erittäin kookas narttu jolla hyvät mittasuhteet. Hyväilmeinen pää. Hyvät korvat, erinomaiset silmät, hyvä purenta. 

Pysty, etuasentoinen lapa. Hieman lihavassa kunnossa. Erinomainen häntä. Jyrkkä lantio pilaa ylälinjan takaosan, vetää 

hännänkiinnitystä liikkeessä alemmas ja vetää liikkeessä takaraajoja rungon alle. Liikkuu lyhyellä, voimattomalla taka-

askeleella, löysä edestä. Hyvä luonne.  

JUN H 

 

OPHELIA’S ROSEPEPPER  FIN34266/07 

Kookas, feminiininen, seistessä kaunislinjainen narttu. Erinomainen ilme. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Ikäisekseen 

hyvä runko ja eturinta. Hyvä raajojen luusto. Hyvä lapa. Erittäin niukassa, kuitenkin hyvälaatuisessa turkissa. Hieman 

korkea kinner. Selkälinja voisi olla liikkeessä suorempi. Liikkuu ja esiintyy vielä pentumaisesti. 

JUN EH1 

 

REDWING MONA LISA SMILE FIN39414/07 

Kooltaan, mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla hyvä sukupuolileima. Kaunisilmeinen, pitkä pää. Hyvät korvat, 

silmät ja purenta. Lapa voisi olla viistompi. Hyvä runko ja hyvin rakentunut takaosa. Hyvä häntä. Hyvät eturaajat. 

Hieman korkea kinner. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erinom. sivuaskeleella. Hieman löysä edestä.  

NUO ERI1 PN2 SERT VARACA 

 

SOMEHOW TRUE TOUCH  FIN49854/06 

POISSA 

 

SURELY MAD ABOUT YOU  FIN40214/05 

Hyvä koko ja mittasuhteet. Feminiininen hyvälinjainen pää. Suurehkot korvat ja hieman vaaleat silmät. Hyvä purenta. 

Hyvä eturinta, hieman etuasentoiset lavat. Kuitenkin hyvät, tasapainoiset kulmaukset, hieman ulkokierteiset eturaajat. 

Turhan pyöreä rintakehä ja hieman tuhdissa kunnossa tänään. Hyvänlaatuinen turkki. Hyvä häntä. Hieman korkea 

kinner. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, löysä edestä. 

AVO ERI2 PN4 

 

TRUOZZY’S BLACK CAT  FIN52125/06 

POISSA 

 

 

KASVATTAJAT 

 

KENNEL BLUEPEPPER’S  

(King, Thunder King, Fun, Funny-Bunny) 

Ryhmä erinomaisen korkeatasoisia koiria 3sta eri yhdistelmästä. Erinomaiset ääriviivat, mittasuhteet, turkit, luonteet ja 

liikkeet. Mitä vielä voisi toivoakaan! Onnea kasvattajalle erinomaisesta kasvatustyöstä .  

KASV1 KP 


