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Sad Sack’s Thunderstorm FIN32152/07 
1-vuotias, mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla hyvä pää, hyvä ilme, riittävä runko. Kääntää turhan paljon 
etutassujaan ulospäin. Hyvin kulmautunut takaosa. Seistessä hyvä ylälinja, liikkeessä selkä putoaa. Taka-askel voisi olla 
pidempi. Liikkuu löysästi edestä, löysin kyynerpäin. Hyvä turkin laatu. Esiintyy hyvin. Hyvä häntä. 
JUN EH1 
 
Bluepepper’s King FIN39253/06 
Kookkaamman puoleinen nuori mies, jonka pää voisi olla kokoon nähden pidempi ja jalompi, turhan paljon poskia. Hyvä 
kaula, hieman lyhyt olkavarsi. Hyvät eturaajat. Rintakehä voisi olla rintalastasta pidempi. Erittäin hyvä takaosa. 
Selänpäältä pohjavillaa puuttuu. Liikkuu takaraajat rungon alla. Esitetään & esiintyy erittäin hyvin. 
NUO EH 1 
 
Jaskarin Highness-Herself FIN17916/08 
9 kk, hyvin kehittynyt neito, joka tänään esiintyy hieman levottomasti. Kokoon nähden riittävä pään pituus. Vielä hieman 
suuret korvat. Hyvä kaula, hyvin kulmautunut etuosa. Riittävästi kehittynyt rintakehä. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä 
perä. Hyvä hännänkiinnitys. Voisi kantaa häntäänsä paremmin liikkeessä. Liikkuu vielä pentumaisesti. Esitetään hyvin. 
JUN ERI 1 PN3 VARASERT 
 
Bluepepper’s Ma-King FIN39256/06 
Kookkaanpuoleinen, mutta sopusuhtainen, erittäin hyvin liikkuva narttu, jolla kokoon nähden riittävän pitkä pää. 
Vähemmän poskia olisi eduksi. Hyvä kaula. Hyvät eturaajat. Hyvä rintakehä. Hyvin kehittynyt takaosa, hyvä häntä. 
Riittävästi pohjavillaa. Hyvä turkki & turkin laatu. Liikkuu ahtaasti takaa, löysästi & leveästi edestä. Esitetään hyvin. 
NUO ERI1 PN2 SERT 
 
Bluepepper’s Fun FIN16522/06 
Erittäin kauniissa näyttelykunnossa esitetty ryhdikkäästi esiintyvä narttu, jolla hyvä pää. Silmät voisivat olla aavistuksen 
tummemmat. Hieman lyhyt ja pysty olkavarsi. Rintakehä voisi olla pidempi rintalastastaan. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Hyvä turkki & turkin väri. Liikkuu hyvin. Tänään aavistuksen hoikassa kunnossa. 
VAL ERI 1 PN1 ROP 
 
Sad Sack’s Happy-Go-Lucky FIN26550/06 
POISSA 
 
Sad Sack’s Redhead FIN43071/05 
2,5v kookkaanpuoleinen mutta sopusuhtainen narttu, jolla kokoonsa nähden riittävän pitkä pää, aavistus poskia. Pysty 
olkavarsi. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Rintakehä voisi olla aavistuksen pidempi ja lanne lyhyempi. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Karkea turkki rungossa, mutta pohjavillaa voisi olla aavistus enemmän. Liikkuu kinnerahtaasti 
takaa, takatassuja ulospäin kääntäen. Hieman löysin kyynerpäin. Esiintyy & esitetään hyvin. 
AVO EH1 


