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UROKSET 

 
BLUEPEPPER’S HERO-IN FIN16007/08 
Hanen med trevliga proportioner, bra huvud. Bra kropp för åldern, stark rygg. Bra vinklar. Går en aning brett fram. Pälsen 
kan bli litet strävare. 
JUN ERI1 PU4 
 
BLUEPEPPER’S KING FIN39253/06 
Bra storlek och utmärkta proportioner. Trevlig huvud med fina öron. Härlig hals, bra skuldra, utmärk rygg och 
svansansättning. Korrekt front, kraftig bakställ. Utmärkt pälskvalitet i ryggen. Bra rörelser. 
AVO ERI1 PU2 SERT FIN MVA 
 
BLUEPEPPER’S RULES THE RING FIN31904/08 
En härlig välbyggd valp som ej bör växa mer, utan endast bli kraftigare i kroppen. Härlig huvud, något stora öron, bra 
bett. Utmärk skuldra, kraftig välvinklad bakställ. Ej helt raka framben. Rör sig utmärkt. 
PEK2 KP 
 
BLUEPEPPER’S THUNDER KING FIN38769/98 
Härlig 11-årig hund av utmärk kvalitet. Fantastikt huvud och utmärkt härlig hals. Utmärkt front, bra rygg av lagona längd. 
Sträv päls. Går litet trångt bak men har utmärkt steg. 
VET ERI1 PU1 ROP-VET ROP 
 
FINSWENG SUPER TROUPER FIN16383/08 
Härlig välbyggd valp. Mycket bra huvud, välbruna öron. Bra kropp för åldern, välvinklad, välburen svans. Kunde ha något 
rakare framben. Bra bakställ, bra päls. Rör sig väl. 
PEK1 KP VSP-PENTU 
 
HORRIEGLEN BLUE LEGEND FIN17479/07 
Bra storlek och proportioner. Litet kraftig i skallparti, bra öron, mörka ögon. Kunde ha något längre hals och bättre vinklar 
fram. Stark rygg, bra bakställ. Litet small i fronten. Bra pälskvalitet. 
AVO EH3 
 
SELENDIA SUGAR DADDY FIN19733/06 
Mycket trevlig hane, maskulint huvud, fina öron. Bra kropp och stark rygg. Välburen svans. Bra benstomme, kunde vara 
fastare i armbågerna. Bra bakställ. Bra päls och kondition. Går något brett fram. 
AVO ERI2 PU3 VASERT 
 
 
NARTUT 

 
BLUEPEPPER’S FUN FIN16522/06 
Härlig showing tik med fint huvud, kunde ha mörkare ögon. Bra hals och skundra. Stark rygg, utmärkt bakställ. Rör sig 
och visar sig utmärkt. 
VAL ERI1 PN1 VSP 
 
BLUEPEPPER’S WILL-BE FIN22244/07 
Härlig tik med fina huvud. Bra hals och front. Utmärkt kropp, bra bakställ. Kunde önska litet strävare päls. Rör sig och 
visar sig väl. 
NUO ERI1 PN2 SERT 
 
FINSWENG DANCING QUEEN FIN16385/08 
Trevlig feminin tikvalp. Härlig huvud, fina öron. Bra rygg och svans. Behöver utväcklas vidare i kroppen. Går med bra 
steg, en aning höga frambens rörelser. Bra päls och färg. 
PEK1 KP ROP-PENTU 
 
MELUKYLÄN NASTA RASTA FIN22550/06 
Feminin tik, trevlig huvud. Bra kropp, något lång och välvd länd. Borde ha rakare framben. Pälskvalitet ok. Rör sig väl. 
AVO EH1 
 
MELUKYLÄN PIKKUMUSTA FIN11099/08 
Mycket lovande 9 månader junior med vacker huvud, fina öron. Bra skundra, bra kropp för åldern, kraftig bakställ. 
Pälskvalitet är ännu litet mjuk. Behöver bli stabilare med sina frambens rörelser men har härlig steg. 
JUN EH1 
 
KASVATTAJALUOKKA 

 
KENNEL BLUEPEPPER’S 
(Bluepepper’s Fun, Thunder King, King, Hero-In) 
En härlig grupp, sunda och glada hundar från ungdom till veteran. Vackra huvuden, bra strorlek, utmärkta rörelser och 
härliga temperament. 
KASV1 KP 


